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. ORÇAMENTO DA AGRICULTURA

....

CAMARA DOS DEPUTADOS

PARECER N. 61 -

1912

Fixa ci <kBve11;1a elo Ministerio da A1gricuitiura, Industria e Go7nmqr17i/I/,
pan;i o exerctcio ele 1913

A proposta do Poder Executivo rpara o orçamento da despeza do Sessão de 2 de
iVUnisterio iaa AgricultuJ'a, (fo1·dustria e Co1monereio, no ex<eooicio de 1·913
Julho
é de 1 . 200 :000$, ·ouro, e i214. 9·26 :133'8$4'20, rpape-1. ',A .importancia votada
para o exer.cici.o vigenbe foi ide 1900 :00'01$, ·ouro e 12'4 .122•4 :1850$4!20, papel.
A diff.erença é i"ara mais: em 1ci.uro, 1300 :000$; e em 1papel, 701 :·482$,
oom a seguinte discr·imi·nação:

IDl/J'.fenenças para mais
Verba 13ª (J'ovoamento) .... . . .
V e rba 8• (Escolas d·e arti'fices) ..
Verba ·1'8• (.Protecção aos indios
e localização d·e trabaJhadorc>s
1naci<o1naes)
V erba 120• (mJventuaes)'..
To.tal .... . ........ .

Ouro

Farpei

·30'01:000$ 000

3013 :0712$000
124 :8130$000

i ..1.30 :•60 0$000
1'00:000$000
1300 :000$000
Ouro

Verba 1n (Secretaria icJ,e :Estaido)
V'erba 7• (;Posto Zoo;tJechniico Fe_
d e ra-!) ...... . .......... . .. .
Verba 13• ('Museu Nacional) .... .
V<erba 15• '< ·A uxiJ.ios á Agri-cuJ.tura
e Industria ) . . . . . . . ........ .
Verba 1-7• (Serviço . de Ve'te!'i naria) ..... . ............. . .
Tota1. . . . , .. . .. .. .... , , ... ... , ......... .' ..

Accresoimo tatal: ouro, 300 :000$; pa!>el, 701 :4·82$•0100.

1. "65-8 :50·2$00'0
Papel
20$'0·00
50:000$000
!27 :000$0'00
310:000$000
570 :'0•00$000
9.57 :0'2 0$000

4
• As reducções alvitradas não vêm
precedidas de justificação ; e,
na falta d·e tabeHas expHcativas, não e1nviaidas lá Camara com a Proposta d•a Receiita .e :Despeza, a,cha-s·e. a üom.missão na i.m1pos.sd.biUda,chi de
ajuizar da conveniencia, -Opportun·1 dad·e ou possibilidrude legal de alg>umas das restricções de •d·espeza aconselhadais pelo Poder Executivo.
1Rec0Trendo 1áis tabellas - em1 vigor para o exerci·ci.o .corrente, aos regulamemto:s dos varias depai-tamento·s ·e serviços do Mimi.st·e rio, e aos
dados forneci•dos 1pe·Io Ministerio da Agri0ultura ao da lFazencl!!, para a
organização da 1Pro·p osta, ê facH .co,nprehender as alterações concernentes áJs v·erbas 1n e 13n, que respe0tivamente d·e con·em:
a primeira, da reducção de .u m dia de venciunento na.s diarias aos
correio•s e a quatro tr!!,balhadores Jn:cumbioclos d•o asseiO" do ed·iificio da
Secretaria de Estado ;
a ·segunda, da differençia entre a suppressã,o da .oo.n sigu1ação de
349 :000$ para a 1reconstrucç1"0 do edificio do ·M useu Nacional, e o au"
gmento de 31212 :000$, se1nd•o 3'010 :000$ p:ara ·aCC}Uisição d·e novo mobiliario0
para o Mtrneu, reforço <le 12 :000$ na sub-co1nsignação vara t rans.porte
do 1pessoal e d1e 10 :000$ .n a relativa á substituição do p essoal, de accfü,do ·Com '° regu la,men.to. Taes reducções "de ·d·es•peza são a;c·ceitavei•s,
cu:mpri.nido advertir que a ·consignação de .300 :•0100$ para aüquisição de
novo mobiliario vara o MUJSeu ê tr.a:nsN:oria, dado o seu .fim, e justifica-se peJ.a ·i·mperio0sa necessidade de renovar os ainügos e estragadJssimos mostruarios ren:ovi1dos do antigo ed ifi.cio do Mus•eu •para o pa_
lacio da Boa V:ista.
0

1

0

•As ·demais reducções propo:stas pelo Go·vfü·no, nio.s dotações para o
Posto Zo01teclnüco de .P.inhei·ros, Jrara auxHios 'á AJgricultura e Industrias ·e ·para o .Serviço ode V·eteri.naria, mão podendo attingir ás consignações para ? o respectivo •pessoal, forçosaimente reca,hirão sobre a;s
quotas .reservadas ·ao material, rubri•ca com que se do•tam no orçamento
os · or·ecursos ne,cessarios para o c·u st·ei·o propriamente dHo dos servJços,
Incluindo acqui.s'ições ·e rem'tl!neraçjlo <lo vessoal jornalei.ro. Ora, nesses
tres rorrnos de serviço, a despeza de oust:eio no exercicio vigente foi
füxada nas seguintes oi.fras :
Our0'

Paipel

Posto Zooteohnico...... . ........ .
A'Ux•füos á. Agri.cultura e Industrias
Serviço ·d•e Veterinaria . . ... .. ... .

100:900$000

,300 :10•00$000
815 :000·$00 10
L 441 :800$000

Tofal. ....... . ....... .. .

100 :000$'0100

. 2 . .556 :·8·00$000

Parece qwe a despeza em moeda nacional não comporta a reducção de 9130 :000$, ou seja q'Uasi um terço da des·p eza votada para o
exercicio de 1'912, s·em •perigo de re1s,ultar em pura penda o custoso appareJ,ho 1t·eohni•co e buro1cratoi<co montaido vara desem•p.enhar Jlunções, que ,
a:lnda são r.uMmenta1'€s relativam 0nte ás necessidades da economia nac!omal, e não idevem s·er a:tr.oph1adas, ma.s ao .contrario, · desenvolvidas
tanto quamto vermH1tam as •cond·i ções financ·eirrus da União.
O Posto Zooteclmico de ·Pinheiros não ·pód·e pr·estar á pe.euar1a dtt
região, a que mais immedia1amente g.errve, (1Jw11te <l·e S . Paulo, sul de
Minas, s·ul •e ,centro .ao Rio ,le Janeiro) os serviços correspond€1ntr,;; ao

·-5
sacrifl.cio E!Ue esse institU1to já custa ao 'l'he.s-ourn; s em uma larga ..dl~
semf,nação de es1ações zootec•h ni-c as a .m.bu.Ja11tes, <rner.cê d ·a s quaes os
r:ep_ro·dudo·res ·d€. o·.aça sej·am levados ~os füversos centros ··de creagãd;
visto que, s.6. -e w escal·a muito diminuta, dadas as difficu1d·adoo e despezas d e tramsporte, po d·e·rão os part icu·lar·e s co•nduzir a Pinheiros os
O ia·n110 passaido d. ev:ia·m ite·r fun.c0ionaid·o ap"e nas quatro

seus rebanhos.

1

·des-s as estações, s endo duas em .s. p ,aulo (Guara:ting·Í.t e1(!. e Pind.annbnhaTtgaba) e dnas em Mi nas (Pouso Alegre e Itajubá). Seria irl'isorlo
p.rE'1:ender alcançar de pro,rro.pto o des2nvol·vimen t o . ·com·Pleto desse imIIJO·rtan t i s'0si·mo s ervdço ; :i nas, si .não ·.p udemo s iln italr, 1PO·r exemplo., a
França, que man eém 'e n.tl'e abri.J e a;gos to 6'60 e-s taçõ es zõo te·cliaücas éspalha;füi,s •n os rdtlversos d·eparta.men t os e para as quaes s.ã;o rffine,t Udos
aos m.iJ.hares .as r eproductores manüdo-s no hcma.s .central, ou à 'Hungl'i·a que a ·s poss·u e 'em n umero d-e 8-916, - .cionvêm, em todo caso, não
·r estringir a dota ção n ece.ssari a pa r a o ·pa u latino pro gresso desses es1a.
b elecim.en1•os, se.rn o.s .quaes a rotina e a 1Je.n.uria a os nossos ãtJé . ago'ra
des1a:m·pa.rado.s a g-11i1cul tores ·cont i·nuarão a 1n ain,ter a s jnrd us!trias pecüaria.s no .a,trazo .qu e a:J.im enta a concurrenc.i a, .iá não ·diremós da Argentina e ·d.o 'Uru g·uay, m as abé da lon g irn qua N ·ova Zelam-d-ia. As mesmas ·consideraçõ es rm.Hi tam cont ra a r ecl•Ll<Oçã o ·r1a s ve rbas pa ra ciiixilio
á a.grib nltnra e ás inc~nstricis e 1pa ra o serviço de 1!et"erina.riÇt,, na es·cala
PTopo.sta.

:~a

pr.i·m ei ra,

1

ex.eiluida s as .consi,ginações ·Pa l'la

subve1nções

a

varios -i n.sü t utos, ·e qu e são j.n.ai.sp-ensave is, não v-e inos por o nde economiza.r 310 :.0·0·0$, .como propõe o Governo,
1Na co·nsiginaçft..o para -aux•ilio á ünportaçã-o ele runin1ae:s Te•produ c.t.ores? ·F arnce .qu e ·não, •pois, a dot a ção de 20'0' :000$ para es.se fim
veiu s endo pro.gre·ss·iva1nen:te e.levada a:t.é essa cif ra pre.Ci.samernte p·orque, como in.fo.rma .o .i·elatorio a•presentado pe·lo illus tre 'D1· . iPed·ro de
Toledo em 1911, ella «tem S~·clo insufficie·r ite para a Mend er a !l:odas as
requisiçõ es que -c;heg•am ao rm'mister>i-o 1Jo r pa rte · {1e la vradore·s e c-reado.i·.es". Na consi g·nação pa r a aux ilio aos Estciclos, Jlitt!ndcipfb/!idad.es,
SynJiiP&tos e Associcições qi•e mcwitive·,.em r º'' fwMkire-m est:açõe.s agronomica;s; escolas pratioas d-e agrkult ura, . faz e rndas agricolas, , modelo, .
postos zootechniCOS, •COUd•elariaS e ca m:pos ·de demo•nstraÇàO ?
·: Para isso têm si•do com signa.do s 116 0 :000$, ali'á s c om a rese rva de
~O :ó·o"ü.$, ·pá ra á es col a d·e co.m m-e r.cii o ann exa ao E;x cerna~o Aquino
nesta .capital, auxilio est e supp.rimid o pela ·prop o.%a -do G ove r'no e pe lo
proje·oto 'ª'ª Oommi.ssão em 1'911, mas r evigo r ado por irres·i s tivel voto da
Camara . Do s 14 0 :000$ reman es cen tes é que .sae, á razão de 2·0 :000$
para ·cada es tab e1ee:Lm;e nto, o auxdHo co.m qu e se manitê.m os ins•titutos
.d-as es pe c.ie.s abra ngi cla·s na ,c o·ns i.gnação, e ·Cuja ut i-lhdaide é evi-d e·i1te .
_ ·A Qtri t 1aun-bem não ha ensa n•c.ha,s á econ onli a . Ou t ra eô nsi.grlação da verba é a ·d e 100 :000$, para auxiJ.i o · a os ag1;icu l-tores .pa rà trams_
port e, ·no •p.aiz, de
mcl ubos,
-n1a:clünas,
aipparelho s e i ns,t.rumentos
agna.rios.
E.' ; uma <lo:t_a ção s em1we i n.suff·ioi·ente, e ciue n ão co•m.Porta restricção. -: rF inalmente, con signam-se •300 : 00'0·$ -para <C))rerriios d-e á:ni,. . maç~o 1á ipeicuari·a, á a g.ri·oult.ura e á s inclu s-tria-s )) , :e para cc3)cquisição
de ovulos .de bi·oho de sêd"'- 'Para d istribuição a os seric ultores» ~
Alguma eco.no•mia n es sa <1 e'$:peza ré passive!, rporque a ·concessão .dos
premias, })ar ·um laiclo não •é o·b ri g atori a: e por ou Lro lad o ·pó-el e .füzer:se
que a thtulo d e a ni1mação ·concorre por outras m amei.ra s .-o a uxilio do
. Gev·erno, já nas f âciHda.des pa.r a a-cqui.si ção ·e .t ra·n sporte d e a nima-es,
machiJn•isnnos ·e 8Jdubos, Já no.s s erviços cl•a s faz endas modelos, campos
a·e d·emonstração e v o.st os zootechnkos. Entret a nto, não é •pos.s.i vel; arl1

1

1

1

1

6
rthmeücrumen·te, economizar ,310 :000$ sobr.e 305 :0·00$; serla J')reciso supprlmlr a .consi.g'nação, f.ru.stando, talvez, a legitima expEcta.tiva de agt;J.i;:uHores e J,ndustriaes, porventura 1erÍ1•penha.dos em lnidativas cuSJto.sas,
A .Commlssão .propõe a reducção 'ªª consignação a 250 :000$0.00,
Para o custeio do .se1<viço de ·v ete1·Jnar.ia, (exC'luida a despezia, CO'ln
o pessoal), a dotação do ürçai:µento , vigen:te foi de 1.'541 :·800$, .d·lstr!.
·buida ·nas seguüHes sub-consignações:
0

a)

b)

antig·os. {l~ expediente; •publicações e i1mpressões;
acquisição de livros, jornaes e revis•tas ; compra e .conservação de moveis; al.ug·ueds de sala,s
o·u .casas, ·para as . i•nspectorias, . asseio -Oas .mes_
mas, .ciespezas .mi.u·das e .eventuaes ........ , .. .. .
acqulsição de vaoecinas, med•i•camento.s, in<itrumentos
cirurg·ic6·s, ute nsiHos
e ·material ,ae
combate ã;; e:piz·o'otifü;·, indusive medicamentos

136:800$000

1

e

e)

vacci.na1s,

1para

·cl istr'ibuição

,gràtu·ita; · !l1101n-

tagem e custeio .cl.e •pharma.cia.s, poJi.cUnica,
laboratoriós e postos v e.terinarios ·e de observação
e does.infecção com·prehern.dend.ô os ve·ncimentos do
respecU.vo pe~soa1.' e ·àes•pezas .com a exeoução das
mea.idias 1prophyki:ticas e de ins•p ecção vete.ri·na1ia
inão comiprehendi.das .e;m outras ·consi,gnações . .. .
.compra e s.ustento de animaes, acqLlisição de
velüculo0s, .transporte .a.e •pessoal e material,
.etc., etc .... , ........... , . .... ..... . .. , .... , . . .

1. 070 :000$•000
336 :000$000

/

l .•641 :-800$000

São manifestamente modesta.s, e não comportam reducção, a primeira dessas consignações, que ~Jrovê ao ex•pedienrte do serviÇo ein todos os pontos do pa-iz onde eUe fu·nccio1na ou venha a fumcc!onar, e
a .segunda, .que r espeita ao moviniento do :pessoal e aipparelhos de combate ás epizootias.
·
0

Pensamos; e rntretanto, que a segunda cnmporta rrestrlcção ce:n"
sideravel, por.quan·:o, é razoavel admii:tk qu e os ins t rument.os cirurgicos e outros materi áes já ad•quiridos não •p recisam de integrrul sub- ·
stltuição ·em cada ,\'Xercicio, bem como é ind ublrtave'l 1 que a despeza
com •pharmacias, policli.nica e laboratoi-ios, deve limitar-se ao re13pectivo custeio, uma vez feitas "as r eSljl ectivas jn:s t a llações neste a11:no ol"çam:e ntario .
A .Commissão propõe uma •r educção de 400 :000$ rnissa 1Sub-co1Dsl•
inação, a qual ficará flxa;da, :J)Orta n.to, em 670 :OOO$Q001.
No tocante aos augmentos :propostos em algumas verbas, · .toàos
são necessarios ; mas um, pelo menos, é lnsuf.fic.!emrte.
O de 124 :830$ na ver·b a 8" (Escola.s .a.e Aprendizes Artífices) desuna-se a pagamento das diarias a que, na !fórma do rrespect!V'-0 ·regulame·nto, c'omeçam a !fazer jús neste exercício os a'lumnos do 3° anno; e o de 100 :000$ •na verba ·20" (Ev·entuaes) justff!.ca-se pela conata;nte i!nsufficiencia da dotação de 2001:000$ vo:tada nos exerclcios .ánteriores .

7
E' insufficiente o accrescimo de 303 :072$, paipel, e ,3 00 :000$, ouro,
na verba 3ª (Serviq0 do Povoamento) .
.Por esta veriJa ooNem 'ªs des·p ez3Js com o serviço de immigração, cujo 1d~senvo'lvime1nto é catlà vez maior.
10 numero de immigramtes 'europeus, agri<mitores em grande ma..ioria, que procuram o Brasil, cresc.e de anno 'prura an.no. Deter a corrente immigratoria, ·seria erro im1)eraoavel; <ntnhum problema, entr<:i
nós, sobreleva ao do povoamento <do sólo em impm,truncia ·e urgencia;
e seguramente ninguem pensa em .f azer 1baixar, por mal entendida economia, a cifra, progr·ess-ivamente c,rescente do caipital humaino que vem
valpriza1~ as , riquezas desruproveitrudas do paiz. Em 1910. entraram
88 .•564 immigr.antes; só no ·p r.imeiro semestre ele 1911 esse algarismo
já tinha sido uHrapassado, vendo-se o Pod·er E)Cecutivo na necessidade d·e pedir a u to.rização para, por meio c/,e o<P·e1·ação de cretllito, aJttender á insuf.ficiencia da verba .
·

'Em tal situação, a melho.r .p raitica · a adoptar é certamente a " de.
consiginar no o•rçamento os recursos necessarios ipara o custeio nor.ma:l desse serviço ·no anno vindouro, despeza essa que 0 Ministerio da
Agr.icultura prevê não s erá .inferior a 800 :000$, ouro, e 3. 80·3 :07'2$, .papel. De outro modo, ou po•r mei·o •de credito SUJYPlementa:r, ou de op.e ração de credi>to, serão remedirudas as •defidemcias da 1dotaÇão ; " · assim sendo, na primeira hy;prythese falseia:-se o orçamento, que, entretanto, nãio deve ser •p uramente nominal; e, na segunda hypothese,
entraremos definitivam ente no r egimen de cus<teiar com emprestimos
um serviço permanente da rudminjstração, o que \Se-rá ainda ipeior.
Mais vale fixar •com ·exrucção as des.peza,s i'nevitaveis co mo esta,
e economisar onde a ·economia •sejá 'f'ossivel 'é util, do que armar orçamentos equiJi.brarios ... no papel e d·e antemão ar·rombados l])elo fundo falso dos credi<tos ou dos emprestimos .
IA verba 18 .~ (<Serviço de iProtecção aos Indios e ·L oca.lização de
T,rabrulhadores Nacionaes) precisa do r,eforqo de 1.1310 :•600$ fconsi~
gnado ·n a proposta, .ficando assim eleviuda a 2. 281 :0·00$, iprocedendo
o · augmento da mecessidacle de custeiar e 1d~envo,l ver as fo'es povoa!\ões indígenas e os sete centros agrico,l as creaidos Jpelos decretos ns.
8.973 e 8.941, de ,30 de agosto de ,1911 ·e 8.973, de 14 de setembro
do mesmo a:nno; aqu elles no Paraná (S. Jerbnymo, Matto Grosso (São
Lourenço) e S. Paulo (Itaporamg.çi,), e est~s no <Maranhão (Alcantara), Ceará (S. Bemardo 1clas Russp.s-), Rio Gra,nde ~10 _Norfo CMossoró), Pernambu co (Agua Preta), ,\,lagôas (Porto Real do Co.!legi·o
de S. Braz) e Mi·nas Ger,aes (IS. José •cfo Parai,so e Arassuahy).
A prol])osta não leva em 'conta a necessidade de reforçar a vel'ba
(Ensino Ag.ronomlco) " No e>0ercicio de 1911 ·por el'la se custeia"
.vam a Escola Super.ior de Agrk)lMura, com uma es•tação · de machl- ,
rias e um horto florestal annexos ;· o Horto Florestal ele Macacos ; . a
escola de agricultura annexa ao Posto Zootechnico de Pinheiros: duas
~scolrus theorico-praticas
(Bahia e Rio Grande do Sul) ;. tres escolas
ora-tica:s; nove ap-rendizados agri,colas, 1senido seis a1penas -subvenciona<los ·; tres estações experimentaes ·de canna d·e assucar; dous postos
zootechnicos ·auxiliados: ·tres fazenldas-moclelo de creação; seis . estagões zocYtechnlcas regionaes; oito campos de demonstra,ção; duas escolas 1permanentes ·de lacticínios, e 12 cursos ·ambulantes. T'e ndo sido
creaidos mais ·dous aprendizrudos agrkolas (Tubarão, eIT\ Sa-nta Catlfa~
19•

8
ri·na, e Igarap é-assú, no Pará), seis camp·os de demonstração (La·vras, em Minas ; S. Christovão, ·em SergLpe ; Jtaocara, . no Rio de ,Janeiro ; Itajah y, e m Santa Cart.harina; Bagé, il10 Rio · Grande dQ Sul, e
Xiririca, em S. Paulo, duas .faze:ndas-modelo (Ponta Grossa, no Paraná, e Uberaba, e m Mi!n a,s ) e um posto zoo•technico em Lages ·csanta Ca tharina ), fez-se miste r a ugm entar d e 1. 00 0 :0 00$ a verba, afi m
de s er em ait:en did as as des·p ezas de installação e custeio desses estabelecime·n tos, com alguma sobra 1para a creação erri 1913 ele outrosesta:beleciomem tos ·de ens ino agron o:>1i co ·de accôrc1o com o ·decr eto
n. 8. 319, ele 20 ele Outubt"O de 1910.
Ma•nticlas as dema is ver bas cl-o orçamento vigente, e accei'tas as
modifi cações supra inclicaflas e justificadas, a despeza total do Mi nisteri o attin gior•á á •Somm a de 1. 200 :000.$, ouro, e 26. 406 :338$4'20>, pá-·
pel' ; p u mais · 300 :0 00$ , ouro, e 2 .181 :482$, paipel, do que o orça me11 ~
to para 19 11. Em <todo caso, mesmo com essa elevação, o · orçamento
para 1913 é in•fer ior ao que vigorou e m 1911, aipezar elo desenvolVi'
mento el os s erviços á m ed icl a que a respectiva organização veio sendo
fe"ita no decurso dos ultimas ·d ous amnos.
•Encamiriha11clo com o avis·o n. 1. 77 4, deste ainno ao MJnisterio da
F azenda os dados pa:ra a organização ela ·p rop osta da receita e des~
peza úara 1913, o illustre e op e roso Minis•tro da Agricultura disse com
l!ndi-sçutivel acerto:
·
\«Ü que torna mais evidente a c·onven i-encia ele ser este
Minis•te r-i o do ta do com os •creditas, que ora solicito, é ~ -o dés~
·env-olvimento ad•qui·ri«J10 •P elo · serv.iço , a ,que se de stinam
os m esmos cred itos; clesenvo·l vimento que toma·rá m aior v.ult o n o an no vindouro , como é natural, tratando'-se de um
departarnento que está ag-o ra ini cian rlo os ·seus primeiro.s · pas"
sos e que •tanto. tem ainda de cami-nhar ·para corres.poruder ao
progran1111a que pie traç.ou o Congresso Nacional na
l , ~i
n. 1. 606, ele 29 de Dezembro ele 1.906 . Mui•tos dos serv iços creaclos !n o curto 1perio·d·o ele ·d o u s annos e oito mezes, que repi·e~
se11ta a vida d este Ministerio, cons t ituirão em breve verfürdeiras fontes ele Tenda prura a União; e qu a sf · ,~odos elles, co.:
ni.o sabeis, vêen1 concorrer clirecta ou inidirecta1nente, p~l rq.
o pr-ogresso econo 1n.ico do 1)ai·z. "
1

iEJstas s.e nsatas ponderações justificariam as 1tabellas propostas pelo
honrado tHular da pasta ida A!g>ricultura, a despeito da presente nece.ssi·dacle de se reduzirem as ·despezas oubli cas: po ,..qu e se ha restricções ·q u e elevam s·er as ultimas n a orclem ·d-o s sacrificios dete rmina•
dos •pelos apuros do Th eso ul'o, ce rta m ente são as que,' corfan-do em '
carne viva, nos cleclican10s a faze r n as desJJezas do IV.rinisteri·o, d,e cn.ia
acti viclade es tão v is cera lmen•'e rlep en den t«es qu asi · todos os daidos do
pi·oblem a econo.mko do Brazil .
.
·
Demais, é occasião ele relevar: j á em 1911 o Gover.no pedia
ins tarute m en te ao Congresso que r es tring isse o O'!'çamen to da >despeza ; mas emquanto o da Agriculturã, · com a 1patrio•t ica ooo:peração do
Ministro, •era votado com economia superior a 3. 000•:000$, o orçamento
total ela despez::t subia d e 6-5. 004 :058$224, ouro e 394 .108 :258$480, pa· pel, á 76.159:37 8$001 , Quro, e . 418.87•1·:451$486, .papeL

9
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\

\

Sem embai:go desse clesa,nima clor precedente, .não . pensamos que,
nesta· pàr·~e da fi xação ·ela d espeza, .clevess emo s oerrar ouvidos ao a:p-.p.éllo - que nos dirige o Poder - Execu t ivo, pa ra corrigin11os o cleficit , já
.c~hstante da. P.rn1)os.ta.
Quizemos, e·n ~ retanto, mostrar qu e não ·é aqui que as eco nomias
elevem ser "feitas, porque as ve rbas, já restringWas em 1912, em geÍ"al, · náo offe r.ecen;. inarge1n a no\ras re du cções . .
.
· ' As ·poucas, oncl·e algu1na di1ninuiçíto ain da é possivel são dituinui-ifas ;· e eis augmentos _pro.pos t os, s a lva uma pequena · :pa1'te imposta
pelo re_g im en r-e gulamentar elas escola s _el e a r t ífices, todos são,, clestinaclcis a necessi-clad es ,i•nillucliv eis elo p ovo a mel1''. 0 elo sólo e -da colon ização e ensino agri·colas.
0

1

\

0

C0>ncluinclo, a CommiiSsão apresenta á consid e ração da Camara
elos Deputados o seguinte projecto d e lei:
Artigo unico . O Presid ente ela Republi.ca .é autoriza-elo a c1Bspender p·elas repa11tições ~uborclinaelas ao Ministerio ela Agricultura, Ina·i ístria -e- éõmmercio, •n o exercí cio ele 1913, a quantia d.e 1. 200 :OOiJ$
oí.n~o, _e 26. 406 :·338.$420, pap·el, com os serviços · especiHcaclo.s nas seguintes

vél·15as:

'
Ouro

1. 1Secretaria ele Estado ... . .. . . _ .. .

2.
.3:

Pessoal contI,actaclo . . .. .. . . .... .
!Sendço elo Pov.oamento '. ... . .. . .. .
4 .' Expansão Economi•ca . .... , . ... . .
5. Jardim •B otanico . ..... . .. . .. , .. .
6. ·S erviço .ele Inspecção •e Defesa
Agricqlas . . . . .. . ........... . ... .
7. Pmito. Zootechnico Federal .... . .. .
8. · Escoras ele Aprenclizes Ar.tifi1ces .. .
9 . .S-ervAço Geolog-ico e Mineralogi·co ..
i.o . Junta Commenc.ial e Junta -ele
Corretores. . , ......... , . ... . ... .
11. Directoria 'Cle Estatistica .... .. . .
·12. Directoria ele Me tereologia e Astronomia.
. . . , ... . .... . .... . . .
13. Museu Nacional. ........ . _.. . .. .
14 .' Esc ol.a de Mi.na s ... . . . .......... .
15. Auxilios á agric ultura e as 'industrias. . . . . . . . . . ...... .. ........ .
16 . .Serviço ele Informaçõ es ·e Di vulgação . . , ... . .... . .. . . . . . ... '. .. .
1 7. iS.erviÇo ele V.eterinruria .... . .... . .
\Serviço :a.e Protecção aos Indios e
Loca.Jização ele Tra,balhaclore.s Nacionaes. _. , . ... . . . . . . . . ... _. . . ... .
19. Ensino Agronomico . . . . . . . ...... ·
~verituaes. . . . .. . ... . ... . . . . -:- ..

6Íl0 :000$000
500:000$000

100:000$000

987:580$000
250:000$000
4.792:080$000
360:000$000
364:920$000
2.472:800$000
547:400$000
1.669:390$000
363:600$000
106:372$000
1 . 238:982$500
778:08Ó$000
90~ :808$118
487:694$684
985:000$000
192:800$000
1.938:720$000

is:

2.281:800$000
5 .- 384 :311$000
300 :000$000

2o:

'Total. _.:.·.... :: .. , .... .

Papel

1.200:000$000

26.406:338$420

1

f
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. Sala .das Commissões, 28 de Junho de 1'912. Homern Baptista,
Vwe-Pres1dente. ve.nci·do quanto ao augment.o das verbas da proposta
da .receita e despeza geraes. - Raul Fei-nanàes, relato·1-, vencido quanto á fixação da verba 3• em 600 :000$000, ouro, e 4. 792 :080$000, papel.
P,ereina Nui•e&, vot ei para que a verba 3ª fosse a mesma da proposta, 'com o protesto ele autorizar o Poder Executivo a abr ir creditos
supplementares. a t~ a importanda d·e 200 :000$00.0, ouro, e 3. 800 :OQ0$000,
papel. - João ·Si11ipHcio, de a ccõrdo com o voto do Sr. P.erefra Nunes.
~ Galeão Carva,lhal, d e a ccõrdo com o voto do Sr . Pler e il:a Nunes. Ctaetano àe Alb1tq1terque, com o Dr . P . Nunes. - . Antonio Carlos, de accõrdo com o Sr. Hom e ro Baptista. A orie nJtação orçamenta ria a segui·1·, deante da má situação ofinanc·eira do paiz é contrari a a todo e qualqu er augmento ·d e despeza. - Agu ·ipqJ-i.no A z ev•e·clo, com r estri cções,
Propo&ta ào Governo

AJ4t. 7.º O Prei~·dente da Repub!Lca é autorizado a despender . pela
repartição do Ministerio da Agri.cultura, Industria e Comme1'C.lo, com
os s e·rviços designados nas seguint•es verbas, a quantia de 1. 200 :000$000,
ouro, e a ele 24. 926 :338$420, pap·el.
Ouro
1. IOec.retaria de Estado .... . ... , .. .
2. Pes·soal c ontractado , , ...... . ... ,
3. ,s erviço do Povoamento .. . ....... .
4 . Expansão Economka •d o Bra sil. . ,
5 .. Jardim •Bota11ko- . , . ..... . .. .... .
6 .. :Se rviço
de Inspecção e
D efesa
Ag rí colas. . . . .. , . . .. .... . , .... , .
7. Posto Zoo techni'co Fed eral . , , .... ,
8. :E.s·colas de Aprenclizes' Ar.Ufices , ..
9. Se rviço Geologi.co e Mine ra logic-o
elo Brasil. . . ........ , . , ........ .
10 . .Junta Comme r.cial e Jun.t:a •de
Correctores . . , ........... . . . . .. .
11-. ·D irecto•ria ·dü ·Se rviço {i e Esta;tls. üca
. . . .. ... .... ..... . .... . .
12. Directoria d e Me;ter eologi a e Astronomia. . ...................... .
'1.3 . Muse u Nadonal. , .. ... . . . ... . .. .
14. 'Escola de Mimas ......... . ...... .
15. Auxilias á agricuJotura e indus1r•ias . . . . . . . . . . . .' . .. . . .. . ..... . .
16. 'Serv iço de Informa ções ·e Divulgação . . • .......... .. . . ... . .....
17. 8 e rviço el e Vete1+naria .. . ...... .
18 . 1Serviço de Protecção a os Indi-os e
Localização de Trabalhad·orecs Na,c ionaes. .
~ ~
'f 9 ., .Ensino Agronomico. . ... . ...... .
2 O• Ev·ent uaes. . . . .. . .. . . . . ....... .
l

•••••••••

•

•••

•

•

••

•

•

........... . . .
600:000$000
500 :000 $00·0

100:000$000

Pap·el

987:580$000 '
250:000$000
4. 792 ': 080$000
~·60 :000$000
364:920$000
2.472:800$000
497:400$000
1.669:390$000
363 :600$000
106:372$118
1.238:982$500
778:080$000
904 :808$118
487:694$684
725 :000$000
192:800$000
1. 7'6'8·:720·$000'
2 . 281:800$000
4 . 384:3 11$000
300 :00 0$000

•

1.200:000$000

14 .926 :338$420

J
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Tabellas explicativas do orÇamento do MinÍsterio da Agricultura, Industlda e Commercio, organizadas pela Commissão, de accôrdo coni o projecto
Por subcor'lsignaÇões

Ua despeza

Naturez~

Por
consignações

VERBA 1"
SECRETAR!-}

DE

ESTADO

(!Jec reto n. 8.899, de 11 de Agosto de 1911)

Pessoal:
l -

Gabinete do Ministro

~{i ni st r o de Estado :
Vencimentos. . . .
Represfntação. . . .

24 :000$
12 :000$

36 :OOÓ$OOO

· Secretario, officiaes e auxiliares . (gratificá.Çiío) . . . . . . . . , ..... . ....... . .. . ... . .

Jonsultores technicos (gratificação) . .. ... .
3Cngenheiro (gratif,i cação). . . . . . .... .. .
.\ uxiliar desenhista (gratificação) . .... . .. .
II -

56 :000$000
26 :400$000
12 :000$000
7 '200$000

l;'l7 :600$00()

Directôri{L Geral d• Agricultura

Ordenado Gratifk.
1. Director Geral. ......
2 Direc tores de SfC.{,àO . .
3 1º ' officiaes.
4 2os officiaes.
7 '3'"1 officiaes.
1 Contin uo.
2 Serventes ( s a l ~rio
rncn sitl de 150$) ..

III

-

12 :000$ 6 :OCO$
8 :0 00$ 4 :000$
6 :400$ 3 :200$
4 :800$ 2 :24C$
3 :600$ . 1 :800$
1 :600$
800$

18 :000$000
24 :0.00$ÚOO
28 :800$000
28 :800$000
37 :800$000
·2 :fo"o$"ooo
3 :600$000

143 :4"00$000

Directoria Geral de Industria e
Gomme rcio

Ordenado Gratific.
Director Geral. ..... .
Directores de secção.
1 º' officiaes.
4 · 20~ o'fficla,es.
6 •gos o'fficiâ:es.
1 cont inuo ···········
2 Serve.n.tes (s a 1-a ri o
mens.U de 150$) . .
. ~

12 :000$
8 :000$
6 :400$
4 :800$
3 :600$
1 :"600$

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

18 :000$000
24 :000$000
28 :800$000
28 :800$000
32 :400$000
2' :400$000
3 :600MOO

13-8 :000$000

Papel

Ouro

12
Por subNat>1reza da despeza

tv · -

c.onsignações

. P ~r
COt)~iglJações

Papel.

Ouro

Directo"ria Geral de· C01itabil·idade .

·ordenado Gratific.
Geral. . . ... . 12 :000$
Directores de Secção. :· ' 8 :000$
6 :400$
1 os offici aes. . . . .
4 :800$
2º 8 officiaes . . . . . .
3 :600.$
3os officiaes . . . . . .
1 :600$
Continuo . . . . . . . .

1 Director

3
8
10
12
1

3 Serventes

mensal

6 :000$
4 ':0001$
3 :200$
2 :400$
1 :800$
8UOS

18 :000$000
36.:000$000
76 :800$000
7 2 :000$000
. 64 :800$000
2 :400$000

( s'a lar i o
de 150$) . .

V -

5 :400$000

.;

216 :400$000

Portaria

Ordenado Gratific.
1 Porteiro. . . . .
1 Ajudante de porteiro.
2 Oontinuos. . . . . . .
~

Correios. . . . . . ...
Serventes ( s a l a r i o
mensal de 150$) ..
VI -

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

2 :000$
1 :200$
800$
800$

6 :0_00$000
3 :600$000
4 :800$000
9 :600$000
3 :_60_0 $000

27 :600$000

8 :400$00?

8 :400$000.

Installaçõe. electrica.
Vencimentos

1 Encarregado.
. • .. .-...... .
2 Ajudantes a 2 :400$ ..... , .. . . .

3 :600$
4 :800$

Material:
:bespezas com a conclucção do Ministro . . ...
Artigos de expediente e machinas de- escrever; acquisição de livros, revistas, jornaes e outros impressos .; encaderria!';ões
e impressões, para o gab in.ête do Ministro. . . . . . .. . .......... . . · . · · · · · ·

10 :000$000

Idem para a Directoria Geral de Agricul~~ .. .. . ··········· · · · ··········
Idem para a Directoria Geral dé Industria

_10 :000$000

e Con1mercio. . . . . . . . ........ . .. . .. .

l 'O :000$000

Idem para a Directoria Geral de Contabili dade . . ... . ............... . .. .... . . .
Auxilio li Imprensa Nacional para a pl1blicação do expediente e editaes .. ... . .. . . .
Elaboração, revisão e publicação do relatorio do Ministro .... . ......... . .... . .
Idem, idem do almanack do Ministerio .... .
Despezas mi.udas e de prompto pagamento ..
Serviço postal e telegraphico .... : .. ." : : .. : '

15 :000$"000

ü

:q00$000

20 :000$000
15 :OOÔ~Ooo
6 :000$000
10 :000$000

730 :4Ó0$000

• 1 ~.
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Natureza da despeza

-~

Oonservação e custeio das insta!lações electricas, comprehendendo o' elevador, campainhas e apparelhos telephonkos, consumo de gaz e eti€r'gia · electrica . .. . .... .
1 1 1
do jârdibl; ·· ferramentas, adu1 Conservação
bos, material para irrigação . e o pagamento de um jardineiro. com a diaria
corrida ele 6$, e quatro ajudantes, con1 a
<liaria de 4$ cada um, e o da gratificação men8al de 50$ " que se refere a observação V da tabella annexa ao regulamento de 11 de agosto de 1911 . . .... . .
Para asseio do edificio, pagamento de quatro trabalhadores inc.umbidos do mesmo,
com a diaria de 4$ cada um . .......... .
Auxilio ao l'orteiro para aluguel de casa .. .
Fardamento dos correios, contínuos e pessoal das installações electricas, de conformidade co m a observação VI da tabe!la annexa ao regulamento de 11 de
agosto de 1911 ...................... .
Diarias dos correios, nos termos da mesma
observação, calculada para 365 dias . ... .
Consumo de agua . .... ....... ... . , . . .. . .
Para o Serviço de Registro Genéalogico de
Animaes e Registro e Archivo Geral de
Marcas para Animaes, comprehendendo o
pessoal commissionado para a execução
do mesmo Serviço e a acquisição ae livros e npi s objectos, encadernações e
impressões relativas 1ilº assumpto . . .. .. . .
Total da verba ... , .. , , .. ... , . , .
Votada pua 1912 ........ . . , . , ..•
Differcnça

para menos . ....... .. .

Por sub-Por
consignações· consignações

·· Papel

Ouro

14 :000$000

10 :000$000

5 :840$000
1 :200$000

3 :600$00 0

1 :460$000
1 :080~000

100 :000$000

25i :180$000

257 :180$000

987 :580$000
987:600$000
20$000

(A d!ffel'ença oprdvém d a reduc ção d e um 'dia p ara pagarnênto de ·diari.as aos correios e a
.quatro ·,trabalhadores · incumbidos qo asseio do c·dificio.)

VERBA
PE SSO AL

z...-

CONT RA CTADO

(Art. t.•-alfnea 3' da lei n. 1.606, de 29
de dezembro de 1906, e art. 53 · da lei
n. 2. 356, de 31 de dezembro ele 1910)
Gratificações, d~~ria s, · · e ajudas de custo e
passagens de ' pessoal contractado para
serviços techpicos, eomprehendendo con" ~1:11 tores, inffructores, veterinarios, meé-

..
14
Por Bt)bc.onsignaçõ,cs

Nature~a da . despeza

Por
con8gna~ões

l'ap ~!

tres de officina e outros, na fórma da lei
n. 1.606, de 29 de de,zepibro de 11}06 . •.. . .. : ........ . . .' ... , .. :·. .' , :

25,0 :00.0 $000_.

'l'otal da ver.ba ... ·.. ... ....... . . .•. . ... . .......... : . . ... . .
Votada para ~9 1 2 ... . .. • • .. •.... •... . . , • . .. · ..... . • • . , , . ..

250 :OOQ$000
.~50 :Õ00$,000

ÜlÍro

Não ha altera~ão.
V·ERBA 3ª
f~RVIÇO

..,.DE

( Lminigr-a;ão

POVOAME NTO

e Colonização )

f D,eci;eto '11· ·981, de 3 de novembro de 1911)
I

-=-

D-it:ectoria

P,e5soal :
1 J;:>jrector. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 d !;iefes de secção. . . . . . . . . . . . .
1 Intendente de immigração e um
· engenheiro de 1" classe .....
-2 •Engenheiros de 2" classe. . . . . .

18 :000$
36 :000$

'%1 :600$

20 :400$
7 1° s officiae,s, um archivista.Jalmoxarife, um official pagador, um ajudante de engenheiro, 2 l artographos e 2
traductores. . . . . ......... 117 :600$
Interprete. . . . ............ :
7 :200$
7 20• offiaiaes. . . .. . .. . .. .. .. !2 :000$
8 3os officiaes, 4 ãuxiliares de
interprete e 1 porteiro . ... . 62 :400$
·2 Auxiliares ele expedi_ção de
immigrantes . . ·.. . . . . . . . . . .
7 :2.0.0$
Contínuos, 2 correio·s e 1 guarc)a rio archivo. . . . . .. . . . . . . Hi :800$
_5 .Serventes (i:;alario mensal de
150$) . . . . .. . .. . .. .. .. .
9 :000$

. 358 :200$000

Grat'ifica~ê'íes

previs\as na 2ª, ·3ª e 4ª rlas
observações que acompanham a ta~ella
annrxa ao regulamento approvado pelo
dec reto n .' 9 . 081, de 3 de novembro
de 1911 . .. ... ..... . .... . .. . . ... .. .. .

19 :800$000

378 :000$000

Materi;ü:
O necessn.rio ao serviç-o, inclusive iardamento para. interpretes e outros auxiliarês,
transporte ~o pessoal e auxilio para ~ lu.-

:.'·:

:15
P or ~ ubconsignações

Natureza da· aespez~
guel de casa pa.rtÍ o por~eiro a razão de
60$ mensaes.
. . ... .... . .. . ... ..•
f1 -

Hospedaria de immi(lran tes da
das Flores

Por
consignações

100:000$000

100:000*ººº

·P e,pel

Ouro

478 :000$.000

'il/1a

Pessoal:
Direcfoi-. . . . ... . ....... . . to :SOO$
Ajud.i'nte, um almoxarife e
quatro . medicas. . . . . .. . . '. 43 :200$'
6 :40Ó$
Escripturario. . . . . . . .. .. , ..
-l Pharmareutko. . . . .. . . .. . .
4 :s"OO$
l ""Iilter.prete, tres patriles de liíncha e tres machinista's ~de
lancha. . .. . . . , .. .. .. -.. . 29 :400$
Escrevente.. . . . .. . .... . .. .
3 :600$
Fiel de Allmoxari!e, l fiel de
· artnuzem de bagagem, l pratico de pharmacia, 3 auxiliares de interprete, 2 au;
:ciliares de expediçilo de tm~
migrantes, 1 encarregado do
serviço de desinfec.ç-ões, 1
machinista do serviço de desinfecções e illuminação electr!ca. . • . . .. ... ... .... . 30 :000$
Enfermeiro, 1 enfermeira, 1
fi scal da limpeza da Ilha ..
7 :200$
Foguistas ( salario mensal .de
180$000) . . . . . ...... : ..
8 :640$
12 l\i·I arinheiros, 12 tripolantes de
batelilo, 20 servente~, 2 co~ inh eiro s (salario mensal de
150$000). . . . .. ....... . s2 :soo$
Ajudante de cozinheiro (éalà·
rio mensal de 120$000) ...
1 :440$

neces~ario para o serviço, inclusive ali•mentaçüo de immigrantes e empregn1los,
conser vação e reparação da hospedatiu e
suas dep endenrias (rom prehendendo ' opeto:rios ·e trabalh adores atê o maximo Lie
30 com as diarins de 2$000 até. '7$000),
e despeza~ com acqu isiçiil.o, custeio e conservação do material fluctuante ... .. . .. .

III Passagens

227 :28 0~000

,-..

Material:
O

130 :080$000

32Q :000$000

54_7,: 280$000
{

Serviço de immigração
do

exterior . . . . ........ . ..... .

eori :oqo$ooo

it.
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Por
-Natureza dá \:!espeza.

~ub-

-·

consignações

Por
consignações

Ouro

i'rH11t:p ;r.h•fi no interior; ree:epçílo e hospedugem nt>s Estados, comprehendezido ·a
1

fnstallaçi!.o e custeias - de hospedarias provisorins nos termos do art. 272 do regulamen1o e as passagens. e diarias do pessoal incumbido de acompanhar os immigràntes nos termos do art. 18 2 ...... ·:
IV -

õOO :000$000

600 :000$000

Serviço de Colonização

( Inspectorias e nucleos rnloniaes )
P essoal effectivo:
I nspectores. . . . .

o Ajudantes.

. .. .. ... .

. . . . • ... ... • . .
5 Prepostos. . . . . . . ..... . . . .
7 Escrevfntes. . . . . . . . .. . ... .
7 Serventes (salario mensal ele
100$000). . .
:i\·f nteri ~ )

. . .. .. . .. .

67 :200$
36 :000$
30 :000$
25 :200$

8 :40 0$

166 :800$000

e pessoa l em commi ssão:

O necessario no servir.o das inspectorias, inoiusive aluguel de casas, diarias, aju<lns de custo e <lespezas de transporte,
fundação, conservação e custeio de nucleos coloniaes ( pessoal e material), comprehendendo os estudos e trabalhos preliminares para a escolha de terras e a
~cqu is i ção
tlas mesmas ; despezas com
a localização de immigrantes e com o
pagamento de quatro inspectores addiclos
de accôrdo com o art. 192 do regulamento . . . . . . . . . . _........ . ...... . .. .
V-

166 :800$000

Deapezas ez traordinarias e

P ara att ender
prehéndendo
que for em
proveito do

Total da verba ........... ..... . .
Oredito votado pa ra 191 2 . .. .. .. .
pnrn

3 . 166 :800$000

even~1i.aes

n despezas imprevistas, comns rlespezas com o pessoal
commissi'io ao estrangeiro em
servif?o de imn:iigração . .... .

Differençin

3. 000 :000$000

mais . .. , ....... .

10\J :000$000 .

lOO

: oo,o~ ooo

~ oo :000$00 0

4. 792 :!>B0$6oo

· 4. 489 '.0 08$?º.º

3os ::o72$iJOó

.

?ºº ~?.°?$000

~-~--'---

300:1)60$000

A diflerença que se -nota .no titulo .primeirq
provém da in~lusi'io de verba Paf·a· Õ Pa gamento d,1 snlario de nm servente e reduerii'io dn consignar,ílo diarias do clirector, etc. . . . . . .. . ... . , . .. .. .. , .. .
A differença para mais no t itulo t erceiro
tem por fil!~ attender ao consideravel au-

· ·.. ,.; : .

'17
. t.'

Natureza 'da · despeza

Por Sub -

Por

cons'fg<riações

consignações

Papel

Ouro

passagens resultantes do desela corrente immigratoria
paua o Brazil, desenvolvimento que se accentuou de modo notnvel no anno passaclo, tem . continua do I\º corrente anno e
segundo os dados que possue este ministerio de;'erõ. ser ~inda maior no anno
i.;-rn ento de

envolvimento

·:indouro.

VERBA 4•

'•·..

EXPANS.:\O

ECONO~UCA

DO

BRAZIL

ropaganda do café e outros productos do
Brazil no estrangeiro e representação do
··....... Brazil no Instituto Internacional de Agricultura ele Roma (pessoal e material
con1p1·ehenclendo pnssagens 1 g-ra tifkações,
dia rias e ajudas de custo) incluída a
qtl:intia de 5. 000 francos de ·subvenção
annual fL AssoGiaçii.o Internacional do
Frio e a de 1.920 frane:os para o pagaP· menta ela contribuição . n.nnunl devida ao
· "Bureau Internac ional de la Propriété

;

Inclustrielle.
·· ··· ···· · ············
ara o pagamento, no paiz, de trabalhos ae
propaganda, comprehendendo publicações,
traduc!:'õí:s e aC'qui sição de obras, livros
ou produotos destinados li propagandà das
riquezas naturaes e desenvolvimento . agric.ola e industrial do Brazil ; bem assim
a publicaçUo das leis, regulamentos e
ac.tos do Governo, cuja divulgação seja
conveniente fazer, abono de diarias, gratificações e ajudas de custo ao pessoal
incumbido dos
referidos trabalhos e
custeio de automoveis . ....... . .... , . . . . . . .... .... : . . . . . . . . . . . . . .

··························

Total da verba. , , , , . . , , ... , , . , ...•.. , . , . , ... , .. , .... • ..... ,
Votada para 191 2 . ... . .. . ....... , . •. . .. • ... , ....... , .. . . . , , .
VERBA 5•
J..\.RnI!\I

BOTA.NICO

(Deneto n. 9. 216, de 16 de dezembro
de 1911)
P essoal :

Pessoal technico e administrativo
Ordenado Gratific.
·1 director

6 :000$

6 :000$000

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

500 :000$000

360 :000$000
360 :000$000

500 :000$000
. 500 ':,000$000'

18
Por sub c.onsignaÇões

Natureza da despeza.

Por
c.onsig·nações

jlapel

Ouro

Ordenado .Gratific.
1 chefe de secçílo de botanica . .. .... .....
chefe de sec~i'lo de
physiolog ia veg·etal
e ensa io de sementes
d1efe do luboratorio
de chimica ... .. . ...
da
SCC\'íi. O .
ajudante
de bota nica . .. : ...
secção
ajudante
da
de physiologia . . ...
ajudante do laboratorio
de chimic:a ! ..... . .
secretario-bibliotheca rio ····· ··~ · · ···
ese:ripturario
preparador desenhista.
preparador de chimka
_(auxiliar
naturalista
da seccão de bota-

nka) .... .. .... . .
naturalistas viajantes .
conservador do herbario e museu ..... . .
conservador do laboratorio de diimi ca . . .
jardinei!o-chefe . .....
porteiro . . . . . . . . . . .
feitor . . . . . . . . . . . . . .
continuo . . . . . . . . . . . .
conservador de placas
(sa lario mensal de
180$) ······ · ·· · ··
.pedreiro (salario mensal .de 180$) ......
( salario
1.. carpinteiro
_mensal de 180$) . . .
serventes (sa l ~rio mensal de 150$) ......
1.0 gna·r das (snlnrio men sal de 150$) ...... ,
20 jardineiros (s a 1 a r i o
mensal de lp0$) . ..
carr9ceiro (salario
mensal de 1 50$) . . .
20 trabalhadores (salario
mensal de 120$) ..•
20 aprendizes jardineiros
(111lario men sal de
30$) .......... .. .

.

,,.

4 :000$

1.2 :000$000

' s :000 $

4 :000$

12 :000,000

8 :000$

4 :000$

12 :000~J00

6 :400$

3 :200$

9 :60_0$000

8 :000$

6 :400$

3 :200$

9 :600$000

6 :400$

3 :200$

9 :600$000

6 :4.00$
3 :600$
3 :600$
3 :600$

3 :200$
1 :800$
1 :8 00$
1 :800$

9 :600$000
5 :400$000
5 :400$000
õ :400$000

4 :800$
4 :800$

2 :400$
2.:400$

7 :20Q$ 000
21 :600$000

2 :400$

1 :200$

3 :600$000

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

1 :200$
1 :~00$
1 :000$
800$
800$

3 :600$000
4 :800$ 000
3 :000$000
2 :400$000
2 :400$000

.r~.,

2 :160$000
2 :i60$000
2 :160$000
7 :~00~000
18 :000$000
36 :000$000
1 :800$000
28 :800$000

7 :200$000

2 50 :680$0()0

1_9.
Por subconsignações

Natureza da despeza.
Material:
:Justeio e conse rva~ão dos laboratorios, herbarios e m\lseu, C:omprehendida a acquis i ~ão do que fôr necessario ao funccionamento nessas Uependencius . ............ .
AcquisiçüO e co n ~e rva~iio de instrlp nentos,
ferram entas, utensiJios e outros materiaes
para o ja rd im; embalag·em das plantas,
ferragens e forragen s para os animaes, illuminaç-ii.o e despezas miudas iillprevistas
Objeetos de expedi ente, publicações scientifi cas, editaes, encadernações ~ acquisiçõ es
ele livros, folhetos, revistas e jornaes para
bi bl iotheca . .. ..... . .... .... . ...... .
Oonsmuo de ugua . ... . . . . . . . . . . . . ..... .
Transporte de pessoal e material, comprehenclendo as passagens elos naturalistas v~ajantes e o frete de suas bagagens . ... .. . .
Diadas cio pessoal technico e admirii strativo, ele HLCôrclo com o regulamento e
2 :000$ para fardamento dos guardas . . ..
Conservação el e ecli ficios e obras de arte . .

Papel

Ouro

15 :000$"000

20 :000$000

10 :000$000
3 :240$000

8 :000$000

8 :000$000
50 :000$000

114 :240$000

!JGI

:U~U$000

364 :920$000
364 :920$00~

Total da verba ..... ......... . · .. .
Votada parn 1912 .. .•... . . • , .... .
:N iio

Por
consignações

ha alteração.

VERBA 6"
R\'JQO

DE

lNSPECÇÃO

E

DEFESA

AG RI COLAS

(Decreto n. 9. 213, de 15 de dezembro
de 191l)
1) Pessoal:
Di.rectorfrt

Ordenado Grati!ic.

2
4

5

1

director ... . ......
chefes de secçüo . ....
ajudantes agronomos.
auxiliares ngronomos.
1 os officiaes. , .. , . ..
2os ofíi ciaes . .. . .. , .
3os officiaes, ... ....
dactyloescreventes
graphos
auxiliares de defesa
agricola
mecanico

.. .. .....

12 :000$
8 :000$
5 :600$
4 :800$
5 :600$
4 :000$
3 :200$

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

18 :000$000
24 :000$000
l'6 :800$000
28 :800$000
33 :600$000
30 :000$000
2.4 :000 $000

2 :800$

1 :400$

21 :000$000

3 :200$
2 :400$

1 :600$
1 .:200$

19 :200$000
3 :600$000

2

...

Por subconsig·nações

Natureza da clespeza
Ordenado
1 guarda do matel'ial. .
1 encarregado de despachos ... . . . . ... .
encarregado de distribuit!ÜO ele plantas e
sementes
3 auxilia'res de c\'i stribuiçilo de plantas e
semen tes ·
portei ro .. . ..... . .
continues
5 serventes
(salari o
mensal de 150$) ...

1 :200$

3 :6 00$000

3 :200$

1 :600$

4 :8 00$000

3 :200$

1 :600$

4 :800$000

2 :400$
2 :000$

1 :200$
1 :000$
8 00$

10 :800$000
3 :000$000
4 :8 00$000

:ooo :~

Papel

Gr~tific.

2 :400$

1

Por
consignações

9 :000$000

259 :800$000

l11sp ectorias

(Perna-mbuco, Bahia, Rio de ,Taneiro, Siio
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Geraes)

Ordenado Gratific.
6 inspectores
23 ajudantes
6 auxiliares ... , .....
(salario
6 serventes
mensal ele 150$) ..

6 :400$
4 :000$
3 :200$

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

57 :600$000
138 :000$000
28 :800$000

10 :800$000

(Amazonas,
Pará,
Ma·ranhão,
Piauhy,
CearA, Rio Grande do Norte1 Parahyba,
Alagôas, Sergipe, Esp írito Santo, Paraná.,
Santa Oatharina, Goyaz e Matto Gro"so):

Ordenado Gratifi c.
14
20
14
14

inspectores , . , . . .. .
ajudantes . . ...... .
auxiliares ..... . . . .
serventes ( s a 1 a r i o
mensal ele 150$) ..

5 :600$
3 :2 00$
2 :400$

2 :800$
1 :600$
1 :200$

117 :600$000
96 :000$000
50 :400$000
25 :200$000

524 :4 00$000

18 :000$000
30 :000$000

48 :000$000

Delegacia no Acre

Ordenado

1 delegado
3 aux iliares

,

12 :000$000
6 :666$667

Gratific.
6 :000$000
3 :333$333

832 :200$000

21
Natureza da despeza

Por subconsignações

Por
consig11ações

II) Material:
Direc tO'f'Ía e lnspec to rias

Pub1ica0ões de editaes, annuarios e boletins, questionarias, prnppas agr ícolas e
schemas, acqu isição e publ icação de trabalhos para divulgar os methodos e instrucções destinados a prevenir e comba ter as pragas ; compra, impressão e dis tribuiçíl.o de Hvros 1 revistas e jorn aes de
interesse ngricola, ob jectos de expediente
e despezas eventuaes. . . . . . . . . . . . . . . . .
Acquisição,
transporte e distribu içito de
plantas e sementes, comprehendendo o
pagamento de · gratificações ao p essoal extraorclina ri o empreg·ado nesse serv.iço .... .
Alug ueis de casas para depositas de machinas e para fun ccionamento das inspectori as e asseio das mesmas . . . . . . . . . . . . . .
Diarias e despeias de transporte de pessoal
e material e despezas imprevistas, com-.
prehendendo o pagamento do pessoal extraordinario a que se r efer e o art . 42 do
r egulamento, be1n assim às despezas necessarins ao cumprimento do art. 41Í e
o aux ilio para aluguel de casa do porteir o
da director ia, !l. r azi\o de 50$ m ensaes. .
Fiscalizaçiio, ensino e propaganda di1 cultura
do t ri go e outras previstas no decreto
n. 7 .909, de 17 de março de 1910, comprchenckndo os vem imentos ele dous jn Rpector es e dous ajudantes,
de
accôrdo
f'Om o r eg ul amento exped ido pelo dec r eto
n. 9.213, de 15 de dezembro de 1911,
passagens, dia rias e expediente . . . . . . . .
Acquisição de machinas, instrumentos, ferr amentas e utensilios agricolas, adubos e
con ectivos par a os effeitos do d isposto
no art . 1, ns . 10 e 11, e a rt. 87, § 17,
do regulamento ann exo ao decr eto numero 9 . 213, de ló de dezembro de 1911 ;
concer to e conservação desse material, comprehendendo o pagamento de trabal hadores e- operariÜs que se incumbirem de tnes
serviços

Delegacia no Acre
Diarins, passagens e transportes; custeio e
conservação dos laboratorios e campos de

14 5 :000$000

300 :000$00 0

98 :600$000

380 :000$000

57 :000$000

300 :000$000

1. 480 :600$000

Papel

Ouro

. ...

l>or SQ,b· consiS'fil\.ções

Natureza da clespeza
experiencia ; salarios
de
trabalhadores,
guardas, capatazes, serventes e apontadores; aluguel de casa para o funccionamento da deleg·acia ; obj ectos de expediente e despezas miudas imprevistas . .. .

Por
consigfl.ações

Papel

160 :000$000

III) Defesa agrícola:
Servico de extincçilo de gafanhotos e outros
animnes ou parasitas nocivos li agricultura, comprehendendo
a
Ucqu isi!:il.O
e
transporte do material necessario e o
pagamento e passagem do pessoal extraordinario incumbido desse serviço . ...... .

200 :000$000

'l'otal da verba ... . ... . . . .... . .. .
Votada para 1912 .... .••.•. .. .. .
Nilo ha alteração.

2. 47 2 :800$000
2. 472 :800$000

VERBA 7ª
POSTO

(Decr eto n.

ZOOTECHNJCO

a. 366,

FEDERAL

de 10 de novembro de
1910)

f-t Jsoa l

technico
Ordenado Grati!i 0

1 director . ...... .. .
4 chefes de seccüo . ... .
7 ~ju ~a nt es ........ .
auxiliares de l ª classe
4 auxiliares de 2ª classe

8 :000$
5 :000$
3 :200$
2 :000$

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

6 :000$000
48 :000$000
58 :800$000
9 :600 $000
.1 2 :000$000

134 :400$000

Pessoal administrativo
Ordenado Gratific.
serretnrio bibliotheeario
eseripturario
encarregado da Oontabilidade
1 ajudante . ... . . ... .
1 almoxo.rife .. . .. . ..
porteiro ...
1 continuo

··· ··········
... ....

.....···..····
...

·1. 840 :600$000

4 :000$
3 :600$

2 :000$
1 :800$

6 :000$000
5 :400$000

4 :800$
4 :000$
2 :000$
2 :400$
1 :200$

2 :400$
2 :000$
1 :000$
1 :2 00$
600$

7 :200$000
6 :000$000

'ººº*°ºº

33 :600$000
1 :800$000

33 :000$000

Ouro

23
Por sub consi2"nacõcs

Natureza da despeza

Por
consignacões

P'1.pel

'

Ouro

P essoal operaria
F ·itores,

fi ~ rn es,

. g ua.rcla s, serventes

ele Ja-

boratorios,
de
estribarias e va.ccarias,
trabalhadores ruraes, operarias, etc . ... , .

80 :000$000

Material:
Alimentação,
ferragem e tratamento dos
animaes,
comprehendendo
compra
de
instrumentos cirurgicos e medica1nentos . .
Diarias e despezas de tran sporte de pessoal
e material, de expediente 'e imprevistas . .
Compra de aní'maes no paiz; acquisição e
com;ervação do material agricola e para
laboratorios, mobiliarias, vehiculos e arreios ; ill uminaçüo e força motriz comprehendendo o pa'gamento do pessoal encarregado das installações electricas; obras
de conserva çãb e o que fôr necessario As
culturas e demais serviços do Posto . ...

200 :000$000

300 :000$000

Importação de animaes estrangeiros, com. prehendendo o pagamento de ajudas de
custo 1 passagens e gratificações do pessoal incumbido desse serviço . ......... .

... ........

·· ···· ·····

·········· ·

100 :000$000

···· ·· ·· ··
······· ···· ·......
.....
······ ···· ·

547 :400$000
54 i :400$000

100 :000$000
100 :000$000

Total da verba ..... ; . ... , .... , •.
Votada para 1912 ..... . •• , .....• ,

60 :000$000
40 :000$000

:Kilo ha alteração.
VERBA 8ª
ESCOLAS DE APRENDIZES ARTIF'IOEg

(Decreto n . 9. 070, de 25 de outubro de
1911)
Pessoal:

Ordenado Gratific.
19 directores .. . .. . .. .
19 escripturarios . . ... .
95 mestres de officinas ..
19 professores ·vrimarios
19 professores de desenho
19 -porteiros-continuas . .
38 serventes
( salario
mensal de 100$) •.

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

2 :000$
1 :200$
1 :200$
1 :200$
1 :200$
800$

114 :000$ÓOO
68 :400$000
342 :000$000
68 :400$000
68 :400$000
45 :600$000
45 :600$000

.7 52 :400$000

ó47 :400$000

•.

24
Por subNa tu reza da clespeza

co11signações

Por
corisiê;nações

Papel

Material:
Artigos de expediente, objectos parti. as aulas, luz, agua, asseio das escolas e despezas miudas e imprevistas . ..... . .... .
Auxilio para a compra de materia prima
para as offiGinas . .................. .
Diaria dos alumnos dos 1º, 2° e 3° annos,
de accôrdo com os §'§ 1° e 2° do artigo
27 elo regulamento e gratificações dos adjuntos dos professores e contra-mestres,
de accõrdo com o art. 1° ; . . . . , ....
Despezas de installação e adaptação das escolas, comprehendendo os museus escolares a que se refere o art. 40 do regulaniento, acquisição e conservação do
mobiliaria, machinas e seus accessorios,
apparelhps e ferramentas . .. . .. . ...... .
Subvenção a uma escola do inesmo typo no
Estado do Rio Grande do Sul, emquanto
não fôr alli estabelecida a escola da
União .......... _.. . .... . . ...... . . .

114 :000$000
68 :400$000

376 :590$000

288 :000$000

io :000$000

Total da verba ...... . .. , ....... .
Credito para 1912 .. . .•••....•.•••
Differença para mais em 19P . . ••

VERBA 9·a
E

hllNEilALOGICO

(Decreto n. 9. 212, de 15 de dezembro de
1911)
_Pessoal:
Ordenado Gratific.
1 director ..... . ....
1 secretario bibliothecario ... . ....... .
geologos .. . ..... . .
petrographo
1
.. . .. .
1 ch.imico . . ... . ....
3 ajudantes c~e geologo
e de petrograpbo ..
3 auxiliares technicos . .
1 desenhista cartographo
l almoxarife
3 escripturarios ..... .

.

1. 669 :390$000

1 . 669 :390$000
1 . 544 :560$000
124 :830$000

A differença provém da ·inclusão das
diarias para os alumnos do 3° anno.

sERv100 GEOI10GICO

916 :990$000

12 :000$

6 :000$

18 :000$000

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

3 :200$
4 :000$
4 :0000
4 :000$

9 :600$000
48 :000$000
12 :000$000
12 :00080!)0

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

2 :400$
2 :000$
2 :000$
2 :000$
']_ :8'00$

21 :600$000
18 :000$000
6 :000$000
6 :000$000
15 :200$000

Ouro

25
Por subconsignações

Natureza da despeza

Por
consignações

-· '

Ordenado Grati!ic.
dactyloescreventes
graphos . . . . . . .
photographo
1
1 ajudante de desenhista
1 preparador de cbimica
auxiliar do bibliothe.cario ....... . ..
1 porteiro ..........
2 continuas
(sala rio
4 &erventes
mensal de 150$) ..

.

Papel

2 :800$
3 :200$
2 :400$
3 :600$

1 :400$
1 :600$
1 :200$
1 :800$

8 :100$000
4 :800$000
3 :60 .)$000
5 :400$ 000

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

1 :000$
1 :200$
800$

3 :000$000
3 :600$000
1 :800$000

7 :200$000

208 :200$000

/

Para pagamento de differença de vencimentos, de accôrdo com as observações que
ac~mpanham a tabella annexa ao regul am ento de 15 de dezembro de 1911:
Ao director (ex-ch efe ele serviço) . ......
A dous geologos ( ex-geologos ele 1" classe) .
A dous geologos (ex-1°• engenheiros) .. , .
Ao secretario bibliothecario . . . . . . . . . . . . .

6 :000$000
12 :0 00~\JQO
12 :000$0.00
5 :400$000

35 :400$000

243 :600$000

120 :000$000

. 120 :000$000

Material:
O necessario ao serviço,
comprehendendo
gratificações do pessoal
extranumerario
prev isto no art. 28 do regulamento, passagens, tran~portes, diarias regulamentares, pu blicaç5es, impressões e encadernações, despezas miudas e in1previstas e o
auxilio l)ara aluguel ele casa para o porteiro ll razllo de 50$ mensaes .........•

• • •• • • 1• • • • •

Total ela verba ....... ... ..•. . .. .
Votada para 1912 . . . .. . . . , . .... • .
Não ha alteração.
VERBA 10"
JU N TA

COl\l hl ERCIAL E JUN1'A DOS CORRETOllES

I -

Junta Comrnerc·ial

(Decreto n. D. 210, ele 15 de dezembro de
1911)
Pessoal:

director da secretaria

Ordenado

Gratific.

3 :333$334

1 :666$666

5 :000$000

363 :600$000
3(;<' :600$000

Ouro

.
26

·---._
Por sub consignações

Natureza da despeza

2 1º' ofliciaes ..
2 2°' officiaes . .
4 30. officiaes . .
1 porteiro
Hjudante
do
porteiro
continuo . ... .
servente (salamensal
rio
de 150$) . .

Orden a do

Gratific.

5 :600$0 00
4 :000$000
3 :200$000
2 :400$000

2 :800$000
2 :000$000
1 :600$000
1 :200$000

16 :800$000
12 :000$000
19 :200$000
3 :600$000

2 :000$000
1 :600$000

1 :000$000
800$000

3 :000$000
2 :400$000

1 :800$ 000

Por
consignti.ções

J?apel

63 :~00$000

Material:
Artigos de expediente . . . . . .... . .... , .. . .
Publicações, impressões e encadernações, acquisição de livros, revistas e jornaes, despezas miudas e eventuaes . ... .. . . ..... .
Acquisição e con certo ele moveis, comprehendenõo machinas de escrever . . ..... .
Aluguel de casa para o funccionamento da
Junta ............. . ... . .. ... .... .
Taxa de esgoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Consumo de agua . ... . . . . . ........... .
Auxilio para aluguel de casa do porteiro A
razão de 50$ mensaes . .... . ... . . . ... .

II ( Decreto n.

3 :000$000
7 :000$000 .
3 :000$000
6 :000$000
136$118
36$000
600$000

19 :772$118

83 •572$1l8

J1mta dos Corretores
8. 248, de 22 de set embro de
1911)
Gt~•-iL

m ensal
Pessoal :
1
1
1
1

syndico dos corretores . .. .
escri pturario ........ . . .
auxiliar . .... ... . .. . . . .
servente ...... . ... . .. .

800$0 00
300$000
200$000
150$000

9 :600$000
3' :600$000
2 :400$000

1 :800$000

17 :400$000

Material:
Aluguel de casa para a secretaria da Junta
Objectos de expediente e assignaturas de
jornaes ............ . .... . .. .. .... .
EYentuaes (carretos, vasilhame e amostras,
etc.) ....... ·.. . ........ . . . . , . .. , •. . .

2

:400$000

2 :000$000
1 : 000~000

5 :400$000
----verba ... .. .. .. . . . . .. .• •. . , ....... .. ... .. . . . .... .

Total da
Vota.da para 1912 . ..... . .. . ....... . .. .
Nilo ha alteragão.
···' ······' ' · ·······

22 :800$000
106 :372$ll8
106 :372~118

Ouro

27
Por subconsignações

Natureza da despeza

Por
consignações

Papel

VERBA 11ª
1

íllRE CTORU

no

SERVIÇO

DE

ESTATISTl OA

Decreto n. 9 . 106, de 16 de novembro de
1911)
-

Directoria

Pessoal:
Ordenado Gratific.

1
6
1
1
1
18

director . .. . ..... .
ch efes de secção .. .. .
bibliothecari o . ... l
archivista . . . . . . 1
cartographo
~
1 º' officia.es .... . J

28 2°•
42 3°•

·

~

1
25
20
12
1
.6
6

12 :000$
8 :000$

6 :000$
.4 :000$

18 :000$000
72 :000$000

5 :600$

2 :800$

176 :400$000

officiaes . . . ... .
officiaes . ... . l

4 :000$

2 :000$

168 :000$000

r
J

3 :200$

1 :600$

2 :400$

1 :200$

90 :000$000

2 :000$

1 :000$

99 :000$000

1 :600$

800$

14 :400$000

J

porteir o . .. .. . . .
auxiliares .. .. .... .
apuradores ...... l
clactylographos ...
ajudante de porteiro
continuos
·
serventes
.(salario
mensal de 150$) ..

r
J

10 :800$000

855 :0 00$000

Material :
Acqul sição e conserva~~ão de moveis, livros
e as ~ i gn atura s de jornaes e revistas . ...
Objectos de expediente1 franquia de correspondencia e publicação de editaes . .... .
Despezas miucla!-t e d'e prompto pagamento.
Aluguel de casa para o porteiro . ..... . . .
Taxa de esgoto .. . . . . . .... .... .... .. .
Consumo tle agua . .. ·. . . . ...... . ..... ·.. .

II -

Typorrra}Jhia

5 :0 00$000
15 :000$ 000
•l :000$000
720$00 0
142$500
1 :080$000

_

Pessoal:
Ordenado Gratific.
1 superintend ente
1 alm oxarife . . ...... .

8 :000$
5 :600$

4 :000$
2 :800$

12 :000$000
8 :400$ 000

25 :942$500

880 :942 $500

Ouro

.
28
---.._
Natu reza da despeza

__

Por sub-..
con si gna~ões

Por
consignaçõ es

:Papel

ürdenado Gratifk.

ajudante de ·superintendente . . . . . . .
chefes · de officina .. . .
gravador photographo
3. ajudantes de officina
1 guard a-typos fiscal l
4 linotypi stas .. .. .. 1
5 compositores de l" 1
classe . . . .... . \
impressores de 1 n
classe
1
official para o prélo
officiaes encaderna - 1
dores el e l" classe 1
5 compositores ele 2• 1
classe · · ···· · · 1
impressores ele 2• 1
classe
official de pautação . .
stereoty pÍsta , im - l
pressor ........ 1
pensador . . . .. . . 1
officiaes encaderna.dores de 2' classe 1
5 compositores ele 3' 1
classe .. ...... . j •
7 serventes (sa l a. rio
mensal de 150$) ..

.

... ... ...

r

4 :000$
3 :600$
2 :'880$
2 :àOO$

2 :000$
1 :800$
1 '440$
1 :400$

6 :000$000
2i :000$000
4 :320$000
12 :600$000

2 :400$

1 :200$

54 :000$0 00

1 :920$

960$

4 o:320$000

1 :440$

720$

10 :8 00$000

.. .. ..... J

r

12 :600$0 00

- - ---

188 :040$000

Material :

O necessario aos
clusive diarias

se r vi ~ os

:.t

1II -

da officina, in·
aprendizes . .. .. ... .. .. .

30 :000$000

218 :040$000

Eventuaes

Substituição do pessoal, diaria.s e ajudas da
custo regula.ment:ircs; custeio das delegac ias, comprehenclendo as gratificaçõee
dos del egados e auxili ares; e despezas
imprevistas ou eventuae~ . .... . ...... .

Total ela verba ........... . ... . . .
Votada para 1912 . . ..... . .. , .... .
Não ha alteração.

140 :000$000

140 :000$000
1. 238 :9 82$50 0
1. 238 :9 82~500

Ouro

29
Por subc.onsignações

Natureza da despeza

Por
consignações

VERBA 12"
DIRE CTORIA

DE

METE OROLOGIA

E

ASTRONQJ)JIA

( Decre to n. 9. 082, de 3 ele novembro
de 1911)
I

-

Obse1"vatorio Nacional

Pessoal:
Ordenado Gratific.
1 director ..... . . . ...
2 chefes ele secção .. . . .
1 secretario
thecario .
assistentes ele l" ~
classe

l
""""J
.. . . . . . . . . . . .
l

12 :000$
8 :000$

6 :000$
4 :000$

18 :000$000
24 :000$000

G:400$

3 :200$

57 :600$000

4 :800$

2 :400$

28 :800$000

3 :600$

1 :800$

59

3 :200$

1 :600$

4 :800$0 00

2 :400$

1 :200$

28 :800$ 000

1 :600$
1 :440$
800$

800$
720$
400$

2 :400$000
G :480$000
1 :200$000

~'.~l.i~~

assistentes de 2ª c1as.
se
assistentes ele 3n
classe . .. . . ....
escripturarios . . . . }calcul adores .. . . . .

j

mecanico
ajudantes
canice

.. . .. ... ..

l
~
....... J

ele

:400$~00

me-

........

6 auxiliares
1 zelador . . . . . . . . . .
3 g uardas -manobra
ayrend iz de 1necanico
scrvrntes (sa l a r i o
mensal ele 150$) . .

.

Expediente, lu z, acqu isição de livros e rev istas, publicaçõ es, estampas, g ravuras,
enc:iclernacões, trabal hos ele có pi a e traducções, productos chimi cos e despezas
'* miudas
......... .. · .. ... . ........ . .
Acquisi ção, concerto e installação de instrumentos, custeio da offi cina, pequenos reparos no edificio, transporte ele material,
trabal hos geoclynami.cos ~ o necessado ao
serviço em geral . ....... ... .. . ... .. .
Consumo de agua . ....... . . . . . . .. .... .

5 :400$000

40 :000$000

100 :000$000
720$000

23 6 :880$000

P apel

Ouro

30
Na turcza da despeza
Para attencler a necessidades imprevistas,
inclusive diarias e passagens do p essoal
quando cm serviço fóra da repartição, e
o pagamento de pessoal extraordinario ..

/! -

Por sub consignações

60 :000$000

Por
consignações

Papel

200 :720$000

Estações J1I eteo'rologicas e Plu vio-

1nctrica.s
·Custeio elas es ta!:·ües meteorologi cas, geody nami cas e pluviometricas, inclusive pessoal, material e instrumentos necessarios,
e o pagamento do pessoal das esta ções
transferida s da Marinha para este Mini sterio, e . bem assim a compra de terrenos
ou predios que forem precisos para os
obscrvatorios regionaes e estações ele
maior importancia . .... : ... ........ .
Para con strucção de um pavilhão destinado
A. estagão meteorologica da cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro ....
Subvenção aoS Estados de S. Paulo e Rio
Grande do Sul para manutenção do serviço meteorologico, na fórma do art. 88
do rrgulamento approvado pelo decreto
n . o. 082, de 3 de novembro de 1911,
sendo 50 :000$ para cada um .......... .

220 :480$000

20 :000$ÔOO

100 :000$000

Total da verba .......... . ... . . .
Votada para 1912 ...... • •. . ....•
. Não ha alteração.

778 :08 0$000
778 :080$000

VERBA 13ª
.i\l lJSEri

(Decreto n.

NACIONAL

o. 211,

ele 15 de dezembro de
1911)

Pessoal :
Ordenado Gratific.
1 director ...... . . ...
4 chefes cfo sergão e
professores ···· ···
substitutos
2 naturali stas viajantes
8 preparadores
1 chefe ele culturn . ....
1 secretario
1 biblioth ecario
1 escriptura.rio ..
1 ajudante de hibliotherario . . . . . . . .

.

340 :480$ 000

12 :000$

6 :000$

18 :000$000

8 :000$
6 :400~
4 :800$
3 :600$
3 :6 00$
4 :800$
4 :800$
3 :600$

4 :000$
3 :200$
2 :4 00 $
l :8 00$
1 :8 00$
2 :400$
2 :400$
1 :800$

48 :000$000
38 :400$000
14 :400$000
43 :200$000
5 :100$000
7 :200$000
7 :200$000
5 :400$000

3 :200$

1 :600$

4 :800~000

Ouro

31

- -·---- ·
·P or subNaturezn da despeza

cons·ig·nações

Por
consignações

Ordenado Grntific.
1 desenhista: calligrupho
1 dacty lographo
1 chefe do laboratorio
de chi mica ge1·al ..
assistente de chimi ca
geral ....... .... .
chefe de laborato rio
de chimic:n vegetal
assistente de chi mie-a
vegetal . .........
chefe de laboratorio
de entomolog ia . ...
II assistente de entornologia . ...... . ...
chefe do laboratorio
ele phytopatholog ia
assistente ele phytopathologia
conservador de archeologia ········
praticantes de zoo logia (gratificação
mensal de 150$).
porteiro
correio

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

4 :000$
2 :400$

2 :000$
1 :200$

6 :000$000
3 :600$000

8 :000$

4 :000$

12 :000$000

6 :400$

3 :200$

9 :600$000

8 :000 $

4 :000$

12 :000$000

6 :400$

3 :200$ '

8 :000$

4 :000$

a :400$

3 :200$

9 :600$000

8 :000$

4 :000$

12 :000$000

6 :400$

3 :200$

9 :600$000

2 :400$

1 :200$

3 :000$000

3 :200$
1 :600$

1 :000$
800$

3 :600$00 0
4 :800$000
2 :400$000

. Guardas, serventes 1 jardineiros, modelador e
carpinteiro

9 :600$000
12 :000$000

···· · ··· · ·

Material:
Acquisição de productos naturaes, artefactos, specimens zoologicos e outros objectos .Para ns coll ecções do museu .... . . .
Livros, jor1rnes e revistas . ... .. ... . . .... .
Objectos de exped iente, compra e conservação de machinas de escrever ; encadernação, impressões, editaes e outras publicações, rotulos e grn vuras, comprehendendo a impressão e brochura dos Arcbi-

10 :000$000
8 :000$000

vos elo .M·11seu . . . ... .............. .. .
In strumentos, model os, appnrelhos e utensilios, ncquisiçi'lo de drog·as e substancias ·
para os laboratorios, e.."Xduido o de bio-

15 :000$000

logfa . .. .... . . ... . ......... · · · · · · ·
Para os trabalhos e custeio do l aboratorio
de biologia, comprehenclendo a acquisi~üo

20 :000$000

de

animaes,

instrumentos,

apparelhos,

drogas, etc . ............ . ..... . ... . .
Compra e. concerto de apparelhos de gaz e

3 :000$000

302 :400$000

81 :000$000

Papel

Ouro

32
Por· subconsignações

Natureza da despeza
consumo deste para a illuminaçílo e para
os lnboratorios ; custeio e coúservação das
installações electricas· e consumo de ele - ·
ctricidade ... . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .
Materiaes para o Horto Botanico, comprehendendo ferramentas.
utensilios, fena gens e forragens, vehiculos, arreios e animaes de tracção para os mesmos . ..... .
Taxa de esgoto ..... . .. . . . .. . . ... , ... .
Consumo de ag·ua ........ . ..... : .. . .. .
Transporte de pessoal e materinl, diarias e
ajudas de custo . ....... . . , ... .. .. . . .
Despezas mitttlas e ( ventuaes, comprehendendo o pagamento de um con eio fL razi\o
ele 200$ m ensaes e a substituição elo pessoal de accôrdo c.om o regulamento . . . .
Obras de conservação e outras; · reparos e
limpeza do ed il'icio do l\'h1zeu e suas dependencias; acqu isição e concerto <le vitrines, al'marios e outros moveis inclusive a quantia de 300 :000$ para a sub fitituiçí1o do antigo mobilinrio do estabel echnento . ........ .. . . . . . . .. ..... .

Por
consignações

p apel

5 :000$000

H :000$000
136$118
1 :872$000

25 :000$000

18 :400$000

400 :000$000

52 1 :408$118

904 :808$118

Total ela verba. , . . . , . .. . . , . . .. .
Credi to votado para 1912 .. . , . . , . .. .

904 :808$118
93 1 :808$118

Differença para menos . .. .. .. . ... . .. .
P ede-se m enos 349 :000$ destinados â r econstrucçi\o do edificio do Museu, mais
300 :000$ para a- substitui ção elo untig9
mobiliaria, mai s 12 :000$ para transPorte
do pessoal f' mais 10 :000$ para as sub stituições de accôrdo com o regulamento.

27 :000$000

VERBA 14°
ESCO l 1A. DE lHNAS

(Deneto n. 8. 039, de 26 de maio de 1910)
Pessoal:
Ordenado Grntific.
1 dir ector ······· · ···
16 lentes ···· ·· · ···· ··
8 substitutos ···· · · ··.
professores de desenho . .... . . . ...
preparador
anolysta
e:himi co
l ~ecr e tario .. .. . .....
bibliothecn ri o

12 :000$
8 :000$
5 :600$

6 :00 0$
4 :000$
2 :800~

18 :000$000
192 :000$000
67 :200$ 000

5 :600$

2 :800$

16 :800$000

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

2 :000$
2 :800$
2 :800$

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

Ouro

33
Por subconsignações

Natureza da despeza

Por
consignações

Papel

Ordenado Gratific.
3 amanuenses ........
1 conservador mecanico
2 auxiliares de gabinete

2 :400$
2 :400$

1 :20($
1 :200$

10 :800$000
3 :600$000

(mestres de officinas)
... . . . .....
porteiro ·· ·······
õ bedeis .............
7 serventes ··········

2 :000$
2 :400$
1 :440$

1 :000$
1 :200$
720$
1 :200$

6 :000$ 000
3 :600$000
10 :800$000
8 :400$000

Gratificação addicional a lentes que contam mais de 10 annos de effectivo exercicio no m~g·isterio . . ........ ., .. , ... .

•l 6 :094$084

.

..

GratificaÇ.;üo

ao

director

e

aos

lentes

que

dirig·em turrnas de~ al umnos em exercidos
praticas
excursões . . , , , .......... .

3 :600$000

410 :294$684

l.Iaterial:
Objectos de rexpetliente ........ . .... , ..
C Excursões e estudos praticas . .......... .
Officinas ·................. . . . ...... .
Modelos, desenho e bibliotheca . ... . . . ... .
Collecções de tnineralogia e cornpra de mineraes .. . . . ... . .... . . . .. . ... . ... . . .
Laboratorios e gabinetes, inclusive a quantia de 15 :000$ para a completa install açilo do observatorio astronomico e a de
7 :000$ para
g·a bin ete de elccirote·
chnica . .... /.. . ..... . .... . ...... . .. · · ·
Illuminaçi\o .... . ............... .. .. .
Impressão dos Armaes . .... ... .. . ... . .. .
Impressões avulsas, publicações, ajudas de
custo, conservação e asseie do edificio e
despezas even tuaes . . . ... . ; .. . ....... .
Pensões a tres alumnos . . .. ...... . .. . .
Para montagem e conservação de machinait
e apparelhos dos gabinetes ... . ....... .

Total da verba ............ .' . ..•
Votada para 1912 ... .. . . . ......•.
Não ha alteraçi\o.
VERBA lõª
AUX!IJIO

I -

A'

AGRTCULTURA

E

.A.'S

INDUS'l'RIAS

Auxilio para a int1'od,,.cção de
reproductores

Auxilies nos agricultores e criadores pura a
introducçtio de animaes destinados á. re-

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

77 :400$000

487 :694$684
487 :694$684
487 :694$684

Ouro

NnturczA da despeza

Por subconsignações

produccíto. de accOrdo com o r egulamento
approvndo pelo decreto n. 8.637, de 26
<le janeiro de 1911 ou com o qu e- fôr expedido para melhor execução do servigo,
co mprehendidas as despezas com a acquisição e transporte ele r eproductores para
os effeitos_ do disposto no capitulo IV do
mesmo regulamento . ... ... ....... . .. .

II -

'

Por
consign ações

200 :000$0 00

A uzilios di·veraos

Auxilias aos Estados, ús municipalidades,
aos syndicatos e associações agricolas ou
particulares qu e mantiverem ou fundarem estações agronomicas ou escolas prati cas de ngricul tura, fazendas agricolas
modelo, postos zootechnicos, coudelarias e
campos de demonstração, sujeitos a prog rammn e inspeccilo do ministerio, nílo
excedend o de 20 :000~ para auxilio a
cada qual, inclusiye 20 :000$ para a Escola de Commercio do Externato Aquino . . · · . . . . . ... .
Au xilio aos agricultores e criadores para o
transporte, no paiz, de adubos, mnchinas,
· apparelhos e instrumentos agricolas. , , , . . ..... . ... .
Premio de animnç;ilo (L pecuaria, (t agricultu ra e ás industrias . ......... .. , . . . . . . . . . . . . . . .
Auxilio li Sociedade Nacional de Agricultura, devendo applicar 20 :000$ para desenvolver seus trabalhos de propaganda, seu
museu agricola e florestal, o estudo das
JJla utas utei s ft zoologia agricola do paiz
, e 20 :000$ para desenvolver
no
Horto
Fructico1a da Penha, seus campqs de expel'i c•·rici:t. e o ensino da agricultura prati ca t' de ir.c"1 u ~ t rias ruraes, em cu jos cu rses dever(t receber até 12 alumnoa gratui tos indi cados pelo Governo ...... . .. .
Auxilio ao Museu Commercial do Rio de Janeiro, com a obrigacão de admittir g ratuitamEtite na Academ ia ·do Commel'cio
50 alumnos designados pelo Governo e a
prestar os servi ços que forem exigidos
pelo n1esmo Governo ..... .............. . .... . . . .•
P ara acquisiçüo de ovulos do bicho de seda,
afim de ser em distribuidos pelos sericulto res ... , . , .. .. ........ . ..... , ...... . , ..... .
Subvenção lí Escola Commercial da Bahia,
com a obrigação de conservar como gratuitos os 20 alumnos jft. desig·nados pelo
a ·overno até o fim do respectivo curso,
fi cando o ministro com o direito de preen ch er as vagas que por ventura se de-

160 :000$ 00 0

100 :000$000
300 :000$000

40 :000$000

100

:000~000

5 :000$000

Papel

Ouro

3i
, ,11;

Natureza

da

Por subconsignaçi>es·

d.eSpeza

rem e. continuar a manter e desenvolver
o Museu Commercial, de accôr-do com a lei
n. 2 .356, de 31 de dezembro de 1910,
art. 60, verba lõu, qµe nesta v.arte continliam em vigor . ... . .. . . ..... ... . .
Subvenção ao Posto Experimental de Avicaltura .. em Pindamonhang·aba, S. Paulo
Auxilio ll Sociedade · de Geographia dó Rio
de Jan eiro com a obrigaç;ão de promover
conferencias publicas mensaes, afim de
divulgar os conh ecimentos sobre a constituição physica do Brazil, sU:as riquezas
naturaes, producção, principaes fontes de
renda, rios navegaveis, quêdas d'agua applicaveis á industria, vias de transporb~
terrestres, marítimos e fluviae~ ... .. ... .

Por
consignações

- .Papel

Ouro

50 :000$0 00
10 :000$000

20 :000$0 00

985 :000$00()

Total da verba . .. . . .. . ....... . .
Cr edito votado pára 1912'. ..... ..•.

985 :000$ 000
. 035 :0.0.0$000

Differença para m enos ....••••••• , • ••• •

50 :000$ 000

'

..

A dÍfferença de 50 :000$ para m enos provém cte equivalente reducção na sub-consignação
para
premias ã pecuaria, a
agTicultura e !\s industrias.

VERBA 16ª

SERVIQO DE INFORMAÇÕES E DIVUL GAÇÃO

CDecreto n . 9 .195,

de 9 de.
Hill)

dez~mbro

de

P essoal:
Ordenado Gratific.
dil'ector ........ . . .
ajudantes ......... .
bibliothecari o
auxiliares revisores . .
da ct ylographo
encarregado da expedição .. ... . .. . . .
porteiro-continuo
1 guarda da bibliotheca
4 auXiliares praticantes
serventes ( s a 1 a r i o
mensal de 150$) '. .

8 :000$
5 :600$
4 :000$
3 :200$
2 :400$

4 :000$
2 :800$
2 :000$
1 :60 0$
l :200$

12 :000$0.00
25 :200$Q00
6 :000 $000
14 :400$000
3 :600$000

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

1 :000$
1 :000$
800$
2 :400$

3 :000$000
3 :000$000
2 :400$ 000
9-:600$000

. .r

3 :600$00.0

82

:~ 00$000

'• '
3

86
Por sub c.onsignaçõc:s

de.~,peza

Natureza da

l>or
consignações

Papel

Material:
Para acquisição de livros e moveis, comp~·a e expedição de publicações, encndernacees, imp_ressões, artigos de expediente,
asseio da casa, publiCações do Boletim
do 1lli11is te'l"io, substitu.ição do pessoal e
despezas miudas imprevistas . . .... ; .. . .

.........•

llO :000$000

192 :800$000

.....

19 2 :800$000
192 :800$000

·········· ...

rrotal da verba . . . . . . . . . .. .. ... .
Votada para 1912 .. .. •. . ........

;, , ,

Não ha alteração.
V]\:RBA 17ª
SERVIQO DE

V~'rERINARU.

~.

l

(Decreto n.
I

-

9.194, de 9 de dezembro de
_l Vll)
Pessoal:
rJirectoriq

Qrdenado Gratific.

...........

6 :000$
4 :000$

18 :000$000
2-i :000$000

7 :200$

3 :600$

10 :800$ 000

1r

6 :400$

3 :200$

38 :400$000

r

5 :600$

2 :890$

33 :600$000

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

2 :000$
l :600$
l :800$
l :200$
l :200$

6 :000$QOO
9 :600$000
5 :400$000
18 :000$000
3 :600$000

2 :400$
2 :000$

l :200$
l :000$

3 :600$000
3 :000$000

2 :000$

1 :000$

3 :000$000

! :000$
l :600$

l :000$
800$,

3 :000$ 000
2 :400$000

l :600$
l:H0$

800$
720$

2 :400$000
4 :32 0$000
3 :600$000

l director
2 chefes de secção .. . .
1 director do embarcadouro de animaes.
ajudantes ... .... · l
bactedol~gista

.. ·
vetermanos . . ....

lº official ....... J
2º official. ... . . _ . . .
30• officiaes . . . ... ..
pharmaceutico chimico
auxiliares
dactylographo
encarregado do m~te rial .... . .. .. ....
pratico de pharmada
porteiro (da directoria) . . .... . ....
porteiro-continuo . do
embarcadouro
l continuo · · · ··· · · ··
1 feitor do embarque de
gado . . . . . . . . . . .
2 guarda•
2 internos ···· ·· ·····
7 serventes (•alaria
mensal de 150$) ..

1
l
2
1
5
l
1

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

12 :000$
8 :000$
1

i

:soo•

12 :600$000

206 :320$000 -

O>m>

37
Natureza ·da' despeza
Inspectoriai

Por subconsignações

P or
consignações

Papel

v~terinaríaA

Ordenado Gratific.
12 inspectores veterinarios
2 9 veterinarios
12 auxiliares de 1ª classe
29 aux iliares de 20. clas se . . . . . . . . . . . . .
19 serventes e 29 guar-

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

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

115 :200$000
208 :800$000
43 :200$000

2 :000$

1 :000$

87 :000$000

das (salario mensal de 100$) ...••

57 :600$000

511 :800$ 000

Posto de Observação e Enfermaria Vetecina.ria de Bello Horizonte:
Ordenado Gratific. ·
director (ID..ediQO:. bacteriol_ogiata-)'
1 veterinario .. . ..... .__
2 auxiliares . . .. .. .. .. .
1 escrevente
l porteiro-c.ontinuo

7 :200$
4::8fl0$
Z,:QOOil'

2::0.Q.0$:
1 :60Q$

3 :600$
2 :400$
1 :000$
l:Q0.0$
800$

2 serventes ( s a 1 a r i o
mensal de 100$) . .
II -

10 :800$000
7 :200$000
3 :000$000
3 :000$000
2 :400$000
2 :4'00$000

31 :800$000

Material :

Directoria,

Inspectorias

e

P osto!

Artigos de expediente, inclusive a compra e
conservação de ma.chinas de ·escrever ;
publicações de editaes, circulares e outras· no interesse do serviço, comprehendendo a Revista de Veterinaria e Zoote chnica; acquislção e encademaçll.o de livros, revistas e jornnes scientificos e officiaes; compra e conserva~ão de moveis ; alugueis de casas ou salas para as
Inspectorias e asseio das mesmas, e despezas miudas e eventuaes . ... . ..... . .
Acquisição de vaccinas, : medicamentos ins trumentos cirurgicos, utensilios e material de combate de . epizootias, inclusive
medicamentos e vaccinas para distribuição gratuita aos _ l avradores e criadores ;
montagem e custeio de pharmncias, po1yclinlca, la\Joratorios e postos veterinarios
e de observação e desinfecção, comprehendendo os vencimentos do respectivo
pessoal e despezas · com a execução de
medidas prophylacticas e de inspecção
veterinaria não corriprehendidas em outras consignações .. . • .... ............

136 :800$00 0

1

'

670 :000$000

748 :920$000

Our<>

Por sub Por
conS i~nã.!;!Õ es · consigÍ1ações

Natureza da d,espezo

rial ; compra, alimenta~íi.o e ferragem de
animaes e acquisição e conservação de
vehicu1os para a conducção do pessoal
nas zonas em que não houver meios rapidos de loe:.omoção; arreios e accessorios
para esses animaes e vehiculos ; diarias
e ajudas de custo comprehendendo Q
pessoal extrnordinario admitticlo para auxiliar o serviço de erradicaçiío e • observação de epizootia e o pessoal do Instituto . Oswaldo Cruz em serviço elo Ministerio da Agricultura ; indemnisação e
reexportaçüo de animaes e despezas imprevistas . . ... ... ...... . . . . . . . . . . . .
Subvenção ao Instituto Oswaldo Cruz, de
accO~do com ·o art. 125 áo regulamento

Differença

para

48 :000$000

··········-

menos . ....... . .... . .

VERBA 18ª
l'll.O 'l'BCÇÃO AOS

lNDIOS E

LOCA-

LIZAÇÃO DE 'rRADALHADORES N ACJON~ ES

(Decreto n. 9. 214, de 15 de dezembro de
1911)

i -

.Pessoal :

Direc toria
Ordenado · Gratific.1
2
2
1
1
1
3
3

.

director . . . . . . . . . .
chefes de secção . . ...
ajudantes teChnicos ..
ngronomo

cartographo ······· ·
desenhi sta
1º ' ofliciaes ... . ...
2os

offi.cüies . . .... . .
300 officio.es . .. .. , .
1 porteiro ...... . .. .
1 continuo ... . .....

1 2 :000$
8 :000$
6 :400$
6 :400$
5 :6'00$
4 :000$
5 :600$
4 :000$
3 :200$
2 :000$
, :600$

6 :000$
4 :000$
3 :200$
8 :2 00$
2 :800$
2 :00 0$
2 :800$
2 :OOG$
1 :600$
1 :000$
800$

1.-189 :800$0 00
1. 938 :7 20$ 000
2 .338 :720 $000
400 :000$000

A differença· de 400 :000$ para menos prode equivnle11 te redu c~ tlo na 2n subconsignação do titulo II.

DE

••J

335 :000$000

vf!m

SERVIÇO

'

Papel

"'.

Despezas de transporte de pessoal e mate-

Total da verba ................ .
Votada para 1912 . . .....•.. • .. . .

• •

18 :000$000
24 :000$000
19 :200$000
9 :600$000
8 :400$000
6 :000$000
25 :200$000
18 :00'0$000
14 :400$000
3 :000$000
2 :400$000

Ouro

39
Por sub··
consignações

Natureza da despeza

Por
consignacões

·Papel

Ouro

Ordenado Gratific.
sen 'cntcs ( s a l ar i o
mensal de 150$) •.

3 :600$0 00

151 :800$.000

··'

lnspectorias

-,

• ~· ; . 'i

Ordenado. Gratific.
10 inspectores
12 ajudantes .....
10 escreventes

. ....

....... ..

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

3 :200$
2 :400$
l :000$

96 :000$000
86 :400$000
30 :000$000

.36·! :200$000 _..

2L2 :_4 00$0.00

Po'VOliçõ es indigena8
(Decreto n.

8' 941, de 30
1911)

de · agosto

l - S. Jerony mo - (Pa ran'1 ) n
renço
( Matto Grosso) III
(S, Paulo)
ranga -

-s.

-

de

ht)ll·· .

.'

!tapo-

Ordenado Gratific.
3 directores
3 ajudantes
3 escreventes

5 :600$
4 :000$
1 :800$

2 :800$
2 :000$
600$

-·-

25 :200$000
18 :000$000
7 :200$000

Ce·ntros agricolas

·5.Q';400$-000

'· -· -

'

-·

e··

(Decretos ns. 8 .937 , de 30 de agosto
8' 973, de H de setembro de "19rl)

- Al cantara - (Maranhão) II - São
(Cear!\) III B ernardo de Russas Mossorõ
(Rio Grande do Norte) IV
Agua Preta - (P ernambuco) V - Porto
(AlaReal elo Collegio de s. Braz gôas) VI - s. José do .Paraisa - (Mi(Minas Geraes) VII
Aras suahy nas Gerae•)

-

-

-

i ê'

Ordenado Gratific.
4;:800$
7 .directores ..........
7 chefes de ciiltü1:~s .. : _-_ ·2 ·:000$
1' :800$
7 escreventes .........

2 :4oof
1 :000$
600$

~

"
50 :400$000
21 :000$000
16 :800$000

- ----

~\

·· :·-·
88 :200$000

138 :600$000· 502 .:800$000 -

"':·~ r

40
Natureza da despeza
II

Por suboonsiy.nacõ es

Por
consi~nacões

Paoel

Material :

Para objectos de expediente da directoria 1
publicações, impressões e encadernações.

Para asseio do edificio, carretos e despezas
miudas e de prompto pagamento .. . . . . .
Ao porteiro (anx1Fo para aluguel de ca~;1)

Para occorrer a despezas com as inapecto-

20 :400$000
6 :000$000

600$000

rias e levar a effeito a fundação e manutençllo de novos
Centros
Agricolas,
comprehendendo os vencimentos do pessoal effectivo dos mesmos centros; acquisiçã.o e demarcação de terras; obras .de
construcção, abertura de caminhos e o
mais que for necessario ao serviço nos
Estados e na Capital Federal; gratifica-

ções ao pessoal extra.ordinario de que tratam os arts. ·60, 7 5 e 79 do regqlamento; franquia telegraphica, diarias, ajudas de custo, passagens e transportes, inclusive os de indios e trabalhadores na-

cionaes

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

Para occorrer a despezas com ·a fundação e
manutenção de novas povoações indigenas -e
com a distribuição aos índios, de roupas,

ferramentas

1

450 :000$000

utensilios e outros brinde~,

alimentos, medicamentos e o mais que
fôr necessario, de accõrdo com o regula...
menta, comprehendendo o pagamento dos
vencimentos do pessoal
effectivo
da•
mesrilas povoações .............. . ... .
Para pagamento do aluguel annual das fa-

200 :000$000

zendas nacionaés do Rio Branco na fõrma
..,

do art. 306 do regulamento approvado
pelo decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909 ..... . ..... ... ........ .

Para despezas imprevistas e eventuaes ... .
Para o custeio, conservação e desenvolvimento das Povoações Indigenas de Silo
J eronymo, S. Lourenço
e
Itaporanga,
creadas pelo decreto n. 8.941, de 30 de
agosto de 1911 ........... . . . ...... .
Para o custeio, conservação e desenvolvi-

10 :000$000
200 :000$000

300 :000$000

mento dos Centros Agricolas areados nos
Estados do Maranhão (1), Cearií, .(1), Rio
Grande do Norte (1), Pernambuco (1),
Alagôas (1) e Minas Geraes (2) pelos
decretos ns. 18. 937 e 8. 973, de 30 de
agosto e 14 de setembro de 1911 .. . .. . .
Total da verba .. ... .. . ...... . . .
Votada para 1912 ...... ...... .. .
Differen ça para mais ......•.........

592 :000$000

1. 779 :000$000

·······'· · · ··

1. 281 :800$000
1.151 :200$000
1.130 :60ô$000

Ouro

41
Natu reza da despeza

for sub-

Por

cpnsigmtções

consignações

Papel

Ouro

Pedem-se mais 1 . 130 :600$ para attender
a despezas com as Povoações Indigenas e
Centros Agricolas creados pelos decretos nu1neros 8. 941, 8. 931 e 8. 973, réspectivainente de 30 de agosto e 14 de setembro.
VERBA 19ª
ENSINO

AGRON OM.100

(Decreto n. 8. 319, de 20 de outubro de
1910, e decreto 11. 9.217, de 18 de dezembro de 1911)
Pessoal:
a) Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria:

Ordenado Gratific.
1 director

. . .. ......•
8 lentes cathedraticos ..
6 :400$
Ç lentes substitutos .. . •
4 :000$
profes&or de desenho . . 4 :000$
6 conservadores (artigo
29) ......... ... .
2 :QOO$
25 auxiliares de ensino
(art. 79) ... .... .
1 secretario ...... . .. .
4 :800$
1 biblioth .. cu r·;,,
4 :000$
2 escripturarios
-3 :600$
1 pharmaceutico
3 :2 00$
1 porteiro .. . ....... .
3 :2 00$
2 continuas ....•.•. • .
1 :600$
3 bcdeis .. .. .. .. . . .
1 :600$

+

s

8:400$
8 :200$
2 :000$
2 :000$

:400$000
76 :800 $000
36 :00 0$000
6 :000$000

1 :000$

18 :000$0 00

1 :800$
2 :400$
2·:00<l$
1 :8 00$
1 :600$
1 :600$
800$
800$

45:000$000
7 :200$000
6 :000$000
10 :800$000
4 :800$000
4 :800$000
4 :800$00Ó
7 :200$000

b) F:lzenda Experimental annexa •!
cola Superior de Agricultura:

235 :800$000

Es-

Ordenado Gratific.
1 director . ...... . . .
i chefe de culturas .. ..
1 auxiliar
1 jardineiro horticultor

.... ...... .

-

Estação de machinas
Superior de Agricultura:

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

4 :800$
4 :000$
3 :200$
2 :000$
at~nexa

li.

7:200$000
6 :000$000
4 :800$000
3 :000$000

21 :000$000

Escola

Ordenado Gratific.
1 director

....... . ..
~

4 :800$

2 :400$

7 :200$000

:: 'J

.,

j1'

42
Por sub~orisigna{.;ões

Natureza· · da despeza

Por
consigna~ões

Ordenauo Gratific.
2 rn·estres de offic inas .
1 mecanico ........ ..

3 :200$
2 :400$

·o) Horto ~-lor estH1 ( decreto
·15 de dezembro de ·1911) .

11.

1 :600$
1 :200$

9 :600$000
3 :600$000

20 :400$0'00

0 . 215, de

Venci.mentes

1
2
1
1
·1

di r ector . . .. . . . . ... ...... . • ..... . .
ajudantes . .. .. .. .. . .. .... · · . . . . .. .
auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . .
chefe ·ele cul turas . ...... . .... . . . .. . .
mestre jardin eiro . . . .. ......... . ... .
guarda do material f • • • • • • • • • • • • • • • •

12 :0 00$ 000
19 :200$000
4 :800$000
1 :200$000
3 :000$000
2 :4 00$000

45 :600$000

cl) Escola de Agri cu ltura annexa ao .Posto Zooteêhnico Federal em Pinheiro (decreto n. 8 . 36i, ele 10 de novembro de
1910):
Ordenado Gratific.
3
3

1
1
l

lentes ·········· · ··
preparadores repetidóres ····· ·· ····
professor de desenho
· e · t opographia . . ...
t onservaclore .. .: - i11~pe ctores ele alumnos
economo . . . ..... . .
medico .. .. . .... .
pharmaceuti co
~ies tre · de gynm astica
e exerci cios militares ········· ··
m.estres ele o ffidna s .
chefe el e ja rrl ini cultura e horticultura.

5 :600$

2 :800$

25 :200$000

3 :600$

1 :800$

16 :20'0$000

3 :600$

1 :800$

5' :40'0$ 000

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

6 :'000$0'00
3 :000$000
6 :.000$000
3 :600$000

2 :000$
2 :000$

1 :000$
1 :000$

3 :000$000
ü :CC0$000

3 :600$

1 :8 00$

5 :400$000

- ---e) Escolas Méd ias ou Theorico-PraticaG
ela Bahia e do Rio Gra nde do Sul, na fõrma dos decr etos ns. 8. 516, ele 11 de janeiro, e 8. 584, ele 1 ele março de 1911 :·

Ordenado Gratific.
2 directores .... .. .. . .
1 O lentes ........ .... ..

5 :600$

3 :600$
2 :800$

7 :200$000
.34 :000$000

"

79 :80_0$000

P~pel

Ouro

·4 3
Por 'süb!.
consignaÇõ eS

Natureza da despeza

Por
consignaçõ.s

Papel

Ouro
1,1.:

Ordenado Gratific.
10 preparadores r·e petidores
professores de deseuho
;G C01\."' ervadores insp ectores ele alumnos
economos
,2 mestres de gyrnnastica e exercícios militares ... . . ....
chefes
de
pratica
agrícola e horti cola
m estres de offici nas
secretar ias bibli otheca rias .. . . . .. .. .
esc ripturarios
2· porteiros
········ · ·
2 continuas

..

·· ·········
........ ....

3 :600$

1 :800$

54 :000$000

3 :600$

1 :80(1!$

10 :800$000

... ......

2 :000$
2 :000$

1 :000$
1 :000$

18 :000$000
6:000$000

2 :000$

1 :000$

6 :000$00,0

3 :600$
2 :000$

1 :800$
1 :000$

J!i'.:800$0.0 0
12 :000$000

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

1 :600$
1 :200$
1 :0 00$
600$

g':aoo$ooo

········ · ·

f) Escolas Praticas ele Agricultura custeadas pela União na fórma do arL 548 do
decr eto n. 8. 319, de 20 de outubro de
1910 (pessoal para tres escolas):

7 :200$000
6 :000$000
3 :600$000

.· ...

/ .

..:::·

235 :200$000

!:..

Natu reza d0; despeza

Por sub-

Por

consig'náções

consignações

g)
Aprendizàdos Agrícolas (pesso~l para
nove aprendizados, sendo tres installados e
/

custeados pela União, na fõrma dos decretos ns. 8.357, 8.358 e B.365, de 9 e 10
de novembfo de 1010 - S. Simão, Barbatena e S. Luiz elas Missões e seis apellas custeados pela União, na fórma dos
arts. 554 e 557 do decreto n. 8. 319, de
20 de outubro de 1910):
Ordenado Gratific.
9 directores
9 auxil iares agronomos
9 professores primarios
9 adjuntos ...........
9 escripturarios
9 eco11omos
12 conservadores inspectores de alumnos,
sendo dous para
cada urh dos aprendizados de s. Simão, Barbacena e
s. Luiz das Missões
9 chefes de culturas . ..
9 jardineiros horticultores ...... ......
9 pratices de indu strias
agricolas
18' mestres de officinas.
9 porteüoo-continuos ..

...... ... .

4 :000$
3 :200*
2 :000$
1 :600$
2 :400$
1 :600$

2 :000$
1 :600$
1 :000$
800$
1 :200$
800$

54 :000$000
43 :200$000
27 :000$000
21 :600$000
32 :400$000
21 :600$000

1 :600$
2:400$

800$
1 :200$

28 :800$ 000
32 :400$000

1 :600$

800$

21 :600$000

1 :600$
1 :600$
1 :600 :1

800$
800$
8 00$

21 :600$000
.! 3 :200$000
21 :6Ó0$000

----h) Estações Experimen taes (pessbal para
tres estações, sendo uma installacl a e custeaela pela União, na fõrma do decreto numero 8.356, de 9 de novembro de 1910 Estação experi mental de canna de assucar
em Campos e duas apenas cust~adas
pela ·União, na íórma do art. 566, do deereto n. 8 . 319, de 20 de outubro de 1910):

Ordenado Gratific.
directores
chefes de secção technica ..........
12 ajudantes de secção.
3 jardineiros horticulto·
res .... . .......

8 :000$

4 :000$

36 :000$000

5 :600$
4 :000$

2 :800$
2 :000$

50 :400$000
72 :000$000

1 :600$

-soo$

7 :200$000

369 :000$000

Papel

Ouro

46
Por subconsignações

Natureza da despeza

Por
eonsignª-ç9es

Pap~l

Ordenado Gratific.
3

escripturarios-~ iblio-

thecarios
3 porteiros-continuos

2 :400$
1 :600$

1 :200$
-800$

10 -:8 00$ 000_
7:200$000

18? :900 ~ 000

i) Postos . Zootechnicos fundados com auxilio da Unifo (pessoaJ yara dous postos',
arts. 5i7 e 1?78j:
Ordenado Gratific.

6
2
2
2
2
2

directores
cheies de secção technica . ........ .
ajudan tes
auxiliares (picadores)
preparadores
secretario:s . . .. .. .. .
escripturarios
porteiros-continuos
i) Tres

fa~encjas-modelos

8 :000$

':000$

24 :000$000

5 :600$
4 :000$
l :600$ •
2 :800$
3 :200$
'2 ': 000$
1 :600$

2 :800$
2 :000$
800$
1 :400$
1 :õOO!J

33 :600$000
36:000$000
4 :800$000
8 :4 00$00Ô
9 :600$000
6 :000$000
4 :800$000

1:000$
800$

127 :200$ 000

de , criação :

Ordenado Gratific.
3 directores ..........
3 encartegados d~ contabilidade
3 auxiliares .. .
a chefes ~_, cultura . ..

··· ···

k)

soal

6 :400$
3 :200$
2 :400$.
2 :400$

3 :200$

28 :800$000

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

14 :400$000
10 :800$000
10 :80 0$000

iH :S00$ÔOO

18:000$000

18 :000$000

· '::-..

Estações zootechnicas - regionaes (pe8para s~is . estações, art. 488) :
Ordenado Gratil1c.

6 chefes

2 :000$

1 '00 0$

l) Campos de demonstração (pessoal para
oito campos de demonstração, sendo um de
plantas fructiferas, um destinado a. cultura
do arroz e seis para diversas culturas, na
fõ rm a dos . artigos 543, 408 e 56D do r egu"
lamento):

Ordenado Gratific.
8 directores ... .... .. .
8 chefes de cultura ... .
8 jardineiros horticulto-

res

4 :000$
2 :400$

2 :000$
1 :200$

48 :000$000
28 :8 00$000

1 :600$

800$

19 :200$000

96 :000$000
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P or sub- .

Por

'conSig1YaÇõe"s · ·consignações

Ouro

m) Escolas perma nentes de lacticinios:

.

cl irec tor cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auxiliares agronomos . . .. .... / ! : ; : : ~ . ~
professores primarfOs . . . ·~ · , . . . . . . . . . .
2 escreventes .... . .. .. .... , ........ .
2 mestres pnra o fabrico ele queijo . .... .
2 mestres para o fabrilo de manteiga . . .

n)

Cursos

r2 :bõb$boo
.'0' :6'00$000
" 6 ~000$000
ti :000*ººº
ü :000$000

.o: .J

6 :000*ººº

45 :GOO$ü'oo

.

'

ambulantes:

Ordenado Gratific.
·· ~·

12 professores
12 ajuda ntes . .. . ..... '.
5 mestres ele Iacticinios

·J :000$
3 :200;1
2 :000$

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

7.2 :Q1W$0 O.O
67 :fJOOil!OO.O
15 :OOOij;:OOO
-..

-·--· -"·

1'1(~;;1lQ();$000:.<1 . ~.i ,sr.· :o:oi:i$ooo
,:·r

-· )

Material:
Para

dewezas de fostallação

e adaptação

dos

diversos cstabcl eci111e11tos
e
outras
no regulamento annexo ao decreto n. 8. 319 e no que foi approvado
prevista~

pelo decreto n. 8. 367 , de 20 de outubro e 10 de novembro de 1910,. .c.ampre,

hendendo o custeio dos mesmos e~tahele~
cimentos, jnclu sive as E~colas da Bahia
e do Rio Grande do Sul, a que se refere
l.ctra
e do titu lo Pessoal - , o

.:!- ' .: ·

Õ/

. ·:-- . ' ~

.•

Horto Flot·estal, a qne se refere a lettra
e e o pagamento de feitores, operarias,
trabalhadores e mais pessoal não especifi cado nesta tabella; passagens, . ti:anspor::tes.. dia rias e ajudas de custo ; artigos
expediente, publicações,
mobiliarias
despezas eventuaes e imprevistas, comµr ehcnclida a quantia ele 250 :000$ paro. uma
estação experimental e um posto zoote-

de·

chrtico no Estado do Rio Grande do Sul,
de conformidade com o art. 3º elo decre-

to n. 8 . 810, de 5 de julho .de 1910 . .. ..

3.230 :711$000

Para uma estação experimental de canna
de assuca·r em P ernamhuco . ..... . .... .
·Para um aprendizado agri cola no Maranhão

15.0 :0Pü$OP.o

Total ela verba ............ . . .
Credito votado para 1912 ...... , .... . . :'

Di ífcrença

para

mais ... , ... . . .. , , . . .

200 :000$000
. 580 :711$000
~

• • •

f-

·5. 384 :SII$000 '
. . , 4, . 384 :3 H$DOÕ
1. 000 :000$000
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Por subconsig·nações

P or
consignações

P a pel

O accrcscin10 justifica-se pela necessidade
ele nttender a despezas de instàll açiio e
cust eio do Aprendi zado ele '1'ubarã o (San- ·
ta Cathar in a), I g·ara p ~ -A s s ú (Pará), Campo de Demonst ragão de Lavras (Minas) ,
S. Chr istoviio ( Serg ipe), Itaocára (Rio de
J oneiro ) , Jta jahy (Santa Catha rin o) , Bagé
(Rio Grand e do Sul ) , Xiririca (S . P aulo) ,
Fazenda ºModelo P onta Grossa (Paranlí.),
Ub er aba (.l i inas Gera es) e P osto Zootechnico
de Lag;es · ( Sant a Oathari na), assiln como
para os estabel ec imentos de En sin o agronomi co qi.1 e vii.o ser cr eaclos em 191 3 ele aceôrlio com o deer eto n . 8 . 319, !)e 20 de
ou tubro de 1910 .
VERBA 20ª
Pa ra occorr er n quaes quer despezas extraordinari as e impr evistas, inclusive o pagam ento Lle g ra tificações· por serv i~os extraorclinari os e vencim en tos a em pregados em comm issão, passagens e ajudas de
custo não com prchendidas em out ras verbas e para custeio de autom oveis . .... .
Total da vérb a . ... ... .. . . ..... .
Votada para Hf1 2 . . .... .... . . . . .
Differença par a m ais .. . . . . . ..... . . . .
Pedem -se m ais 1 00 :000$ por t er sido insuffici ente o cred ito vot a do par a 1912, vist o como o augm erit o de pessoal determinado
pela creaç1io de diverso's serviços deu l aga r a maior es despezas com paEsagens, sub stituições e a judas de custo não -previst as
em outras verbas .

300 :000$ 000
300 :000$ 000
20 0 :0 00$ 000
10 0 :000$Q_OO

Ouro

1

Verbas

\1Di;~~o~i~. :1~ · Ú~t.;,~~Ío.~i~· ~· Ú~~~

Somma .................. .

+

+

20$000

24. 224 :,856$4,20 1

1. 200 :000$000 / ·

1
26. 406 :338$420 1

'"'"! -,

300:000$0001

+

2.181:482$ 000

, . 130 :600$000
1 . 000 :000$0 00
100:000$000

400 :000$000

192:800$000
1. 938 :720$000

2 : 281 :800$ 000
5.384:3)1$000
3 00 :000$000

50:000$000

124 :83 0$000

303 :072$000

985 :000$000

+

1

1~
1+

300 :000$000

Pap el

1. 035 :000$000

1 . 151 :200$000
4.384 :3 11$000
200 :000$000

1

1

'''72$1181

1. 238 :982$500,

106

. 547 :400$000
1. 669 :390$000
363 :600$000

2.H 2:s oo~r.0J

987 :580$000
250 :000$000
4.792:080$000
360 :000$000
364 :920$000

Ouro

Differ ...ças

27:000$000

181 Serviço é1e Protecção aos Indios e
Localizaçllo de Trabalhador es Nacionaes ....... . ............. . .
19 j E nsino Agronomico .. . ... . . . . . . .. .
20 [Eventuaes ....... . ...... . ... . .. .

1

1913

Pap el

para

778 :080$000
904 :808$ES
487 :694$684

1

100 :000$000

600 :000$000
600 ; 000$000

Ouro

Importancia orçada

778 :080$000
931 :808$118
487 :694 $684,

1. 238 :982$5 00

106 :372$118

2. 47 2 :800$000
547 :400$000
1 . 544 :560$000
1363 :600$00 0

987 :600$000
250 :000$000
4.489:008$000
36 0 :000$000
364 :92 0$090

Papel

192 :800$000
2. 338 :720$000

900 :000$000

100 :000$ 000

300 :000$000
500 :000$000

@iiro

1912

:::::=:::::=:::::=:::::=:::::=::::::::::::=:::::=:::::=:::::===-.:::::'.:===================

Jmportancia votada para

17}Se~!i~o ·d~· ·y ~t·e~1~~a·r~~: : : : : : : : : : : :

} n omia . .. . .. . . .. ... . .. . .... .. .
13/Museu Nacional . .. ... . ....... .... .
141 Escola de Minas ......... . .•• .•..•
15 Auxilio li Agricultura e fis Jndus1 t rias ........ .. . ... .. ·...•....•
16 !Serviço de Informações e Divulga-

12

101

21 P essoal contractado . ........ . .. .. .
3 Serviço de Povoamento .......... .
4 Expansão Economica do Brazil . • • .
5 J Jard im Botaniço . . .. .. . .. .... . ..•
ti·j Serviço de In specção e Defeza Agri1 colas
...... . .... ... ........ . .
7/Posto Zootechnico F ederal . .. .....•
8 Escolas de Aprendizes Arti(ices .... .
9: Servi ~o Geologico e Mineralogico.
Junta Commerdal e Jun ta dos Cor1 retores ....................... .
11 / Directoria do Serviço de Estatis-

-~1S--ec-·r_e_ta_r_i_a_d_e-·Estado .... , . ... .•...

1
1

NH. J

1
1

j

RESmiO DAS TABELLAS EXPLICATIVAS DO PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 1913,
COMPARADAS COM AS DO ORÇAMENTO PARA 1912

",,"
;:

~ ;

'
;·

'

1.

-.

NOTA

Em 8 d e Jul ho entra -0 .proje{)to em ~" <liscus.são. Ora m os Srs.
·serzedello Cor.rêa , Raul Fernandes e Garção Stockler
São lidas em endas. O S r . Se rzede!lo Corrêa requer que o projecto
vo l:t e á Commissão .p ara que esta o submetta ás · prescripções do equilibrio orçamentaria, sem prejuizo d·a •discussão. Em 9 oram os Srs. Victor ele Brito, Joaquim Pires e .ser zedello Cor.rêa. E ' encerrada a discussão.

4

DISCUSSÃO DO PROJECTO

O .SR . SERZEDELLO CORR11JA Sr _- Presiden>te, é com ex- Sessão , de 8 de ·
traor-dinairio c on.strang in1ento que subo. á rt:ribuna ,para iontciar a ·ddscus ~
são do primeiro orça m en.to offereciclo ao estuclo d.a Camara dos Srs.
Depll'tad·O« e o orçamento da agricu.ltu•r a. Quizera que minhas primeiras
palavras fossem d·e franco e rasgado elogio á illustracla maioria <:la
commissão .ele finanças.
Em vez disso as m i·nhas palavras são de '[Jesar, são de '[)esa·
mes. E'xceptuo o honrado relator ela receita e o digno deputa;clo por
Minas, os Srs. Deputados Homero Baptista e Antonio Carlos, que em
meu obsc uro e ntender, na minha fraca opinião, mostraram t e r tnitida
con1prehe.n são do 111on1ento .que atravessamos.

O oq;am ento ela agricultura tem sobre a p roposta do Gover'1o um au_
g m ento d-e ·cerca de 4. 000 con tos. papel, elevando o <leificit da '[)ro·p osta
do Governo a cerca de 5 . 300 co ntos.
,
·
Ora, Sr. Presiden te, a Camara já -recebeu a '[)roposta d-a receita e
clespeza 1clo Po.cler Executivo e a mais superficial 1-ei.\ura nos cleixa ver um
opt im ismo exagerado nas verbas da receita.
O .S.r. ministro (la Fazenda na irnpossibilidad e 'de ·obter ide seu s
collegas os córtes nas despezas lançou mão du alvitre que lhe restava,
augn1entou a receita cliscrecionaria1nente ·para ver se .equilibrava o orça1nen to e mes1no ass i 1n envia a esta 'Camar a un1a ·pro,p osta desequilibrada ence1•ra;ndo um clef'i.ci!t. S . Ex. <tem na verba de im·portação
1

um augmento d<e ·c erca rde 10 1nil cointos, :nos c orreios u1n aiecres-cimo ·de
1 . 500 contos; -nos telegraphos um accrescimo de 1. 500 co n tos; na estrada de ferro um augmento de 1. 000 'con tos em quasi todas as verbas,
a ugm entos ele 100 e 200 conto-s .
Só ahi es tá um fl'eficit d·e cerca de 2 0 mil ,conto,s. Reuna-se a i«to
a media annual de 10 . 000 contos de e.r editos suppl-em entar0s e extra··
ordin arios, abertos pelo E xecu t ivo, cerca de 10. 000 con tos com as autoriz ações cladas pelo Congresso e ahi 1em os um clefidtt 'de 40 mil

contos.
Qua;n.do se pe·nsa que o orçamento do a-nno atraza<do se fechou c om
clefic-it, que •com clef'icit se fecho u o orçamento do anno passado, que
com cleficit se fech et'á o orçam'8nto deste anno, bem se vê q~e não é
ri.s o.nha a situação que nos aguarda e que aguarda o gov e 1~no t'lo be!llemerHo soldado que dirige os destinos •da Rep·qbUca.
·

Julho

54
Ao ternünar o seu governo, na impossibilidaide de recorrer ao cre-

ãito ex.terno a11'te a enormidade oda ·nossa divida ex.terna, restar-lhe-á
o recurso .do ·pa.pel-moecla. E esse einitticlo acc-entuará a vel'ti ginosa
quécla do ca-iub io a 12 ou a 10, atirando o paiz de novo nos abyeiln.os

da bancarrota.
Eu concito ao di-g·no lecitle1 · da 1naioria, eu concito ao Sr. De·p utaclo
Mario Hermes, d ig·no filho do ·honrado Presidente, eu concito á maiori a hern1·ista desta Can1ara
acon1panl1ar-n1e no r equerimento que vou
forn1ular, 1para que volte o orçamento á Con11nissão d-e Fi·namças, para

a

que está. o s ubmetta ás prescripções do equilibrio -ou votem commig·o
.na suppressão de toelos os augmentos apresentados .p ela Contmissão á
propo·sta elo Governo ·.
O dever ela Comm issão a n\.e as condições da propost·>t, era o de
cortar fundo nas despezas. Não tem •casa de 1uxo .quem quer, mas s im
quem pôde. Não pôde g·asta.r erri obr as mes mo ele caracter reproduetivo
que111 estâ .co n1 a silha ·na barrig·a_, arriscaido a não ter o necessario
pai·a comer e para vestir .
A Comn1issão argu1ne·nta que os augn1entos são necessarios, por qu.e sen1 .isso o ·Governo pela insuffi.ciencia elas verbas se·rá obrig·ado a
pedir c r edito supplementar. Mas o alargamento {la verba levará o Gover no a estendei: a aespeza e a vir sempre abrir o cr.edHo supplementa1-.
Essa é a .nossa historia, ~StSa é a ·n1archa se1npre seguida pefoS
nossos governos. Argumenta-se que o orçàmen to de 1910 é menos que
o de 19ll, mas esquece-se que o de 1911 foi para organ ização dos
serviços, ·co1npr.a .do n1aterial necessario aos diversos serviços e qu e
estes uma vez ereado,, necessitam apenas de verba para sua manutenção .
.Sr. Presi·d·ente, diz·ia-se com f:requencia no Parlamento do antigo
·regimen na imprensa - o In1perio era o deficit, \, Irnperio era o pa.pelmoeda. A mesma ·Cousa nós po.d1emos infelizmente repetir - A Repu.hJi.ca
é o deficit, a Republica é o papel -moe ela. Temos apenas uma excepção
em r elação a deficvts nos qu,atro ann9s <J.O gover-.no memoravel de Cam pos Salles, em que se fecharam os orçamentos com sald-os, apezar m esmo do . r esgate do .papel-moeda a que estamos obr igados pelo co11tracto
<lo fmicUng-Zoa111..
Sabe a Camara o segredo dessa util transformação. O honraelo Sr.
Dr. Francisco Ve.iga, pr esidente da Commissão de F in(tnças, subor dinava todos os orçamentos da despeza ás cifras da receita computadas pelo
'relator da .r eceita. Era o obscuro ora;dor o relator desse orçamento,
·Confe.cc io.n ava logo nas primeiras sessões e dentro do com.puto gera l
ela r eceita a-s verbas da de-speza . Estab eleciamos assim um limite intra;ns·ponivel ás despezas, fo<lsem essas ele que natureza fossem.
Quando v i·nha a av<'llanc;he de emendas augmentan-do as despezas,
clavan1os o gr.irto elo nosso p·rotesto e assitn n.esse •q uatrienni o votámos
orçamentos com sa ldos, saldos que serviram para o fundo d<> r esgMe ou
para o 1[u.ndo de g·arantia. Ass im ·contr ibuimos ele modo efficaz para
a elevação lenta elo cambio, para ·normalizar a nossa viela, p'lra r eco'1stituir em opt imas condições o nosso credito no exterior. E'' .para a volta
a este salu tar estaido ele. .cousas, que e u convLdo a Camara, que eu
convido o Zecider ela Camara, si ê qu e não queremos que o governo do
Marechal Hermes passe á Historia como o mai.s in feliz, o mais incapaz,
o m ais desastradu ele todos os governos .
.Sr. Presi.clente, o principal .problema que se impõe á · cogHação dos
esta·d·istas ela Republica é o de im plantação · do reg·imen metalli co em
nosso Pa.17. - é o <Cl a conversão da nossa moeda. Só !IM esse mod·o ado-

ptaela um a taxa ca-mbial para a •conversão, resolveremos o problema ela
cfü·estia ela viela que se vae tornando asphyxiante.
No regimen passado um elesembargaclor que tinha representação,
conforto, ])eJll estar que era o represe n.tante 1Cla alta magistratura
elo Estwdo - um tercei·ro pod.er - ganhava 400 mil réis mensaes. Hoje
um amanuense ·ele repartição, o ultimo Jogar na escala elo funcdonalismo, ganha esses 400 mil· réis e mão ·pócle v iver.
Ora, ' para resolver a conversão, .p ara que possan1os in1plantar o
regímen me.talHco, a primeira medi-ela, a mais eleme·ntar, a mais rucli m e.nta1' é ele fechar os orçamentos com sa ldos ·qu.e permittam r esgatar
o papel-moeda elo curso forçado e fortalecer. o fmfdo õe garantia -garan ti•dos -do ·papel que -eleva ficar . na ci.r culação. Vê-se, poi•s, qu.e a
Cam ara não pó:cle votar o orçam<::nto 'Cle agricultura como está, co1no
foi elaborado pela douta Commissão do orçam.errto.
·
E ' tein·po, Sr. Presid.eff~e. ele ·pre parar o Paiz -para o regilnen da
conversão, para o advento da moeda ometallica. Somos um Paiz em que
aquillo q:ue se chan1a a balança commercial, nos é favoravd e se teinc5
a bala1nça co1n1ne1',c i a l contra nós é 'd eviclo á nossa in-nuria, á nossa
im pr evid.encia, descu.ra,nclo elos meios efJlicazes para 1·eter em nosso Paiz
os Ju.c-ros da acti vidad1e eCünornica.
Cit0 um exe1n.plo: to.a.os sabem que o segur . > nas s11as divet~sida
eles, .nas. suas formas multiplas, € uma manifestação elo commercio
mundial. A.s companhias ele seguros sobre a vi·da, sobre acciclentes, são
bo1nba,g de sucção, ·ele aspi ração, .que •por toda parte vã·o sug;ar, 1d·errarnar i:)ara fóra do paiz as econo1n ias naicionaes. Ao n1esnHJ te1npo que
é um genero de commercio de ·l ucros fabu.losos e certos. Por isso a Allemanl1a para não :pré.juicHcar -as suas c01npanhias ·na·ciônaes, impoz res tri;cções ao funociona1nento dra s com1panh ias a1nericanas, a Fra·nça fez
o ln es n10, o Canadá fez o m es n10 atê para as compainhias inglezas, as
cu-mpanhias ela metropole. Nós tivemos uma lei nesse sentido que vi-'
v8u o tempo elas rosas ele Ma\herbe e dias depois pe rmittimos o funccio nan1ento das ·cÔ tnpanhias estrangeiras S·en1 os onus a que estão sujeitas
as com.pa1nhia.s na-cionaes. Senl1ores, ,c omo fortalecer o fundo de gal'antia, co1no · faz·e r func•cionar o fundo ele resgate, co1no fortalecer o
credito publico no exteri-or para effectuar a conversão de nossa ·divida,
r ed uzindo-lhe os juros e a lli vianclo o Thesou-ro, como cl'l~s e 1wolver a
1n ossa vid·a e·conon1 ica sen1 orçan1entos equ ilibrad·Os, sen1 saldos orça1nenta1rios? In11prnssive·L Es1s·e éi 'PO·i s, o nos·so 1P'r'inci1pal dever, a no1s·sa
mais alta mi·ssão, Para sua execução conv ido a Camara elos Srs. Deputa.d.os, convia.o a. todos os bons repub li canos aqu i reunidos. Tenho dito.
(j\l[ui.to be>m ! j\1[1iito bem. ! O orciclor é vi·vcimeMe felioitaclo e cibraçaclo vor todos os seiis oollegas.)
Vem á M esa e é lido, apoiaclo e po.s to em disc ussão ·com o artigo
uni co o ~eguinte
1

REQUEI\IMENTO

R equeiro que o orçamento da Agricultura volte .ã Commissão, paNt
qu.e esta o subrnetta ás prescri•pções do equili·brio orçamentario, sem
prejuízo ·ela discussão.
Sa.la d·as sessões, 8 de Julho ele 1912. - Serzeclello Oornh .
.O SR. RAUL F'ERNA,NDES - Sr. P.residente, a Camara ouviu com
desvanec-imento e evidente prazer o ·b rilhanti.ssimo discurso elo honrado
Deputado pelo Pa1,á, ornarnen.tro que é deste ramo do Congre.~s.), a ntigo
e prestigio so m embro ela Comm is são il a F in a•i;lças, doutíssimo em ma~e ria ele orç;arneqtos (AjJO·i.q.rlos):

5S
A Impressão, qu.e me ficou, a mim, como relator do OrÇamento da
A g ricultura, da tremenda accusação qu e S. Ex. desenvolveu contra os
m·emhros ida Con1missão, que assignaran1, e1n sua maioria, o 1neu pa-

rece·r,' foi de que ·S. Ex., aprov eita ndo-se de v.erdades econom icas corren.tes, el e truismo que já não é licito discutir ...
O SR. NICANOR oo NASCIMENTO - Mas trui·smos não applicaclos, V.
E'x. •h a ·ele conco1•elar.
O SR. RAUL FERNANDES . . . conseguiu, com elementos assim in discuti•veis,

g·era-lm·e nte

re·cebi-dos

1

arn1ar

u~n

d is curso,

que

todo

elle

co11porifica um <los vel hos sophisma.s, daquelles que Bent•ham já- ·havia
classificad·o no seu celelJre tra;ta<:lo, :e qu e é o "sophisma da inversão
dos termos da qu es-tão" ou "so-phisn1a de coinfusão " .

Aos olhos do .p aiz, parecer.i amos nós, os membros da Commissão
de Orçamento, ou de uma incompetencia que orça pela imbecilidade
(não avoic•clos), ou de u rna falta de patrio.tismo verdadeiramente crin1inosa ...

UM SR. DEPUTADO - Ning·uem o poderia pensar.
O SR. RAUL FEHNANDES .. si fossemos negar que, na situação
aotual, estamdo o paiz com os orçamentos desequilibrados e com clef'i!cits, de nnütos annos a esta parte, não haja necessidade de elaborarmos uma le i de meios em que a r eceita se equilibre com a des'))eza.
Não é possivel arguir a Commissão de nutrir esse proposito inconsi-dera·dO, ·p elo s imples facto d.e que o primeiro dos orçamentos que
ella entr ega á Cama.ra excede, aliás, não mui.to sensivelmente, ás
verbas ele déspeza p·ropos.\as pelo Governo na exposição env iada á Ca-.
rpa.r a .

O SR. .SERZEDELLO CORRltA -

A divergencia ·Começou no seio .da

Comnüssão: o relator da receita, a pessoa n1ais r;<)ln.petente

no assu1n-

pto, o.ppoz -se termina·ntemBnt e ao ex.cesso.
O SR. RAUL FERNANDES - .S i o nobre Deputa,:: o houv esse descido,
das altas generalidades onde pa irou, ao terreno chão elas co n ven iencias
praticas, teria reconhec ido que a tarefa do relator do orçamento ela
Agrircultura e da n1aioria ·da Con11uissão, que o ho1n rou con1 a. sua · solid·arieclade e co m o seu voto, por man eira nenhuma destoou, ne1n poclia

clestoar ·elo proposito, que to{los clev!:'mos man•ter, de or.ganizar orça·m entos equilibrados.
Mas a questão se apresenta no seio ela Commissão nestes termos,
como eu a puz si·ngela e ·com1}rehensivel. Trata-se de accommoclar a
receita e despeza; por dous processos isso pôde ser conseguido : por
um processo m ecan i·co,

ou por

um

.p ro cesso cli:i

selrn;~:fi .)

delicada

e

re.flecUda.
Os men1bros divergentes ela Co1nn1issão propuzeran1, com pezar
m eu, porque fui obrig·aelo a dissenti-r delles, o· processo que eu chamo
mecanico, d·e tesoura, .por ass im eliz'er .
o SR. NICANOll DO NASCIMENTO - Murtinho.
O SR. RAUL FERNANDES - Não; MurU.nho, não; ele tesoura: medir
com a escala de cen-timetros as verb·as ele êles·peza éonsignaclas na
pro~Josta para o orçamento da ·Agr icu ltura e accommoclar
o orçamento
cle-ntro •dessas verbas, ~orlando nos que excede•ssem se<11 - e i.s t.o é impor-lante - examinar si, na parte em que o parecer excedia á proposta,
esse excesso era tal que se impuzesse por n ecessidade maior, insophismavel, á a;ttenção da Camara, {lo Governo e elo paiz.
Não é de hoje que ·se reclam a elo Congresso uma lei de meio equ iHb-rada, benef.i.ca, exequivel, sem damno para as finanças nacionaes.
Já o an·n o passado o Governo pediu á Camara que votasse um orçamento sem cle/ic~t. Eu, então, relator do orçamento da Agricultura,
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neoph1'to (ncio ci)Joiculos), nos meandoros e bastic1ores da polltica parlamentar, .tive a ingenuidade, e nella h ei de permanecer sempre, de tomar
a ser.ia os co nselhos do P.o c1er Executivo, encont•rei - digo-o com prazer, a pat riotica collaboração do Mi·nistro da Agricultm'a e apresentei
á Cama,ra um .projecto de orçamento que consign.a;va sobre as despezas do .anno a n terior uma econom ia de -c er ca de 3.000 :000$ . ·E ntretanto,
os demais orçamentos, por neoessida;c1e ·irremov,iveis, rt:aJ.vez, muitas
dell as creadas por deliberações legislati vas em execução, consignavam,
·nao dim inuição de despeza, porém, excesso -Oe cerca de 30. 000 :0(>0$l' OO.
Este anno a situação é a mesma. O Governo reiterou o mesmo
appello á ·Camara; mas enco·ntrei o orçam ento da Agricultura com
suas verbas :fá dim inui das o anno passado a,té on<le era passive!.
Sr. Presidente, os famosos augmentos de despeza no orçamento
da Agri c ultura, si exam i·nados de perto ti·vessem si<lo pelo brilhante
ta\.ento do nobre Deputado que acaba de fallar á Camara, se lhe afi gurariam .por certo daq ueHes ele que não ·ha recuar sem damno sensi vel .p ara a fortuna publica, pela qual todos nós n os preoccupamos tanto
como V. Ex. e com o mesmo patriotismo e boa vontade de acertar.
( Apoict<:los.)
.O que se verifica é que o augmen.to se clá em ve1.,b as que diz res-

peito a elementos fun clamentaes de nosso problem::i, eco nomi co, a serviços que, por terem sido descurados dura-nte dezenas a.e a nnos, nos
levaram á roti-na e ao atrazo que fazem a nossa inferioridade na \u cta
de con currenda.
Dizia eu n o seio da Camara e ora repito no plena.rio qu e, si t em os
n ecessidade de economias, econom izemos ; com um voto conte sempre
a Camara para vencer, mas tenham a cor·a.gem de .fazei-as onde ella.s
podem sei· feitas com utilidade. Não tocar nas des.pezas sumptuarias,
verdadeiramente inuteis ou adia.veis, e cortar nac1uellas que podem tra7. er exactam ente a.o contr ibui•nte d ias me1hores do que aquelles que
viv·e •presentemente, não me parece qu.e seja ob1·a aconselhave l.
Um dos aug·mentos verbera-dos é o d!" 1. 000 :0·00$ na verba do ensi n o
agricola .

Uma necess icla,de lega l impunha o a.ugmento; uma n ecess idad e eco n omi ca o impunha. por igual. A necessidade \.ega1 decorre dos actos legislativos que cl'eararn recentem ente varias institutos de ensino agricola .
Como cu stear com a mesma verba deste a nno, no exerci(!io futuro,
os onze estabele ci mentos creados por esses actos?
•Haveria uma !}rovidencia. unica: revogar o acto da creação; mas o
Governo ·não tomou essa iniciati'va, nem seria justo e conve 1Úente que
a tomasse.
O SR. FEHREIRA BRAGA
Por que o Governo não <1esofficiallza. o
ens ino agri-col.a?
O SR RAUL FERNANDES

Porque o en sino a.gricola., inci.piente entre
nós, ainda não offerece, como o ensi·no secunda.rio e o superior as van tag.en s eco nomi cas que podem attr ah ir as iniciativas particula-res e que
es tão faz en do a felic idad e das congr ega.çêles das escolas eman cipadas .
.Uma escola cl·e Ia-ctidnios ou uma escola agrico \.a, não offerece os
mesmos pro•ventos que uma faculdade de medicina; a ini cia.tiva parti cular a ind.;i. não en contra esti mulas no Brasil para procurar esse campo
de acUvid·a<l·e. (Ai>cwtes) .
.Sr. Presiden te, assim , pois, no tocante a essa verba, estava a
Commissão deante ela· n ecessidade legal . ele dotar com verba precisa o
custe io ele estabe lecilnentos r egu larn1ente cr eados; e, si, negando verba par.a o c usteio, ell a forçasse o fechamento dos campos de clemon-
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stração, f a zendas-mod elo e posto zooteclrnico recentemente instituidos,
·n ão sei si •procederia com acerto: - porque exactamente a rotina •elas
nossas industrias ag·ro-p ecuarias te1n ali1nentado a ·concurrencia elos
paizes estrangeiros nos mercados i·nter nos {lo Brasil.
O inesn10 eu poderia dizer das verbas para serviço ·d.e in1111igração
em relaçilo ao reforço do qual fui v encido no seio clR Commissão.
Por felicidade nossa, o n1ovin1ento im111ig·1·atol'io augme nta na proporção ele ·cem por cento ele anno pRr.a anno; tendo determinado o
governo a pedir e.reditos sup·plen1enitares -q ue têin ex.cecHclo 11essa mes. mR escola a.s verbas votRdas, cone.arrendo em ' !Rrga parte irnra o excesso daqu elles 10 mil contos ele supplementos orça:me1:1tarios a que
ha pouco se referiu o Sr. D01mtado j)elo Pará. Dea·n te desse fa.cto, qual o m elhor caminho a seguir?
Negar a ve rba. precisa para attender ás despezas com o transporte,
agasalho e loc ~lização elos in1n)i g-r a ntes que, em maior nu1n e ro de que
nos exercicios transactos, buscam o nosso t.e.r ritorio?
Isto seria um verdadeir::i suicielio economico.
Son1os um ,paiz des·povoaido, el e população esparsa en1 v-asto territorio e que temos feito sacrificios ele toda ord·em para promovenn.os
o povoamento do sólo. No momento e m que estes sacr.ificios começam a frutificar não seria eu quein CO'ntribuiri-a par-a estancar a cor-

rente i1n1nigratorii;1. etn proveito dos paizes vizinhos, para ond e natural-

mente ·ella se ·enowminl1aria attrahida pelas va.n tagens e fa.ciliclaeles
que já lh e não pudes semas pro·porcio.nar.
A lguns honrados n1embros da Co1n1ni·ssão iriain a esse extren10; a

maioria .p.re.feria manter a dotação sabiam ent>e insuffi.cie11le, comprehenelendo-se a autorizar o Governo a abrir creditas supplementare s, si
precisos forem.
Meu voto, entretanto, foi para consignar-se con1 exacção a verba
nec ess.aria.
Este crite rio, generalizacclo, a c·cu·sa1·á o lief'i.cit; e para remediai- o,
podemos, elevemos, então fazer córtes em .rl.espezas sumptuarias ou adia.v eis, de .moela a estabelecer-se o equi!ibri·o ·entre a receita e a clespua.
·
·De outro moclo, teremos o equiHb1·io 'a pparente e o llefic-bt real,
inevitavel, uma vez que, e-111 ca.sos c on10 esse que figurei, a a·b ertura
de credito su.ppJ.eme•ntar ·é de antemão pre vista como certo, sem que
para lhe fazer face haja1n os recursos ne.c essarios, e, o que inais im porta, sem que em tempo esses recursos tenham sid.o obtido, como
podiam e deviam ser, .por meio da eliminação de despezas desnecessarias. (Apóia.dos).
Comprehendo o rudiment a r ·preceito de economia, tra.cluzido em
fó!'ma pibtor·esca pelo no·b rn D eputado pelo Pará, CJUa,nJ o disse que deve
contentar-se com R cozinha quem não pôde t er o Juxo de um salão e1e
recepções.
MRs · comprehendo ainda m eJ.hor que não pôde acertadamente con servar o luxuoso salão aqu elle qu e, en1 penuria, está pre stes a a:banclonar o ·campo de cultura.
E esta seria precisan1ente a nossa sHu·ação, 1nantenc10 sen1 restricções o luxuoso a·p.parelho burocrRtico ele CJUe e stamos cercados, e re solv end-o-nos por economia a fechar as portas do paiz ao braço que está
vindo e quer continuar a vir fecun dai-o, r ealiza.ndo as nossRs famosas
e ainda não apro-y eitadp.s riquezas.
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA A •p roposta do Ministro consignava

isto?

"o

SR. RAUJ;, FERNANDES -

Isto que?
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o

SR. SERZEDELLO CoRRf.::A - Isto que V. Ex. ·e s tá clizend·O.
SR. RAUL FEHNANDES Não ha .p roposta ele um iVJ:i.nistro; ha,
s im, a cl-o Poder Exe cu tivo. Ella só parcialmen~.e attencleu á onecesBidade de r.efo1rça.r a v-ei·ba pa·ra o serv iço d-e i.mmigTação e colonização; e qua1nto ao .ens ino agTieol a, .eu já ·disse n.o parecer e da ·trilrnna, a verba .ela pr0;pos>ta é a ·m esma elo a.ctual arçamento ..
Não annuindo a todas as .r estricções ele despeza consignadas na
proposta e propondo alg·u1mas elevações d e verba, a Commissão t eve
em v ista dotar conveni e nte m ente alg·uns seTviços -ela mais aHa rclevancia e ele cujo desenvolvim ento d-~pen-:l'e o futur.o ·econom.\co do
paiz.
o SR. RAPHAEL, PINHEIRO - ·E ntão o J.V[inistro é' simplesmente
um i.ncapaz .
o Sll. NICANOR DO NASCIMEN'l'O - A·poiado. Não direi incapaz.
'Ü

n1as ii.nsi·ncer.o.

o SR. RAPHAEJ, PINHEIRO - Ou agio ele má fé ou é um i.ncompe tente.
Sendo co rno V. Ex. ;liz, a ponto -ele me convencer, ·pelo que
tem o :neu voto, d'igo: ·ou o Minist1:·0 é um incompetente ou agio ele
má fé.
·0
SH. NICANOR DO :NASCIMENTO
Não ag·i·o de iná fé foi insincero.
O SR. RAUL F1mNANDES -'- E' um clilemma Úwacl-o. São clous casos
e an1bos defens·aveis. O Ministro podia e nten d·er que a verba vota-ela
para clous estab:eiecim ent.os bastava -p ara custear vinte .
.O SR. N1CANOR Do· NASCIMENTO Diante dos meios or,denaclos é
absolutament.<'\ i·mpossiv.el. (Iút oiiti»os avcwtes).
O SR. RAUL ~ERNAN DES Com a experieÍ1cia que o orçamento
me dá, sa:benclo o estado exacto desse orçamento, divirjo.
O SR. RAUL FERNANDES B' 'llm <CH lemma fi~rctilo. VV. EExs.
pens,a m que 1we collocam na ·necessidade ·d:e escolher uma dessas alterna.tivas, e ·n a verdade traça,rn diante ele ml'm ·t«m cir'Culo d·~ hy.potheses ou de pontos ele vista, uns :mais accei.taveis ·do que os outros,
segundo o criterio .pessoal ele quem examinar, mas toa.os d·efensavels.
(Ha 11rn4tos avcwtes llctclos simiiitaneamer.te '3 qiie intpeclent qiw
o orculor pro·s 'iga. )
Sl'. Presidente, não quero passaT adiante, depois d esta tempes- .
t.a,cl·e de ap.ar•tes , {]ieixando no esp1•rlto cl·os que m e ouv-em a lmp1-e ssil.o
ele que o Ministro. . . (·não sei q-u al clelles, 1porque os nobres Depu.
taclos •n ão o disseram), que O' Minlistrn, essa entidade vaga, abstract11.,
impo•nd erav-el .. .
o SR. NJCANOR DO NASCIMENTO - Se V. Ex. ·quer que eu cl'lga,
für·ei: o Minist1ro que .recl'ig·io õ orçamento que V. Ex . relatou.
o SR. RAUL FERNANDES - o Ministro da Fazenda? o ela Agr j"
cultura?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o ela Agricultura.
O SR. HAUL FERNANDES - p .erdão · o da Fazenda recebe os dados
forneddos pelos outros l\ILinisLros; s·ubn;ette-os ao estud\J de co•njun.cto;
e desse trabalho .res ulta a proposta elo Podei· Execiit'ivo.
O SH. CARLOS PEixoTo Qu em manda as iJropostas á Camara é
o Pr,esi.clente ela .Republica, em M·ensagiem . Isto e u ·defendo.
O SR. H.AUI. FERNANDES V. Ex. diz isso a :t nim? Diga a quein
rpoz os Ministros e m causa . (Diri..c;·inclo-se ao Sr. Nioanor cio Nascimento) Eu, desde o pri.ncipio esto u a cliz•er que a responsabiliclacle da
proposta é elo rocler Executivo,
·
1
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o SR. NICAN·OR DO NASCIMENTO - Dá-me Hce'l'lça?
0 SR. RAUL FERNANDES Per.dão; deixe-me primeiro uiquLcrar o
dilemma . .
A 'P•"OiPOsta .p odia carecer de emenda, sem que isso rev-elasee lncompeten.cia ou má fé de qt11em a 01rgam.izou.
Se:n deslealdrude, podia o Gov·e.rno entender possível o custeio dos
novo,g estabelecimentos de ensi·no agrícola dentro da verba actual ; ou
em mente, reservar-se o recurso ao supplemento de credito, em caso <le
insuffidencia. A Oornmissão podia, ao contrario, reput•ar, e de faoto
reputou, fóra de duvida a i•nsuHi.citencia da vel'ba, e •não ruchar CO!ll·
vef\i·ente o ·r ecurs·o ao credito supplementar. Questão de apreciação,
e .mré.ramente opi.naUva. A não seir assim, nenhuma emenda poder.l a
fazer a Cama.ra á. 1pro.pos.ta, ne,4e ·ou em qualquer outro orçamento,
sem i·mplici'tamente arguir o Governo ·d·e incapaz ou <l'e hypocrita .
O reforço d•a verba para a protecção aos i-ndios e uocnJ.iz ação de
tra,balha;do·res nacionaes .não é obra da oommhsão, . .mas d:1 ·p roposta,
que ruttendeu "w•nvenientemen.te ao desenvolvímento dado a ·esse serviço com a recente ·creação de tres 1povoações indigenas e iSete ·ce ntros
agricolas.

Poderíamos fechar esses ·centros ag1ricolas e dissolver as· :pov-oações im.,'tigenas, os incHos em via de ·civilização, 'devolvend·o-os d€shumana.mente ás selvas de ond·e fo:nos arrancai-os? Quem se animar.ia
a tal retrocesso em uma orie•n·tação segui.ela de ·l onga data nessa mater.ia, ·P•r ejudica11do em seus -effeit.os ·os não •]Jequenos sac1·ificios .que j á
temos feito?
o SR: NICANOR Do NASCIMENTO - Pôde sei· obra d1e benefkencia 'e
humanidade .
o SR. RAUL FERNANDES - V . Ex. :nega a utilicla,cle da obra de
rnter os trabalha dores naci-onaes no seu habitat, ;na sua terra, e prefere vel-ios emigrar ipara o ..L\_cre -e pa.r.a a Amazonía, .para n1or1rer de

impaludismo nos trrubalhos .aa ,industria extractiva? ·
o SR. 'NrCANOR DO NASCIM·ENTO - V. Ex. está applicando o tal
systen1a a que ·ha .pouco a11ucliu, desv iando - s-e da situação em que eu
estava. Aipenas, nego que seja econot'llia o aproveitamento ·do trabalho

e o ald eiamento ele ind io s, pela fõrma. por que €•3tá se ·f azendo.
o SR. RAUL FERNANDES - Jâ é uma restricção ...
Nes t('. ponto. V. Ex. 11ão ·corn·b ate propriamente · o o·r ça:nento,
mas uma ·j)O·lit,i.ca que tem tradições e raizes in·ex1tir·pav·eis mo sen.tin1ento .na;c ional.

A ·pr.otecção aos ind<ios, ou pela cat·eohese <l'eligiosa, otr .pela assis-te·ncia .Jeig·a,

·é u1na necessi·d-ade

economd·ca do 'Paiz

e,

ao mesm·o

t.e·m po, um ind eclinavel dever ·de ·h umanidade. (Muito bem; apoicidos.)
Demais, ·se o de ·CJue se trata é de censurar a ·com:nissão por
não se J1aver conforma,do in to•t uni ·c·om a proposta elo Gover.no, nesta
parte -a ce·n..s.ul!'a do !Jlobr.e D eputa-d o, pelo .m enos, se desv ia desse progra-m·ma, e atti1nge a um tem1po .a co,m missão e .p Gov.erno .

Em summa, ·sr. Pr·esi.dente, a commiss.ão negou reclucções ou nropoz augihientos: não em favor da burocracia, ou para fins irn·procluctivbs,
maB att.en.denclo a serv1ços indi r ecta:ment.e· remuneradores e ela maior
importancia.
O SR. .SERZEDET,Lo CoRRÊA A·d:mh·a.-m•e como a commi.s~ão não
teve a visão ido estado financeiro <lo paiz.

o SR. RAUL FERNANDES - E' que 'V. Ex. antevê o deficlit pe·10
shnples faJcto d.e ser pro•posto o ·orça m einto da agricultuni com a-11 ..
g•rne nto sobre o elo ·exercici-o v ige nte. Não foram currta,s as vistas (la
commi.ssão ; curta f.oi a .paciencia do •nobre De,putado, que não qu!z esp~ra1· ·Pelos outros orçamentos pa.ra e ntão, se t ambem eHes co.nslgnas-

' 61 '
sem augmentos, daJr o brad·o de alarme e .Ja:nç-a_r" .a ex·communbão ma!o1•
sobre a Gommissão de Fi•n anças.
·o SR. CARLOS PEIXOTO - .Quando soub ermos dos outros já é
tarde.
.
·~
0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO
- QuRndo chegarm.os a saber nadFt.

.

inais 'Poderemos corrig·ir
'Ü .SR. RAUL FERNANDES Enganam-se VV. EEx . O orçame.nt.o
da viação an ' a por. maii; de 120. 000 contos; os or_çame-nto.s militares,
r eu·nidos, sobe:m a perto ·d e 1 30. 000·. Poi.3 n"ão ha,·erá. ahi por on l e
economizar um .pouco, de modo a ev itat'-se o çleficit em perspectiva'/
Elssa ê a ta,refa da commissão, e emquanto ella não fo-r ultimada, é
prematu.ro annunciar o ileficvt só ;pelo fn.ct.o de ·haver augmeinto nu
O-J'Çamento ·da agr ic•ultura, do m esmo moela, que as rea·ucções deste. no
anno passado, não acarretaram por si só o sald·o.
o sR. NJCANOR no NASCIM:ENT-0 tlá um ::upart ...
O SR. ·RAUL FERNANDES O nobi·e Deputado pelo Districto Federal abusa s.i-ngul armeinte elo di.reito de intenogar-me; submette-mtl
a uma verd'adeira sa:bbati-na, q-ue, ali·ás, E•eria excusada se me hou·ve.sse da,clo a -honra de le•r o parecer em discussão, .po is q·ue a res;posta
alli es'.iá. . dada ,po.r antecLpação.
Notarei que o .rwbre Deputado pelo Pará não criticou o -p areceT
pe.la desnecessidade ·ou -exaggero das consígnações Que a\Li se pro.põem:
- vio o a u gmento e bra,d:a ás amm.as, sem mais <ixame. Peço -licença
para d·iz-er que -ta,mbem qu er-o oo·ça:mentJo eQuii!.ibrado: mas que o equi líbrio dev e ser obtido por meio -ele reducções nos g-ran : es orça:nen1os,
e. não neste, que é dos :nais mod-e stos, está em phase ·de organização e

visa princi·pal·m eni.e so.ccorrer á agricult.uira, ·base -cl·a nossa ·r iqueza.

Sinto que os ataques m e at.tingem mais d.Lrectamente do que a-0~
demais membros da co.m.mi~são q_ue me honraram co·m .a· seu apoio; ·e
para mos1Jrar ao .n obre Deput&d-o que U'lão sou -o inco·nsi'derad•o, !J.~ie
lh e parec·eu, caipaz de marcha.r de olhos fecha<Clos até á bancarota.,
permitta-m-e dizer-lh e que pessoalmente me insurjo na commissão co·ntra tod:os os abusos em materia de despeza. não des•toamdo d•a seve-rid ade com q•1t: f1 ess-e ·res;peito ,procedem os meus hon.rados col-legas.
Por minha i1ni.ciathva, a co-m,m.issão negou mão ha m·ui-to tempo uma
meclida recla,mada pelo Poder Executi.vo -p ara legalizar certos abusos
commettidos em re·fo.rmas ' de officiaes da Armad•a e estender -O mes.mo
f.avor aos refor:nados &o Exercito, -c om effeito -r-e troactivo .o abuso_, ·e
si1m .ae rever ' as refonmas concedidas CO"TI vantag·ens excessivas a par··
tir de 1894. Opinei que o ca.so não era de legalizar e general izar.
Casos como esses são ·J\requentes.
Que•r o nobre Deputado lhes .a·ar caça, estejam ond·e es•tiver-em,
a-ttinjam a quem atti·ngi.rem, e assim fazer a.rireciaveis eco-no-mias .? Quer
red·uz-i·r as r1es:pezas su·m ptuairi-as? Con-te par-a isso co.m o meu voto,
e estou certo de que a severidacJ.e a-p·plicada ao -e xame de casos taes
afuge·n ta:rá o espectro -do ileficit.
Emquanto, .pol'ém, essa obra não fô.r feita com perseverança' e
coPagem;

emq uarn:to

os

a1Jus-0s

e

gastos

excess.i.v os

sft

f.izerenn

por

outros departamentos da adm.i.n istração, não .me dec>di•rei a conco11da.r
na r.estri cção do ·Orçamento Ca agTiculh..t ra, n1-aximé nas suas verbas
1

mais :pr-n<fi.cuaB, send.o estas as unicas des•pezas -em benBf.icio · d-i•reCto da
classe agri-co.la, cujo ampa,ro só últimamente começa:mos a ensaiar e
que ainda nãJo c-ornva,lesceu ·dos pJ·ofur1dos gol.pes que lhe vi-b rara,m
rep etidamente ·os nossos erro;; -e con omicos. (Miiito be1n: 11iiiito bem i
O o?'Ctdor é 1nivito oiimv1'i.nientculo .)

Na mesma sessão <i·rou o S-r. Garção Stockler sobr-e a situação
nanceint -d-o -paiz.

fi~

Sessfío <le O ele -~\
O SR. VLCTOR DE BRrr.rTO Sr."'. PreSldentc, inf.ciou-sc honte1n
Julho
ne.s l'a Casa elo Congresso o trabalho ela discussão elos •wcamentos, pelo
1

relatorio do O'rçamento da Agricultura. Quer dizer, S·r. Presidente,
que a Camara d'Os Srf'. Deputados, q·u e esta Casa do CoJ1iffesso Nacional conneçou de entrar ma funcção substancial do Corpo Legislativo,
i..s!to é, ~- discussão elas leis orçamentarias.
FJ, S'r . Presidente, para melhor dar entrada a es-ta >discussão, ettt

e

que se CO·nsubstancia a i·nrdole prj·ncip·a l do reg.Íirnen
do Co.npo Le!dslatiV·O, ouvio-se a :palavra j!J.ustra!d'a d-0 mPst.r e da economia vuliti ca e das fi.nanças em nossa terra, ·O .Sr. Serzedello C01,rêa, q u e ianta
luz sobl'e o assum:pto ·esparg io neste ·r ecinto, luz que foi hem suff.ír.i ente para q·ue me julgasse eu autor.iza:çlo, J1ella ins1Jl1rado. a vk hoje,
abus'1.nclo da attenção .ela Ca:mara, (não avoicido) ad·cluzir algum.a s considerações acerca ele a lguns pontos elo relatorio e·Ín questão, s·e bem
de antemão eu sa iba que multo pouco ·posso fazer a respeito d-0 assumpto
el e .que se 'Dr ata.
·
Sr. Pr.esklenie, depois a.o cliscui'so bniJ.hante e altam<mte eludcla tivo do -n obre mestre, S.r . Serzede.J lo .Corrêa ( a.poWàos geraes) , f.ezs e ouvir muito dig1rnmente o Sr. relat-Or.. do parecer, p'roct1ra'11d·u 11.ef end,e.r, se b em que pallidamente,, a aneu ver, o relat.ori-0 prnr S. Ex.
apresemtaclo e c1epoh~, um d.lsc.'n.rso nwio scientifi.0-0. m ei o 1rnmorls't ico,
do nobre Deputado· •por Minas, Sr. '· Grurçã·o ·sto clv1'er.
Es1i:l. em debate, 'disse eu , o estudo das l·eis orça.ment.arias, Isto ~.
a •pa1·te ·capital. aq uell a que mais interessa ao eq uilibrio politico -social
elo nosso ·orga·nis:110 11acional.
O r.naior mal do,s economis•tas mod ernos, diria eu melhor -

-:l os
suppostos economistas disse um dos grandes- i)ublicistas, na •ma.teria, ela 1\poca moder.n'a, Nov.ilrnw é i•ncontestavelme:.1te não .p·r ocurarem i'nspirar suas clo·utrinas e princ lplos de economia po!Hica. nos
p l'lncip.ios e •preceitos .aa b'o.logia; porque, bem como a sociologia, a
ecpnomia ·polit·i ca nã.o pôd.c d•eixar .ele hauri•r , ·nos principios ela biologia
e n ·os preceitos da .p hysiolbgia, as Je;s em que se deve estc iar.
Fallou -se aqui , e fallou-s e g.r,mdem ente, a.e equHibrio O•rçamenta.I1o,
fal!ou-se ela le i da 'receita e ela .a.espeza, e ho·uve mesmo um eminente
colil ega, -0 Sr. S.tockle.r, q ue, mette.n do !i bu·lba o assum:pto, entendesse,
no se·u el'ls curso, dever sobr·e elle f.Joreai· o seu humorismo, ,chegando
a cl'zer qu e, af.inal cl.e contas, •esta ma.ter-i a era .n ada mais; na.d{!- me'llOS
dn qu e ahn1ma cousa que se •reduz a sommar para um lado e s-ubtra,hir para outro.
'·
1'Jâo ha nada ma is substa·ncial no ·r egimen da. ampla :pub.Jicida•cl<>,

dia a11n.tJla -discuss.ã o, prin cfpalrn en te dos assum!ptos q·u e ·m ais interessa1n
â vi ela do or.g-anismo nacional. do .q ue a lei orça1ne.ntaria.

Peço llcEmça pa·ra ·ler palavras de um · homerrn eminente, de urn
elos mais nota.veis economi8tas e a utores em materia d<; finanças, o
·J)'rof:esso.r NHti, tpara dem'O:nstra·r que, s,e a.lgu1na coUsa àt:ve dominar
o nossro 'eS1pi·r1i1to. no mo11ns1ito, é dncronteS'tavcUm1ente a ·à1is10us são doas l eis
0

orçarmenta:rjas,

·n ão

-deixando

passar .oousa

aJg.urna

que · possa ·con-

correr .para o clesequil.ibrio elos o.rçamentos .
'
Diz o professor Nitti, na sua grande obra, !i pag. 679:
ccA exaata cor.r·espon dencia e ntre aB receitas e as dei>1pezas : ( U J .
•P·ierson eUz categori.caim ente: <tCu,ste o que custar, o orça·m ento,
em seu conjuncto, não se eleve ·encenar com deficit. Um d.eficit chro nlco é um verdadeiro ·cancro na vida aos Estados.
Se circumstancias ele qualquer Ol'dem se o:ppõem á ap.plica.çi'lo do
)~pos to§ r elat,i,vam ente l;Jons, recprqt-se a outr()s; tudo, rnen?s o r.f.pficft.
· 1,
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Um paiz que ga.sta annualmente, 1por ·exemplo, 50 milhões sem fa,Jlar
nos .interesses -cros s·eu~ cleficits successivos, não .pôde conseguir emprestimo senão em condições cada vez .mais onerosas. ·'L'Udu isso contri'bue para lhe arru.i.na,r o ·CredHo. Em certos paizes for.mo u-se a
r.espeito _ uma terminologia ridicula: zombam d•o .equllibrio arithmetico, a
pretexto de que o equ ili'f.i.rfo d·e ve ser econom1°co.
Q:ue s •i.g nifica, •porém, tudo isso? O .equi!iobrio nã,o pó.de ser senão
arithme tico; se um paiz gasta de mais, a ter de recorrer a emprestimos, ê :prefedv.el que reduza s·uas despezas.
Nada arruina mais uma nação d-o que os d'esperdicios fin anceiros.
E' uma ve·rdadeka destruição de cap.itae·s, em grande ·prejuízo das
classes \POPUiares."
Essa . " a li\;ão de todos os eco() 'SR. SlfüZEDELW CORRÊA
nomistas.
O SR. VICTOR DE BRITTo Não ha, senho.r es, um economista, um
mestre em firrlanças que não enunci·e t extual:nent e, que não escreva
.~01n as -mesn1as .p alav.ras, 00.111 as mie.s.znas virigulas, por assim dizer
( avoiaclo elo Sr. S1e1·zeelel.lo · Uorrêa), ·OS ~onceit.os que acabo de hlr, que
acabo ci'e t1raduzir, e que pertencem a uma .das maiiores autoridades da
economia política, da sciencia das f.inanças, llla actuali dade.
Pois b em, Sr. Pres idenrte, se isto ainda nã,o bastasse para que
eu, como membro do Congresso N a-cional, me ju!gaisse obrigado a discutir, ta.nto quanta ·O -perm.it•tam as mi.tÚias forças, os orçamentos que
se forem a,pr.esentand>0, no sentido d•e c oncorJ·er para o seu eq·uilfürio,
pocler-me-hia valer, cleve1·-m e-hi a valer, como V·Ou fazer ag-0ra, da Men.
sagem elo Sr. ·P ·residente da ;Republi·ca.
Na mensagem -cio nobre e 11onrado Ch.e fo da Naçào, que ha bem
pouco te mpo v eiu á sciencia de •todüs os membros do Congresso Nacional, s e lê -O seguinte em relação ao capitulo da Fazenda:
0

" Os effeitos dessa ex·p ansão da nossa renda não se tem
· 1'ei•to sentir na sltuaçã,o finamceira tão beneficamente, como
e ra ele preve r-se, annullaclos como teem sido pelo \LUgm ento
·da s cl espezas, q u e va e em uma progressão a inda maior.
J!:' imvrnsc·i nclivel mais prudencia na ·clecretacão da,s cles1:iezas publi cas, esvecicilmente evitamdo-s·e que sej am aggra v a elas c0 m as el e caracter permanente e sem nenhuma influenci a no

des·e nvqlvin1ento da cardem economica .

E' imprescLnd ivel mais prudencia n a cle0retação das desp ezas publi cas atê o limi•te ·da receita; não se conseguii'á o
e (/1.Li.zibrio orçcini entcirio, qiie é inivrescinclivel, niio só varei niân t er

intcicto o nosso crecUto, c omo vrinc-i!Ja.lm ente para enfrenrnsoliitcmient:e o problema ela conversão elo papel-inoe<la C'irnulwitie, por meio elci restciiwa.çéio e fo1·tc1lecimento d.os
fmiclos ele garmit ici e ele resgcde.
.
No regím en de d eficits em que infelizmente temos nos

~c11·m.os

encontrado .descle 1908, escassean do os recursos orçamentarios . para occo•rrer ás despezas ordinarias de ca racter imper a t ivo, são forçosamente privados os fundos d e garantia e
de resgate, assim como os demais, elos recursos que os orçamentos lh es destinam".
Sr. Pres ielen.fe, si outro motivo mão .t ivessemos, nós, -0s membros
do CongTeS$ü Nacional, em face ela .missão que aqui ·nos ·Co·ndu;., bastaria a mensagerri dq i;lr. , Presidente da R.epublica nesta parte que
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se refere ao capitulo da Fazenda e aos orçamentos, para que nos julgassen1os '!10 dever, porque grande é a nossa :r'esponsabilidade, de ·não
cleixar1nos passar aq ui orç:an1ento nenhu1n sem a inais escr upuJ os~
attenção, sem a analyse mais meticulosa, eseo imando·-o de tod•os os
vicios e. de todos os defeitos, r e'tirando as verbas que po·rventura possam concorre r para o desequilibrio entre a receita e a despeza.
Passarei agora, Sr. Presid ente, ao estudo elo relato·rio, e nell e
vou colher elementos em abo·no das obj ecções que t enho ·p or fim oppor-lhe cJ.esta •tribuna. Esses elementos eu os encontro, primeiro, no
sei o ·da Con11nissã-o; segundo, no próprio parecei· do digmissin10 e emi1..
nente Sr. rnlator.
·
O Sr. relator da Commissão de Orçamen·to, ao levantar-se hontem
para, no cumprimento ele seu dever, produzi.r a defesa elo trabalho
que lhe sahiu tão brilhan·temente das mãos, fez, a m eu ver, uma defesa p a!l id a, tal foi a somma de accusações levantadas pelo mestre
ela econom ia politica, o Sr. Serzedello Corrêa, ao trabal·ho por elle ·
apresentado .
•Ü SR. GARÇÃO STOCKLER O que não v i foi esta somma de COL
a1hec im en·t os.
O SR. VICTOR DE BRI'l'TO ~ E' um modo de ver indivi du a l.
O SR. GARÇÃO .STOCI<LER - Ac ho que a qiiestão deve ser estud ada
meticulosam ente, cifra por cifra.
·
o SR. VICTOR DE BRITTO - E' o que vou faze i\
O SH. JOAQUIM PIRES O dls·cur·so do Sr. Serwclello Corrêa foi
mais uma · liçào ele economia politica.
O SR. RAUL FERNANDES - Peço li cença para ponderar <q ue o discurso do Sr. Serzecle' lo foi· ap·regoan clo a 11ecessic1'1.cl e · que sentimos de
s1 e votar orçamento equilibrado .
O

SH.

SEnZEDI'}LLO

CoRRJ';;A

-

Não

apoda'Clo ~

Exan1i n ei

alguin1.as

v erbas e a presentei a tê emendas mand a ndo reduzir outra s que a Commissão Unha augln en tado.

•O Sn. Vrc1•on DE BRITO - O nobre r elator da Commissào lemb rouse de dize r que tinha vindo do Governo o Orçamen•to da AgiicuJtu L
ra, e qu e ap enas se limitara a concordar com o p equeno accrescimo
de ve,rbas que se ·não podiam absol utamen·te eliminar.
O. m eu fim é provar que precisamente essas verbas se podem reduzir, porque não são necessarias nem ele u rgente approvaçào .
ü SR. .SERZEDELLO ConRll:A Si nào fosse como diz V . Ex . ~ o m onistro ter.ia s ido incorrectissimo1 aprese ntando proposta co m deficiencia de verbas.
·
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Alpoiado; fo rmul ei a té um d ilemma.
O SR. VICTOR DE BRITTO - Dizia eu, Sr. Pres>ildente, que já no selo
ela Comm issào encontrava apoio para as observações que vou fazer
quanto a'o parecer do nobre Sr. relator. S. Ex. foi ven cido, póde-se
cl izer, por a lgun s dos membros da Commissão.
Vejamos o q u e diz o Sr. Homero Baptis•t a, um dos espirâtos mais
il! ustraclos, um dos homens que n esta Casa mais teem concorrido para
abrilhantar o nome do Congresso Nacion al (apoiados), principalmen te em quan·~ o se refere a finanças e economia pol'itica (mi<ito bern).
O Sr. Homero Baptis-ta, v ice-presidente da Commissão, declarou
que era "vencido quanto a a ugm entos elas verbas da proposta da receita e clespeza geraes. "
.
O Sr. Anto.nio Carlos,. tambem um dos rilembro's mais dis•'tinctos
da Com missão e ela Camara ( c<voiciclos), um dos mais illustres repre~
i>entaµtes da bancada mineira, disse; "De accôrdo com o Sr. Homero
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Baptista; a orientação orçamentaria a seguir, deante da má si'tuaç;ão
rinanc ei ra do pa1z, é contraria a todo e qualquer augmento de des·p eza.
E o Sr. Pereira Nunes declarou «Votei para que a verba 3" fosse
a mesma da proposta, com pro'testo de autorisar o Poder Executivo a
abrir cri;oditos swpplementares até a imp.o rtancia de 200 :00.0$ ouro e
ele 3 :800$ •papel».
O SR. GARÇÃo STOCKLER Em todo caso, abrir creCLil-Os supple1nentares ...
O SR. VICTOR DE BRITTO - Votou contra.
O SR. GARÇÃO STOCKLER .Votou .permitli<ndo que se abrissem
creditas.
O SR. RAUL FERNANDES O o·rador se propoz provar um impossivel: si a maioria da Commissão fosse co.ntraria ao relatox, o parecer
deste não seria o da mesma Oommissão.
O SR. VICTOR DE BRITTo Quanto ao Sr. Pereira Nunes, o qu.e
aqui está é o seguinte: «. . . com o 1protesto de autorizar",.
UM · SR. DEPUTADO Quer dizer que elle autoriza.
o SR. VICTOR DE BRITTO - Então, é q.uestão de r:edacção, e disso
não tenho a culpa, O. portuguez que aqui está ' é este: «com o pro•
testo de autorizar"; quer dizer que elle protes·tava con•tra a autorização. (Não cipoimlos. )

o SR. RAUL FERNANDES - V. Ex, le u as assignaturas e não leu .o
' par·ecer, sinão. teda visto que o relator ·propoz augmento na verba de
i:nmigração e Colonização e, neste unico ponto, .foi vencido, a n1aioria da
Com1üissão .não concordou, preferiu manter a verba da proposta, com
o ,protesto de, dacla a insufficiencia de 'tal verba, ser autorizada a abertura ele credito,
'
O .SR. VIC~'OR DE BRITTO - Parecia-me que, si o intuito era autorizar a abertura de creclito, o que se devia ·dizer era «.p rotesto .para
autorizar".
O SR. RAUL FERNANDES
«Com o pro'l es·to de autorizar" é portuguez castiço; a Commissão declarou bem expressan:ente qual' o seu
pensamento.
O SR. VICTOR DE BRITTO - Seria preferivel, em todo o caso, dizer:
"autnrizando-Se o Poder Executivo"; era muito rnais claro.
Mesmo, porém, que excl ua mos da divergencia o Sr. Deputado Pereira Nunes e outros, o cer·to é que, no seio da Com·missão, houve
dous vobos, poderosos, autorizados,' contra o aug·mento de despezas ·
no Orçamento elo Ministerio da Agricultura.
O SR. JOAQUIM PIRES Autorisados, mas systema:ticos. O Dr.
Homero Bruptista, em r egra, v{)ta contra augmentos; o outro é v0to
1

inineiro.

O SR. GARÇÃO STOCKLER - ' Perdão; é voto de econom is·ta á

oii-

tnince.
O .SR. VICTOR DE BRITTO - Quero dfaer que o nobre relaton ela Commissão não devia extranhar, como extranhou, que J10 ple·na.rio se Ievantassen1 algumas voz·es contra o seu parecer e contra o proj ecto .
O SR. RAUL FERNANDES - Não es'lranhei; até agradeci o concurso.
0 SR. \TICTOR DE BRITTO S'. Ex. declarou que extranhava que
fosse tão g·rande e pessimismo elo nobre Deputado Sr. Serzeelelio Correia.

O .SR. RAur, FERNANDES No meu discurso não ha p hrase que
se pareça com isso.
O SR. VICTOR DE BRITTO - S. Ex. não ·devia, com tudo, achar tanto
pessimi·smo da parte dos que atacaram o projecto, clescle . qu,e, no seio
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da propri a Comm issão, dous de seus mais emin entes m embros não
ccm co rdara111 co 1n ell e, declarando tennina nte 1n ente que er an1 conitrarios a qualquer a ug m ento de despeza .
Passar ei agora ao estu do elo projecto, e, se me permitte o nobre
r ela tor, eu tomarei a libe.rdade de adduzir a lgu mas considerações pa r a
den1ons:rar que ha, i·ncontestavehnente, a lgun s pontos clig·nos ele no ta
co ri1 os quaes e u não posso con cordar, porq ue, effectivamente, se
t rata ele um augmento da verba q ue póde ser reduzi do, que pócle
ser retirado elo orça mento e m ques tão.
·
D iz o nollre r e lato r, n a verba 3", ürutand o d·o povoamento do solo.
(<Po r esta verba corren1 as clespezas con1 o serv1ç'o de ln1n1ig ra ção, cujo desenvolvimento é cada vez maior.
O nu1ne ro ele im1nig-rantes europe us, agricultores ein grande inat-0 ri a, qu e ·p roc uran1 o Brazil, cresce d ~ a nno ipara anno. Deter a corrente i-inmigP.atori a, iSeri a er.ro i"''Tlper.ctoavel ; nenhum problen1a, ent re
nós, sob l'eleva ao do povoa 1n en'. o do sólo e1n i1nportancia e urgen ci a;
e segura mente ninguen1 pensa én1 fazer baixar, por 1nal entendid a eeo -

e

no1ni a, a ci f 1·a , progressivan1ente crescente, Cio capita l
ve m valo ri sar as riqu ezas desaprove itadas el o · palz".

hu1na no

que

Ora, eu peço veni a ao em in ente r elato r do 1parecer pa r a lh e dizer qu e discordo, não ac ha nd o ·q ue a imn1igração, o povoan1ento elo
sólo sej a m um lll'Oble m a c.:i.pi-ial ele nossa organiz ação poli'tico -social.
O Sn. RAUL FERNANADES Eu fall ei e m problema econom ico;
11ã.o o co ns idere i sob o ponto ele 'lista politi co .
.
O SR. VIC'l'OR DE BHI~'To - Seja como fõr, e1n tempo n e nhum, e m
ph a.se . n enhu1T1a da vida elas n ações, a não ser na phase rudin1enta.r,

hou ve que1n consi11 el'as.c;l} o . povoam en to do Solo, a in11nigração, pro~
b lem a capital.
A prov eito a occasião para ler em m eu aoono á op i.nião elo e min ente Nitti a r esp eito elo .assump to. D iz Nit li, tratando elas despezas
·n os a-nti goS e nos novos orça m·en tos.
"E, ·en tretanto, singulares semelbança.s exis tem entr e as clespezas
de todo s os grandes Estados: quasi 1toclos consagr a m a m a io·r parte de
suas r eceitas, n ã o a um fim de civi lização e cultura , m a s ás n ecessi dades elenientares ela exisle ncia c ollectiva a segurança " a defes a."
Se compulsarmos as p agin as elo · a utor citado, veremos que ficam
para outro plan o os orça m entos que se r eferem ao povoamento elo solo
e aos den1ai s di strictos ad ministrati vos.
O SR. °RAUL F ERNANDES - Elle trn.t a disso em these ou em relação
a os paizes que .estuda ?
O SR. VICTOR DE BRITTO - Em •relação 9, tr,cl os os paizes, d·esde a
anitiguidaele até a os nossos tempos.
Ora, Sr. PÍ·esidente, em se t ratan do de um paiz como o nosso, no
qual o Presid<mte ela Republica em s u a m en sagem d eclara que o regímen cleficitcwio está affectando o paiz desde 1908, eu não compre-h enclo que s·e possa tratar o prolllema el o povoamento · do solo como
um probl ema capita l, ou que se venh a ·e'°igir a icontinu ação elo pov oa m ento 'official, isto é, a immigração subsidiad a, qu a n à-o hoj e é sabido que a immigração deve ser esponitanea, quando actualmente a t enclencia é pa ra iwoeita'l' e acl mittir a immigração es pontanea, · is.to é , a
immigra.ção não sullsidiada, salvo no que diz r esp eito a t u do quanto é
n ecessa.rio para a sua installação no solo n acional. E, a proposito,
Sr. Presidente, a provei to-m e da propri a mensagem do honrado Chefe
da N a ção para provar av nobre ,s r. r elator que o f acto de ser reduzida
a verba 3", refer.ente ao subsidio para immigração, no .tocante âs pas-
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sagens, ehi nad a .concorrerá para estancar a corrente itnn1lg-•ta.....vr.ia..
Vou mostrai-o ·com ,cifras ini!ludiveis, com algarismos i.nsophfamaveis .
Diz a mensagem ele 3 ele Maio, na p arte relativa á imm igraçào e
colonização:
"Foi regist rada a entrael.a ele 46. 75'1 im m igranit.es QJOI'<tugueze.s,
27, 007 hespanhoes, 22 , 821 ital ianos, 13 . 898 'ru ssos (na m a io r ia polacos ) ; 6. 233 rturcos-arabes; 4 . 223 aHemàes, 3 , 227 a ustri rucos, 1. 340 fran cez'es, 1.116 suecos, 1 . 045 ingl ezes e 5. 85 2 ele 32 ele outras na<>ionalicl acles.
Esses immigra nites
fo r am classificados : 78. 021
esponta n eos .e
55 . 5 95 su bsicl-iari os ... "
Isso qu er dizer, ·S r, Presidente, que, mesmo ·co m a lei vigente, com
a lei qu e s ubsidi a a i n11nigração, que paga as passagens elo exterior,
entraram 78, 021 . immigrantes espontaneos p aJra o paiz, confrontados
com 55 . 595 subs idi ados.
·
·
Qual a co.n clusão a Hrar elos dados da propria n1 en sag-en1 ? E'
que, in d·epencl ente ela lei em v igor, isto é, ela lei que s ubs idia · a immigração, n 6s temos ~consegu i do que venh a para o nosso paiz rnuiito
maior numero ele imrn igrantes .espontaneos do que subsicl•iaclos.
Deanite destes algarismos eu sou forçado a conclui r que, s i cessasse
o s ubsidio relat ivo aos i1nn1igrantes~

e·m vez

de 78.021 conbra 55 . 595,

muito provavelm en te ,subiri a o numero elos que aqui apo rtanl' inclepen-·
d.entem ente ele subsicl.io.
E, Sr . PJ·esielente, mais urna tazão poderosa h a para que eu me
insurja c ontra esta verba, re-feirente á in1migração, cles!Nn acla ao paga1nento elas passagens dos in1migrantes para o nosso paiz, ele accôrcl o
co 1n a tend-en cia geral, que é a segui.nte, en1 tocla a part·e : a ln1n1igração espontanea.
A ·i mmigração espontanea é oonsicleracla preferível, porqu e o imm igrante espontan eo traz por vi.a ele •regra comsigo os elem en!tos n ecessarios 1rnra representar no pa iz um e l e m e~o poderoso de trabalho,
ele capital e ele fortuna. ,
E, Sr·. P r es id ente, s e eu pr ecisas,se invocar os paizes pra·ti cos, os
qu e dão r egras e 1leis e servem el e norma a o utros paizes en1 relação
a es te .assumpto, eu le1nbraria a g rande Republica No rte-. \..1nericana,
para clizer q u e, ·ha 15 a nnos, quando ainda aque!Le grande e prospero
pa. iz precisava ele augmenito ele popu lação para s ua:s muHiplas exigencias de progresso, já cl:ecretava leis prohibi1t ivas p aJra o immigrante,
n ãà aclmi.ttin clo si nãü os espon taneos, e ·estes mesmos sob cerüus · condições, par.a viren1 ·com1nungar co1n a nacionalidade ,con1 a fa1nilia a1orte-arnericana, como · eJ.emento de prosperidade e n ào com.o elemento
ele regTesso.
1:ão r igorosas são hoj e essas condições, q u e existem até ,commissões n1ec1i•cas incumbidas ele f~z·er· un1 exame ,cuidadoso, un1a inspe.cção
severa áqu elles que se pretendem lo calizar ;no solo americano.
· Quando ltive occasião ele. assistir a qui, nesta Capital, á reu niào
do r.rerceiro CoHgPesso Laitino A m ericano, em 1905, ":Se m.e n ão engano,
fo i-me da clo o .ensejo de ler um tra ba lh o, .n o qual fiz referencia ao pro blema' ela immigração en tre n6s, indicando os inconvenientes que a
esse pesp ei.t o t em provoca.elo a sua
defeituosa propaganda no exterioir.
'l'ive ·e ntão a opportuniclacl.e ele me refer ir a o trac.h oma por ella
importado, de demonstrar ao.s meus collegas que, dentro el e um prazo
e mito, a grande Republica Norte-Americana havia . obrigado milhar es
ele immigira ntes, t odos affectaclos de lesõ es .trachomil.tosas, que os invalidavam para o~ serviços · ela. agricultura, a abandonarem o paiz.
1
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,Hoje são ver.claclei.ramente .p rohibitivas as leis com relação á corr ente ·i mmigratoria para aquelle .paiz; n ão porque' se proc·u re impe-din qu.e o ele men to extrangeiro v'á concorrer para o s eu futuro, n1as

porqu e hoje mais elo qu e nunca a Republi ca No11te-Americana i·.esolveu .c oHocar o probleina irnrn igraitorio no te rr·eno qu e 111ais interessa,
que é o terreno ethn ico, 0 terreno da formação ela n aicibn alidacl•e,

O SR. RAUL FERNANDJDS - Está em situação ele escolh er até.. Mas
nem .sempre fo i assim. Já chegou a aclmittir at·é o .chim e o j aponez.
O Si'!. VIC'EOR DE BRITTO Vou r espon der a V. Ex. ·sem grande
esfo rço . J á co.ntava com este argumento e ·por isso vim prepar acl.o para
a resposta prornpta.
~'odo o mundo .sabe o que se dá em relação á Austral ia, á Nova
Zelandia e á Russ ia A.siatica. São pa izes qu e ca.recem cl·e clen sidad·e de
população e possuem ext en sas regiõ·es ele espantosa fe r tilidade e onde se pócl e aprencl•er muita cousa, po·r que lá ha até uma ceda civilização, que está dorni na.nclo - a elo 4° Estado. Aqui o 4° Es·taclo, o proletar iado, . está a inda por ser in corporado á civi li zação burgueza.
Pois b em, a nova Z·e!andia, que possue um milhão ele h ab i tant~s.
quando podia possuir 25 milhões, •tem est abeledclo leis quasi prohibitivas con tra a immigração. Na Nova Zelanclia aclmitte-se a iinmigração
espontan ea e esta mesma s eleccionacla, porque, aicima ele tudo, a l·li
s·e e ntende qu.e é preciso cuidar elo espirita de n acion aliclacle e do futu,ro dos seus naciona es.
Na Austra li a, "diz Nov ikow, em um livro q ue aqu i tenho á mão :
"as leis prohibitivas· são taes qu e j á o movimento em igra:torio sobre-·
puja o ·immigrante".
Não se querem na Aus trali a senão elem entos sãos, saclio.s, que,
DO!' su as co ndições de saude e de econon1ia, possa111 concorr er para a

prosperidade actu a l e futura elo povo.
Na Russia Asiatica, que precisa tanto d·e geJ11te, a mesma .co u ~a
se dá.
Pa•rece-me qu e assim tenho r espondido
ao argumento elo nobre
Depu<tado.
1Se é verdade que n os Es•tados U nidos h a impo.s t os prohib iti vos,
porque enten d·em qu e aictualmen te não precisam ele imm igraçfw, eu
não sei como poderá S. Ex. a rgumentar com o exemplo ela Nova
Zelanclia, ela Russ ia Asiatica e ela Australia.
Mas, quanto aos Estados Unidos, o probl ema não é só es,te; todos
sabem que questõ es sérias, questões importantes, a lgumas elas quaes
quasi •leem a rrastaclo aqu elle paiz á guerra com a lg umas lloten cias
extr angeiras, foram suscHaclas pela interven ção el o elemento ex tran geiro, por causa do .elem e.nto ·immigra nte.
Ainda recentemente, foi devido á infiltração elo el·emento japonez,
n a Californi a, n as su as escolas, que os Estados Unidos foram quasi
arrastados a u1na guerra, e un1 a guerra de graves consequen:: ias não

só para os ·do us paizes, para o mundo, que Deus
foncleriam .
P ois bem, é precis amente por isto, é porque
m a socialista .es tá invaeli n clo o mun clo inteiro, es.tá
portas, que elevemos p ensar no dia de amanhã, na

sabe até ond e es tambem o problebatendo ás nossas
car·esti a ela v iela;

qu e cleven1os acautelar os noss os patricios c ontra a invasão em ondas
volumosas do extrangeiro, sem o cri•terio inclispensavel, invasão que,

de fll:turo, não pócl.e ele man eira n en huma ser indi ffe·rente á solução do
nosso problema economico.
Eu não quero cham'ar a attenção elo honrado co ll ega para um
problem a que está voltando á ordem' elo Cj!la - a lei ela população-.
·
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O que hoje estã attrahlnc1o a at tenção ele todos os publi cistas e
estadistas, é qu·e, em um Estado organizado como o nosso, em um
Estado que jã tem a sua marinha cl.e guerra mais ou menos organizada,
seu exercito bastante importante, sua administração moclelacla pelos
melhores exemplares mocl•ernos, que tem uma população, si não de
accôrclo com a extensão do territorio, pelo menos, jã encami nhada para,
dentro ele algumas dezenas de annos, se tornar densa, d·eve mos cfe
prefereneia volit:c'lr as nosiSas vistas para a população nacio.nal, relegando .paira um segundo .plano a eJGtrangeira, a immigi·ação.
Eu · estou .f alando; Sr. Presid.ente, de.o'lnte ele um · representante de
S. Paulo, elo ho1waclo lectder . c1aqu ella bancada; e, ai nela mesmo que
não tivesse ti elo ele S. Ex. informações a respeHo do assumpto, diria
que, experim,entalm.en te, já as havia .co1'hido n1ais de u1na vez · em vis•itas feitas, ele caracter profissional, ãquelle Estacl·o, principalmente na
zona elo oeste, tão abundante em elementos extra11geiros.
Pois bem, tive occasião de observar quão p·rejudJ.cial pode ser para
.
o futuro esse systema cl·e immigração subsidiada, officia:l, se a corrente continuar avolu1nacla, como vae, não só para o intereSLS·e economko
do Estad.o, mas 1tambem para o interesse do povo em geral.
D igam o que quizer·em, s enhores, quando eu · entro no Estado de
S. Paulo, quando percorro a zona do oeste e ouço, de lado a lado, immig.rantes me dizerem : nós aqui estamos .para, depois de a.lgum .tempo,
recolhermos a\S noss.a.s ,econ01n ias e voltarmos para a mãe patria, não.
posso concordar ·em concorrermos com o dinheiro elos nossos cofres . para essa corrente ele immigração official subsidiada.
Já tive occasião de ler em uma revista que os italianos mandam
annua lmente pa•ra o seu paiz sommas 1tão fabulosas ele economias
feiltas no Estado de S. Paulo, que só ·essa verba em pa1ite tem .ioncorrido, diz o ar.ticulista, para a res•tauração das finanças da Italia.
Ora, Sr. Pres1den te, eu não podia deixar de co:nsiderar o probJ.ema por rnte aspecto, quando, por minhas observações, pela minha
experiencia que é longa, jã tendo podido conv~mcer -me de que muitos
desses elemenitos pagos pelos no.ssos cofres, não ãs dezenas, mas ãs
centenas, não ãs -centenas, mas aos milhares, se teem .servido do nosso
territorio como tranllito, como passagem para a Argentina e outros
pontos da Ameri ca do Sul.
Devo dizer a V. Ex. que estas observações eu as ten·ho co1'hido
de longa data, no exerci cio da minha profissão. Ha vinte e sete annos
tenho no Hospital d.e Por.to Alegre um serviço clinico, no qual 40 o/o
dos pacientes são colonos ou immigrant.es recem-chegados
todas· as
procedencias.
Pois . bem, o . que tenho observado com relação ã frequencia (·e
para isto .eu tomo a liberdad-e de chamar a attenção elos nobres collegas) é que os pacientes são portadores ele lesõ e.s oculares mais ou menos graves, por via ele regra o trachoma, tão conhecido no Estado de
S. Paulo. ·S ão lesões quasi incuraveis ou cuja cura 'relativa nã0 p ermHte aos p3!Ci-entes se d·ecli-carem ao.s .traba1'hos da · :lavoura.
Mal esses pacientes recebem a lta, elles que dias antes haviam aportado ãs nossas plagas, pagos pelo Governo, eu os vou ·enconitrar na.s
ruas e nas praças a esmolarem. Es•tes casos não os conto .eu aos- pares ;
conto-os ãs dezenas.
·
Outros indivíduos ha que clão entrada no hospttal com lesões- ,c.u raveis, e não rruro, pouco antes da cura, ou mal s·e encontram restabelecidos, nos dizem: agora vou fazer alg.um clinhefro, para me transportar par.a a Argentina, porque me i.nformam que lã se g.anha mais ao
0

ª"

que aqui.

Esses indi_viduo.s são immigrantes, todos pagos pelos cofres nacionaes, pelo erario pubHco, e .são pre<oJ'isam en1te os que fazein do nosso

solo a estaçáo int ermedia•ri a para a Argerntina.
São cousas sabidas, qu e ni.ngue n1 ignora, inas qu e, como objecto
'a e a rgumentação, tenho nece.ss id a cl e ele exar a i· neste momento em que
tão abusivamente o·ccupo a attenção ela Camara elos Srs. Deputados.
(Não a1Joiados geraes.)

·

O SR. GARÇÃO STOCI<LT!JR - Com nrnito brilhantismo. (Apotí:aelos.)
DJD B RJ.T'.1'0 Obrigado. E' bonelacl.e de vv. EEX.

o 1SR. VICTOR

Dizia eu que o ideal, e1n materia de ilnn1ig1:ação, . é a e1nigração

espontamea.
·
Não é só um a ques tão
O SR. GARÇÃO STOCKLT!lR
O SR. VICTOR DT!l BmTTO
de Rousseau, sabe que ell e
não precisass•em el e outros

·
ele doutrina.
clã um a pa r.te.
- O nobre D eputado ,conh ece as palavras
pen.sava se rem mais f elizes os povo.s que
elementos sinã.o os qu e n a scessem em s 9u
0

t erriitorio, respira n do o n1 es1no ar, a quec idos pelo ines1no lSOl, viv.enclo

ele b a ixo elo mesmo teoto .
O SR. RAUL FERNANDES - E' el o poeta elo conitracto social. (Riso.)
O 1SR. VICTOR DE BRrrTo - E' v erd a de que aião pod emos chegar aité
lá. E c omo . não te1nos ·o direito el e f.echar as nossas portas a quem
qu er que nos venha pedir agasalho, ou con co1,rer, com o .seu .t rabalho,
para sua . fortuna propri a e pa ra a nossa, não te1nOs ou:tro recurso,
out ra doutrina sinão a quella qu e aclmitte a ·immigração.
.
1Sou, pois, -Oe opinião que, na verba r eferente ao povoamenito do
s olo - assim b aptisaclo d·escle o cli.a em que, no governo elo Presiden.
1te Affonso P enna, .se tra nsportou para o terreno ela aclminis.tração publica o ",c•resci:te et multipli camini " da !<mela biblica , como medida ele
supr ema sa lvação - se supprima a •consignação clesti nacla a o pagamento el as passagens dos immigra ntes elo exit!erior.
O SR. -GARçÃo ·STOCKLER - Não era corno m ecl id a de 1salvação suprema, .s inão medida ele conv eni·encia.
O SR. VICTOR DE BRIT1'o - Si eu contasse a V. Ex. quaaita •cousa
ouvi e contra a qua·l, na ilnprensa, 1ne tive ele insurg·ior, V . Ex. acreclitari a que t enho razão de a ffirmar que, naquell e 't.empo, esse problem a era consicl er acl o corno m edida ele s a lvação suprema para o paiz.
O SR. GARÇÃO STO CKLER - Não m e lembro.
O SR. VICTOR DE BHIT1'0 - Lembra-me que a té de premios se cog:itou para aquelles qu e m ais pro oreassem ou m a ior numero , ele filho.s
fiz-essern.
O Sn. GARÇÃO STOCKLER - Realmente, qu em supporta uma grand.e
familia, -q uem fornece mui1tos braços ao paiz devia ter pren1ios. (Ha
antros civcirt'es.)
O 1SR. VICTOR DE BRIT'ro - Vou, pois, a.pr esentar uma · emenda suppriminelo a parte da verba III que s e refere a o paga mento da.s passagens d.o e:icterioo· . E ' a seguinte. (L ê.)
Agora, Sr. Presidente, tomarei a liberdad e de add uzir algumas consid er ações a r esp8i to cl·e outra par-te elo proj e,eito, filiada á verba ela
immigração. E' i),quella qu e tem o 'titulo ele expansão economka no
ex trangeiro.
1Sr . Presid ente, essa exp ansão economi ca mui to t-em dado que fallal' . E' po.ssivel que os expan.s-ionis'las ou os funcci9narios do expansionismo n a Europa, onde var ias vez es tenho est ado, se hajam de facto
interessado pelo - problema em qu estão. O que •h ei vi.sto, porém (não
qu ero com isto f az.er injusrbiça aos nossos patricios) , é muita· cousa
que mais int er essa ao confor.to pessoal, aos passeio.s, ·a os gosos de toda

ordem. Não quero chamar a ruttenção ·para este ponto, porque seria
um tanto fóra do meu obj·ectivo nesta tribuna.
Mas, em um pa.iz como o nosso, j::t conhe,c.ido, qua.11do ma.is não
fosse, por esse. café e que ou'1:r'-0ra chamavam .o grão e1e ouro, quando
·ene · valia apen as seis mil réis a arroba, e que hoje é ma:is e1o que
ouro porque ele mui:to su'biu o seu preço, em um paiz c omo o nosso, tão
conh ecido no extrangeiro porque, a lém deste producto de primeil»a ardem, possue outro, a borracha, a.Ji.:l.s ameaçada das sérias con sequencia.s da concurrencia, em um paiz qu e :tem ·embruixadas, que tem Cünsulado3 por 1toda parte, não posso .comprehender que haja necessidae1e
da conservação de uma verba pa,ra pagar funccionarfos incumbidos dessa chamada expa.nsão .economica do Brazil.
O SR. DYONISIO CERQUEIRA - V. Ex ., que tem argumentado por
comparação, mo que faz muito bem, porque não poe1emos ter ce1,tas
originalidades, não ignora que a Argentina man:tem na Europa uma
commissão iclentica, que tem dado os nielhor.es resultados.
O ·S R. VICTOR DE BRITTO A Argentina ·tem muita cousa com a
qual ·eu não concordo !
Entendo que ess.e problema e1a expansão economica pode ser c ontericlo ·aos Srs. con sules.
O SR. GARÇÃO S•rocKLER - A expansão economica tem sobretudo por
fim a propaganda elo café, o que •t em feito ·com resultado.
O •SR. VIC~'OR DE BRrTTO - Os consul•es, em vi1itude da funcção que
exercem, •leem obrigação ele conhecer a situação economica do paiz a
que pertencem, o seu desenvolvimento, o s eu progres.s.o moral, intellectual e material, ·afim c1e scfontificarem o extrangeiro ele ;todo esse
progresso, de ~todo esse desenvolvimento.
Esta é a tendencia actmLl de toelos os paiz es, e não .s.ei por que não
a have1nos ele adaptar.

O SR. GARÇÃO S·rocKLER - Os consules não podem estar a abrir botequins aqui, a lli e acol::t para torrar o nosso café e vendel-o em chicáras.
O SR. VlC'l'OR DE BRfi'~'O - V. Ex. está convencido d.e que as cas inh a.s na Europa, anele se torra e mó e o café bra.silei·ro para os francezes, allemães e · :nglezes, fazem a tal propag·anela?
O SR. GARÇÃO S-rocr<LER
Acho que a:inda .este é o m elhor processo.

O Sá. VICTOR DE BRl'l'TO
V. Ex. tem es tado na Europa?
O SR. GARç.'-o S·rocKLER "- Não, senhor.
O SR. RAUL FruRNANDJTIS - L::t só ·se encontra bom café com- o titu!o ele Porto Rico, sendo elle ele S. Paulo.
O SR. VICTOR DE BRI'l'TO Teem ahi os nobres Deputados a confirmação .do qu e acabo 'ele diz·er .
Exi.s,te aqui u1n brazileiro que dura·nte n1uito ten1po re sidiu en1
Lond·res, onde lTIOntou a lnelh or casa ele ccafé, e a proposito n1 e diz·i.a

elle: "Britlo, ·qu ero ver se salvo o credito do nosso Brazil." Naqu ella
casa· perc1eu elle :tudo quanto possui a, porque o café, v·endi.cto como elo
Brazil, era havido em pouca conta . O café brazileiro, para qu e se
vend·a, é nec·e ssario que se d iga que é ele Costa R:ica ou ele Moca.
·E ntão acredi:ta lá V. Ex. que o.s nossos propagandistas se vão
occupar en1 abriir 1casas à.e 'Café?

O SR. GARÇÃO STOCI,LER -

•S ão as noticias que tenho.
São a penas · noücias. V. Ex . faz-me
lembrar o s·egui.nte caso, 'd e que fui 1testemunha quando, pela primeira

O SR. VICTOR DE BtUTTo -

vez, est-ive na Europa. :Havia lá u1n iacldido militar junto a u111a ··d as
· ç9r.te~

européas.

Pois b. em,

co1wersanclo

commigo,

dis se-m e 1·lle qúe
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tinha acabado ele enviar o seu rela torio. Perguntando-lhe que tal era
este, respondeu -me:
"Não sei, ºporque quem o es12 r.eveu foi o secretario ela L egação."
Imagine V. Ex. que, como esse, ha aind,a talvez hoje funccionarios
militares e -dvis. Eu tive occasião ele v-er na Europa, a o laclo ele mecllcos
a rgentinos, chilenos e brazileiros que sabiam ·cumprir rigorosam ente
o .seu d ever, mais ele um professor, .elos nossos, .subsidiado com clous
mil e q1Ji.nhen:tos francos por m ez, a o passo qu e os estrangeiros ganhava111 n1uHo inenos, paira e s.tudaren1 certos ran1os ida sciencia medica,
que não f a zia outra cousa sinão oc,.o.upar-se ela· clinica ele hospHal, ramo qu e n a cla tinha que v,e r com o que fôra estudar em ··commhssão elo
Governo. ( 1lpcirPes.)
·
O SR. GARÇÃO .STOCKLER Si, entre estes distribui.dores ele café,
houver um só que faça dis t ribuição, ainda assim merece o nosso a poio.
(Apart es. )

O .SR. VICTOR DE BRITTO - Não fecharemos os portos, porque o Brazil é fartam ernte conheci1cl o. Não ha qu em não precise elo café elo Brazil. .A<hi está o Estado d e S . Paulo, rko, riquissimo, prosp ero ; e elle
não é tudo i.sso sinão á cu.s.ta do seu ca.fé.
O SR. GARÇÃO STOCKLER Mas gri.t a contra a ,c rise, porque não
sabe abrir m erca tlos pana eHe, e chegou at é a dest•ruir todos os prindpios da verdadeira econo111ia, propondo a qu eima 'flQ ca fé e estabelecendo a limiitação ela pl a nt ação, corta ndo a producção nacional. (II a
oiitros a'Partes.)
O SR. VICTOR DE BmTTO - F .alam-me no Rio Grande elo Sul. Que
p ecle o Rio Grand·e do 1Sul para a sua industria pecuaria?
.O SR. RAUL FERNANDES Não p ede para a propaganda, po•r que
t em cons.mniclores, mas a verda de é qu e t em pedido auxilias muito
justos, que lhe teem sido dados.
O 1SR. VICTOR DE BRITTO - Mas esse auxilio pód e pedir tambem o
Estado el e S Paulo para o café . (Hei nwitos avcirt·es) .
.o SR. RAUL FERNANDES - Antte1S' d€ pass.arm.os iadkvn:te nol e
V. Ex. qu e a1pep as •ex em!p:lüfiquei. ·F1a"1·ei Ql•O Rio tGnancle elo .Sul, como
faLlo no Rio ele Janei1ro, no Maran·h ão, no Amaz0tnas, qua.nto á boirracha, e tc . ; queno .füz,er que ' a Un.ião é o orgão báslante forte e
bas tante oen.t•rali"zador para unificar os esr•orgos, no que. .(liz Q"eS}) '>oi.to
a o oom.1ner,c io internaci{)na;l.
O :SR. VICTOJt D~ 'BRITTo - Acho que a Umião não de v·e: ser cen tralizad'ora: e&ta.mos em regim en el e descentralizaçã·o.
1
O Sn. RAUL FERNANDES - N ão faça.mos jogo el e !Palava·as. O certo
é qu e a União pód e cenfa·a:!iza r, •1mil ficar
esfoTços, para nossa acção
0

'º"

com1num no int ~ r ca,1nbio inter na cioma.1.
tO ·sn. VICTOR DE BRIT'I'O - Em·fim, d'iz·i a ·eu que a mjn·l la opi•ndão
1

é qu e esse s erviço da, ex,pa•n são econo:mica no extra.ngeir.o pócl.e s er
co·nfi ad o 1p er1feit1aan"~nte aos Consu.les, o que, ailiiás, é a t.end encia em
quasi todos os paiz es, ·elos mais· acliantacl·os.
o SR. RAUL FERNANDES - o Govern.o j tá f.oi a~é m ; muito me1lhor
cl·o que .po.r irnterunecl'i·o dos Consules, e sitá orga nizando ess e s e!l' Viço .p or
interoneddo das .B olsas ele Comm er clü.
O SR. VICTOR DE BRI'l'To - E' saibiclo que ess,a secção ela expansão
economi ca es t1á .mu.ito r ecluzM·a; ·corµ eçou por uma allo·path ia colossal
e hoje .es t á •restúct a á d ose homrepa.t11i'ca. Ninguem i g.nora
que era
essa •r epartição na :P'l"CSicle ncia c<\:f.fonso p:enna; hoj e, é muito mais modesta, e o Gove~'no act,ual s·e· ico.nvenceu .a,e que era preciz0 r ecluzi.1-a.
Oreio m esmo que se TJr ep·a ira para a supprimir, Q qu e não pócle d eixar
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de fazer, .p ois que .não se trata de serv.i ço n·ecessarlo e indis·pe.nsavel
á :pro.'>perld'acle do paiz. (Nêio cipoiculo8).
ise.nhores, .em v ista da ·n ossa preca.ir.ia situação, s6 .devemos· manter as verbas a.·b solutamente incl.lspensavels. (Hei vcir!ios aqJctrtes) .
.Talv"z no .p roprio livro que aqui tenho á mão encontras·se eu
al.guma .co:usa que nne apo!a.sse •no que a.cabo d.e cTize.r so.bT·e ess·e
ser·viço.
:s·r. P r eside.nte, em relação ao ponto de. que me acabo ele occu·par,
tomo a Hberdacle de apr.esenta r a seguinte .e menaia'
Limito-me, como se vê, a recl.uzlr a verba..
o SR. ·GARÇÃo STOCKLER - V. Ex. ·Chegiou ·S6 até essa verba? Não
vai adiante, não leva. sa'u exame até a bur.ocr.acia?
O SR.- VICTOR DE !BÚ;fi'O - Se tivesse alg·uma cousa a. dizer sobre
essa q·uestão . ..
O SR. GARÇÃO STOCI{LER O caso é que, em g·eral, h'atamos da
cercar 03 Mi'nis·tros, cada qual tratando d·e obter um empreguin.ho
para algum a.fiilha.d·o. . . (Riso. )
·O SR. VICTOR DE BR!TT·O - O •n obre Deputado m ·e .permitia dizerlhe: não so u obri.g·aclo a trata:r cl·e todQs os pontos.
O :SR. .GARÇÃo STOCj{LER Não é obr.igacl·o, mas ser·i a bene.meren te, se se 1referisse a. este . ..
o 'S R. VICTOR DE BRITTO - POS•SO não ter compe•t e•nci.a ...
o SR. GARÇko .STOCl{LER - 'T em tod a.
o SR. VICTOR DE BRITT·O - E V. Ex. est·eja certo de que ele minha
parte não creio haver bene:nerencia; ha simp·l esment.e hoa. vontade.
·O 'SR. GARÇÃ,Q STOC'r<LER - E' mod·est1a de V . .Ex.
O SR. VICTOR DE BRITTO ·So u o home.m mais lm.modest.o d'o
munel.o; •nest.e ·p onto não me :Pareço com V. Ex ., que, ·ao subir á •t l'lbuna hontem, p·r eve.nio a todos que o ouviam sobre suas boas qualicl acles, entre as qua.es p1rimava a m-ocl.esUa ...
O SR. GAaçÃ.o SToCKLER A moclestia é essendal a ·mim.
O Sn. íVICTOR DE BRITTO ~ .N ão tnttarei de outros ponhis, porque é quasi ce,rt.o <J:Ue mujtos oradores ainda occuparão a ibribuna,
por exemplo, o nobre <Deputa.do .por M.i•nas, que a.caioa àe fT.\zar um
po-nto, a Ji.ás · dos mais i'l'\lportantes. ·E , se S. Ex . quizer .trazer .a sua
picair·eta para des·t ruir o que vai ~)Or a.hi ele hurocrada, af.firmo que o
prnbl€ma economico estará Tesolv.ielo, não por um seculo, mas por tres
ou quatro, porquanto a burncracia é o que está assoberbando ·nã.o sôme.nte o Brasil, mas todas as nações latinas . •E ' •um aRs·umpto em
torno do qual gt.r am fuS aipp'l'ehe.nsões elos Gov·ernos f.rancez, italiaino,
hespanhol e brasHeiro.
O Sa. GARÇÃO STOCKLER - ·E u não a. clestruo, porque acho uma
necess·icl'aele ·para n6s.
0 Sn. V·iCTOR DE BRIT'l'O V . Ex. quer o que todos devemos
querer, não a burocracia, q·ue ê ·um mal, mas ·O funccio.nario vubl.ico
util no desempenho de seus deveres, co1nco1~rendo paTa o p1rogresso e
prospericla.de da nação. · •
O SR. GARÇÃ,Q SToCKLER - Eu acho que isso é a mefüor cousa. que
possulmos .
O SR. VrcT.oR DE B!ll'l'To - ES1pero ·a •palavra elo :nobre Deputado
e ·d'o·u por terminada a ·r riinha missã.o .nesta ·tribuna, na sessão de .fa;je.
;Tenho conduiclo. (ilfilÂ!to bem.; miivto bem. O orcid.or é vivcwnente
f eN.C1iit!Cf cio. )
O SR. JOAQU]M PliRES Sr. ·Pcr-.es.iclente, ao 1nician·-s.e ho je o
debate sobre 0 Orçament.o .da .~gTicultura não era meu pr9posHo ·oc'
1
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.cu,par a a t tenção dos lllustres a·epresentantes da nação aqui presentes,
não era mesmo meu intuito discutir o Orçamento da Ag.ricultU<ra. Attrabicro, 1porêm, :pelo vi,b rante discurso que proferio o -emi nente Deputado pelo Rio Grande do S·ul, Sr. Vict<w de Britto, discurso em muitas
pa-rtes em de.saccôrdo com o meu mod·o de pensar e de s enti r, julgueime .na obrigação <'te, abusando da benevolencia dos illustres collegas,
vir tratar tambem do assumpto-_
Liml~ar-'.llle-hei a res.pJngar pontos d iscutidos por S. Ex., entre oi.
quaes aquelle em que se mostrou mais impreEsionado, em que, estribll-0.o na oalavra do illusl..re e anLigo Relator· de füversos orç2J11entos
nesta Casa, -0 Sr. Serzedello Corrêa, S. Ex . se apavorou pela situação
de deficit em que o •paiz se ·tem achado. desde 1908, "' que su1~ponho
ser desde 1822, porque m e recordo que ainda criança já ou1ria <'li>.er
que o Imperio er a o clefi.o•it , e, depoi'5, que a T:epublica se tem achado
á beira de um abysrno.
·
Es•bribaclo na opinião do nobre D e.putacl:o, Sr. Serzeclello C'orrêa,
S. Ex. affirmou que o orçamento não ,podia ser approvaclo pela fórma
por que havia si clo confecci.onado ,pelo iJ.lu str.e e -e mi·nen'te Relator desta
pal'te elo serviço Pll'blico, porque o havia s ido co rn excesso ele despezas, com augrnentos, tanto mais injustificav.eis quanto esses a ugrn entos
não -h aviam sido peclidos pelo ·honr.ado Ministro ela ·Agricu ltura.
Mas, S'r. Presidente, -nós foclos sabemos au e o Ministerio da Agricultura é um aepartaimento novo. não defi.nitivamen te organizado em
suas multiplas e vrurjadas funcções e ·corno tal havendo no orçament-0
vigente wut-orizações para cletermina<los serviços não organizados, senão
DO correr d'este anuo, e mais, alguns depois ele COnfecci-Onada a :proposta orçamentaTia, era de ver que o illusb·e R elator do orçamento não
poderia deixar, tendo em consideração esses serviços, <l'e clotal-os co:n
as verbas de que elles carecüwn, por isso que a faculclade d·a abert\lll'a
<los credilos para a ex ecução elos mesmos não subsistia no orçamento
actual. E' precizo, Sr. Presidente, que chame a altenção ela Ca<!·a para
a fórma pela qual foi organizado este orçamento.
Em 14 annos que exerço o mandal..o qu e me faculta <lkiglr a
palavra aos meus nobres co'Jlegas, nem uma só vez vi um orçamento
organizad-o pela fórma pm· qu e foi esLe: isto é, sem. a cauda, sem as
autorizações, enfeixando em •tocl os -os adigos as verbas necessarlas ao
serviço publico, ,permiHindo que a Cainara, o Congresso, emfim, tenha
peTf.eito conhecimento daquiHo que vota, não deixando nas <lobras orçaimentarias as disposições anon)'mas, exacta.mente o perigo que S. Ex.
de1·el'á combater.
O orçamento ela Agricultura é fei<to de fómna que · '1.oclos -0s serviços es tão attendidos precizamente, cacla um com sua verba <liscri·minada, não sendo nece.ssa.rio o Governo lançar mã.o de irecursos extraorclinrurios, para acudir aos <l'ifferentes serviços ja organi zaclos.
·O discurso do honraclq Deputa.elo ·pelo Pará, o ;::>!". Serzedello Cc>rrêa, não é mais elo que um capiotulo brilhante ela sciencia elas .llinamças.
s. Ex. não corporifjcou em uma só de suas affiim1ativas um senãv orçam entaria. S. Ex. não a-isse qual o \POnlo que cc.a1d emnava.
O Sn. S1.rnzEDELLO Coaal!:A Ao cont.rario, sustentei qu e éra alé
r azoave'l a op·i nião do R elator, que as verbas eram de caracte1· rep·r o cluctivo. De aqu i a pouco .occu1parei a 'lr ibu.na para dizer i9to; ma.s
d iante <clvs clef-ic'i.ls oonldemno tudo rlsit·o .
o Sn. J oAQU lM: PIRES - A.piplauclo caloro:sa<'liente o aparte co m C[Uf'
.me honrou o illusto·e D e pu~aclo, o .Sr. Serzed:ello CQm·êa, tan~o mad.;i
Cj\1811[0.,.
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·0 SR. SERZEDELLO CoRRJl:A
Qua·nto ao par.ecer do Relator, é
·ha;bilissLnió. E' um parecer brilha'Iltissim,o.
O ·SR. JOAQUIM \PIRES . . . a o•pinião de S. Ex. tem um va!Or extraoircÜ:nai·.i o.
··
Mais de uma vez lhe coube dirigi-r serviços publicos, quer no Governo do Marechal Floriano P •eixoto, quer no - ª 'º Dr. Nilo P.eç:anha.
Não é um novato, um incompe.tente, · não falla, co.m o d.i,.;em os
matu-tos de minha terra de oitiva .
•T em perfeito conh ecimento aie causa .
.S . . Ex . veio exact a m e nte em meu a uxd.Uo , por isso que queria .aem onstra1.· que ·n os paizes novos co:no o Brasil as des.pezas reproductiva,s,
elevem ser sem:pre a;poiadas por todos os Congressos -que têm em vista
O· clesen·v olv.im ento comme.rcial e economtco dos m esmos.

O SR. SERZEDlllLLo tCORR:illA - Quanclo têm dlnheko para appU.car a
essas ·d es'l)ezas d•e ·ca.r acter r eproductivo; m as quando não o têm?
O SR. 'JOAQUIM . PIRES - Ma.s, senho•res, o Imperio que· era o àefiC:Vt,
fe z o -p aiz progre•di-r . A. Repu bli ca, tão malsin a,cla. ape zar de conv 11lsionacla, em 1.893 com o cambio a seis, em 1897, co•m a québra .cto~
Bancos em 1 8 99, tem prog1,efüdo se:npre.
Nada tem fef.to entibiar os estad•istas republ.ican.os.
o SR. METELLO J UNIOR - Dá li-cença? Essa quéda cambial é perf eitamente .e:xip·] i•ca,v.el.
N ós tivemos a libePtação d•os escravos; tiv.emos a proclamação ·d·a
Repuhiica e a.. ~·evolução de 1 893.
Es;ses fac tos dnflui•ram nas co n c1 ições .e co-nomicas do paiz.
O SR. JOAQUIM PIRES Agr adecendo a .001la bo.raçã·o· do Hlus tre
U.eputaic1o, .pelo IDistric·to F ·edera:l, d evo re peti,r que nada disso enti•b lou
o ainimo d'os nossos ·estad.i&tas .
ELles v lera:m .provar com medidas as ma,i·s h a beis e sailutar.es c omo
um .p aiz ·nc1.Vo pód·e se le.va.ntar das mais t e m e1,osas 'Crises. E assim
foi. O Bra:si.l de .h o je mão é a bsolutam ente o Brasil de 89 e •o ele 93 ;
e . se ell e 1progrefüo •em um a TJhase d e trans ição e d·e rev.o1ução, porque
não ha de prog.rN1'ir em ·u ma l}liase cle :p az e ·de concordja? (Apoiaàos . )
10 .pa:iz, Sr. if»r·esid ente, comporta :pr eciza,me n1te to cl a,s as des.pezas
que não seja,m su.m'. ptua rias , des·p ezas qu.e .não tenham pm· fi.m augmen!tar o numero d·QS funcciona1r•l•os, mas sim, o numero daquelles que
traba:lharrn para o seu cl esenvolvimento economico.
Não m ·e apavora, absolut a m ente, o a ug·m ento progressivo elas nossas ver bas orçame n ta,rias uma vez que os clispendios ·nos assegurem
maim· prod'u.cção, maior trend a, maiüres benef.i cios .
.Embora eh-i uni-da,de, sustento esta ve1,c1'ac1e par-ad·oxal: O <Paiz qu e
•tem saldos não é elos m el-hor es governa:dos, uma vez que o saldQ seja
o proclucto da ·contri•b uição que cad'a dda,clão é clia,maclo a pre<'itar para
o serviço •p uhl-ico ; P·O•rque · o ·exciesso de "On td buição de imposto ê uma
usur:pação, exto•rsão in c1eblta que a os Governos morali~ a,clos é defeso
praUcar.
Violencia desca;bida, i·njust ificacl•a e co ncebida sõmen•te :pelos espíritos ·d·oen.U.os, avidos de renome, embora fugaz .
Os pa:izes nov os· qu e têm cleficibs ·estão iustHicacle>s qua,ndo e lles
•>1:> a ·r esultante da organização ·de serviços que co-ncorrem .p ara o seu
desenvol'V.imen<to •eoonomico.
Ni'Lo ê Htulo •de b en emer-encia, para um Governo qualquer, a a'presen~ação · d •e sa:ldos orçamentarios quando esses sejam o iproducto simplesmente d o hnrpost.0 . ex torquido ·ao povo s offa• ecloi-.
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O Brasil, que é um paiz novo, justifica .p lena1m;,rte a si-tuação de
que t.em encerrado setrs orça1nentos, •pela necessidade de
desenvolver as fonl·es proé:luctoras .ae s u a colossal riqueza; só depois de
vel-a em plena ex·p a.nsã·o; ·d'e ·orga.nizados os serviços· publicos, de
dotados de todos os mdho1-.amento.s reclamados pelo progresso, é que
poderá ter saldos, prnclucto, não elo imposto, mas •das suas rendas, claquiHo que lh e d•á a ~Jro. cJ.ucção •rennunera;clo•1ia ele S•Ua actilvi•cla-cle.
Sr. Presidente, eu pocUa .demonstr a r ao HJ.ustre Dêpu.ta:do pelo
Rio G.rancle elo Sul, o S1-. Vict.or de Br1tto, que o deficit que aipavora
S . Ex . é a •resu ltante não ele despezas ele cara.c;ter repo·oductivo, mas
da situação em que se ac·h ou o paiz, pela necessidad·e .premente em
que se vio de adquirir armamenfo naval e ele organizar o seu E xercito,
fazen j o com qu e os orçà'.'l'lentos militares subissem ao dobro, quasi
das dotações que aité então hav.iam aiJ.cançaid'o. E esses serv.iços, 3r.
Presidente, e.mboo·a necessarios, p!Emament•e justi.ficados, não são o·eproducti<Vos; nenhum ele nós c.ggitará certamente, e.m bem dos noss·os
fóros de nação ·civilizada, e.ir .s equer reduzi.1-os; e·n treitantó, assim não
se pensa com relação áqueHes que nos trarão necessariamente resul.taclos lWati.cos, porque ·. são serviços que tendle.m a desenvolver a Tiqueza
elo •paiz, as fo,ntes procluctoras de' sua gra.ndeza mal:erfal.
Tive ·ensejo, Sr. Presklente, e só accidenta1ment.e .tra;to do assump'to, de lêr o discurso elo -Iionrad'o Senad·o,r .p or S. Paulo, Sr. Fr·anci.sco Glyoerio. '8. Ex., h0111tem. combatia da tribuna elo Sena:é1o o
credito de 8. 000 :000$, aberto para saivar o J,-0rte ameaçado na sua
maior · riqueza, que é a bor·ra.cha, de ·u ma o rise formidavel.
O honrad'o Deputado .p elo iPaTá, Sr. Serzedello Corrêa, melhor que
qualquer um d!e nós, s.::tbe perflei.ta;me11te .da infüuencia que causa nos
m er.cados elo Norte a quéda dos Jl•r eç.os deste producto inestimavel da
nossa flóra, de sua acção .r eflexa, não só sobre a acl·m inistração el·o
Estado, .nas baixas, como nas mais altas camadas sociaes, fazendo-se
sentir e1111 •toda a sua pJ.enitucle, derrocancloo ou constituindo Q'iquezas
exbraordi;narias, em periodos ·t ão curtos aue a imaginação afeita á
magia- cons'ideraria absurdos.
defic-it cóm

Se a União poucle, muito acertada,n•ente, mas em um Ian·ce d e
azar, ga;rantir ao Es~ado de S. Paulo 15 milhões esterlJnos, para que
elle gal11arclamente pudesse sal var a sua colossal riqueza, adqu,i ricla com
o. concurso benefico cl'e todos os Bra sil·eiros, ·não é • demais q ue e na
empregue ·h oje 8. 000 :000$ para sal<Vai1· ôs Estados do Nort.l da si tuação angustiosa em que se encontrairão fat.a'lmenite. O iHus'tr.e Senad01-, por isso que é pau!.ista, não d.e v·er'á senão louvar esse acto ele
be ne.me rnncia elo 'Governo ·par.a co::n o No·r le, que. de reS"to. é tambem
uma pa1,te desta .p at ria be'm amada.
. O Sr. Vi.ator de Britto Jembirnu sem muita propri·ec'1acle o facto ele
'te.!- havido ,n a Europa um n egociarite que despendeu a sua fortuna na
propagancl:a que fazia do commerciQ ele café, para' jus•tificar a inu1il!idade da :pro:p agancla ·no exter.ior. S. Ex. disse que ·esse negociante se
queixava de que sómente os cafés .ae J ava, 1Porto Rico e tantos outros lugawes eram reputados, em<Jua.n1to que o do Brasil era d·es·p rezado.
E' 1un fado, Sr. PJ·es'idente, resultante exactamen•te d'a falta de
propaganda .
A razão disto swbe V. Ex., como to,dos aqueJ.les que se têm interessado por esses assumptos, que é devida ao facto ele nij-0 sermos
o.s donos do mercàclo do café, embora c.om u ma 1producção equiva.1~nte a tres quartos da mundial. Os Allllel'ica.nos d-o Nort.e, mais pratiicos, mai·s 1habeis e so,b retudo com mak rdlnhe!To, .são cs donos dos
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i110ssos cafés, cujo pr.ei;o fazem a seu talante. Aâqu!rlira a safra fazem
ainda com Q .i•ntuito de lesar o fisco a m'ist.ura · dos diversos typos· de
cailés, a.fi.m de O·b teTem um que deno.m inam n. 7 ou americano. O café
assim misturado é ex.p ortrudo com destino a. Nova Y.o•rk, Nova Or.\eans
e outros pontos d•os Estados Unidos; a.Jli é separa-do, destina.ndo-se as
qualidades infoiriores á torrefacçã·o no ,p.aiz, sendo as su•periores distribuidas, conforme a sua apparencia, fórma e côr prura serem e ntão
cln ismadas "ºm os nomes de Porto Rioo , J'.ava, Moka, etc.
Eis por que os typos inferiores eran< a;pre<lent ados na Eur·o,p a como
cafés do B.rasH; eis ·por que o to•rrado1· que fornecia cafés •b rasileLros
era arras•taclo á · québra; ninguem acred'itava que este paiz possuisse
procluctos super.ior.es ; eis · poT que os ca,Jiés vendidos como de S. Paulo
e com a ilenomi·nação ((\Carvalho" fizera,m successo em F .rança, o que
não .logra;riam se quizessem affrontar sem auxilio do Brasil o descr·edito de que gosavam todos os .a:e nossa proced e ncia.
·E is, finalment<> , a razão pe'la qual se insurgi1ram os .pau\.istas e
tocl·os aqueJ.les que tinham i·n teresses. ligados ao ca.f.é
Explicada asstm a razão d·e ser e a necess~dade ela pTopag·anda
d'o caJlé brasileiro na Euro•pa, es•bá tambem justífi.cada a necessidade
ela propaganda ela bor>racha., .por isso que ·ella ai.nela esfá sujeita ã
es•p ecu lação extrangeira, que ficticiamente ·p rovoca cotações baixas n1Lo
justificadas senão pela sordicla ganancia.
V~
Ex. que é ,pauliista (cLirigindo-se cio Sr. Jlfcirtim F'rcincisco)
sabe que nos Es~ados Unidos se 'Vend·em mHhares e miJ.hões de saccas
c1 e café;,a.pel.
O SR. MARTIM ÍFRANCISCO - Em Santos ta:nbem.
O SR. JOAQUIM· PIRES O mesmo se dá com 1·e1ação á borra·cha
a.o J\)'o r te, de fór·m a que os Pl'·OoC1uctos, ou mel>hor os extractores, aquelles que, nos invios sertões do Am·azona•s, do .Ncre e do P.ará, pro>curam
fll'aí· da HEVEA os elementos para subsistencia, em.quanto os miasmas
l•hes permiüem viver, são obrig,ad•os, pelas condiÇões de oppressão em
que se a6ham, a entregar proclucto de s eus l,abores aos av iadores em
troca de quantias ri:cHculas e estes, por sua vez, aos mer-ca.dor·es e~1·1:·0 peus ou amer icanos, com depreciação extra,ord inaria e quiçá muitas
'v ei<es com enm~n·es pr ejuizos.
S Pa,·ulo pócl·e sa\.var-se ·da catastroplle com o auxilio da União
em co·ru:Uções ·b em iclen.ticas; não é demais - que venha auxiliar o Norte
no problema da valoriz ação, tão benefico que foi para suas finanças.
(Av·c"rtes e1'i.t re os 'De')J11·tculos ela bcwica{la v·ciwlista.)

_,\cre.clito CJ:Ue o p·r o'blema da valorização fo i grandemente ajudado,
por motivos varios, a falta de safra, á pro·h ibição de plantio, a queima
e tantos o.u tros, entre os quaes a Divina ProvÍ'clermia, que é a gua!"cla
áos nossos dest inos.
Já dizi.a, no Imperio, um esta;dista illustre que este paiz era prot eg·Wo pela Const~llação elo Cruzeiro elo Sul ou pela D'ivina P ·rovidencia, ;purque 'd e •todas as a:smeh·as que fazüv1nos, resu%avrum sempre
beneficias
Que assi m seja, por 1o:d·o o sempre.
O esta;dista do I·mperio não enum eraria certamente entre as asneiras, em1bo•r a benefic·as, o problema da valorização ela borracha porque elle é vital para os Estrudos do Norte; não posso, portanto, doeixar
de me interessar extrao!'dinariamente pela sua resolução; e por isso,
que assim o ' julgo, não me é drudo calar os benefícios que delle emanarão com o renome ex celso para o benemerito Govern .J que o enfr entou
com animo forte ele el<>var elo a:batime•nto oem que jaz esse Norte, que
foi gra·nde, rko e poderoso d•esde a Metropole ao Imperio e que o será.

' .

:aJndà graças· ·ao alevantado descorüno dos poderes da RepubHca. (Muito
··vem . ) ·

,
Sr. Presiid·ente, o Hlustre Deputado peJ.o Rio rG>rande do Su,1 qué
.me precede u na tribuna, justificava a e!imi·nação el·as ver.b as por SS. EEx.
:aipontad•as, pelo fact o de .haverem votado contra ellas os hoorna-dos DeputaJdos pelo Rio Grande do. •S ul e Min.às, os Srs. (Homero Ba.ptis·ta e Antcmio Carlos .
'
l'S·r. Prestcl·ente, é co!Jl r espeito ·e a.catamento qu e me r:efiro a ess es
üous lumi•nar·es do Par!annento Brazile iro. ·
Disse, •em aparte, a .S. Ex., que os votos &esses dous illustr.es mem'bros da Cammissão ·de Fi·n a noas não eram suf.fi.cientes· ·p ara abalar
mi•nha oonv~cção .
Um delles, disse eu, é .s y stemati cam en>te contr.ari·o a todo e .qual·
q.u er •a ugimento •clie desp,eza: 10 ·Sr. Homero Baipti:sta ; o ou tiro é um vort<:>

maneiro.
·

·Quamdo digo v oto mineiro o faço no senüdo ho·nroso da palavra ;
is-to é, 1S. Ex. ·é economi·co .opo1-.in:elo·l e, .por traifüção, por principias. S. Ex.
não ' t em a c ol'agem ycinlc ee el e gastar, embora com a quasi certeza ou
•Pl'e>babULd.i!Jd•es de eX'ito; S Ex. ·é ,timor.ato, tem meelo ele compl'-Om etter
a .situação é.conomi•ca do paiz.
\
io· ·1SR. RAUL CARDOSO - E' previd·ente.
D SR. JOAQUIM PIRES - I?r ev·i·dente, não ; pr evi>cl ente é o que prevê ;
.n ão prevê quem exclue ele seu s c.alculos o .factor prog1,esso, o desen··>Vol<v.imen>to economko do pa,iz.
o Sn. BUENO DE ANDRADE ~ V . Ex . .está sendo ·i njusto ,com '0 0 min ei·I'OS, .p rin>Ci'p almen>te ·aigora que elles a.crubam de mosfrar um·a aicUvi.aa,d•e ycmke e na •f-und•ação ela Cooperat iva.
O SR. JOAQUIM' PIRES - A n1im•1'la apreciação é b em out r a.
A Oooperati>va ·Mineira r epr esenta o .çonjunct:o d os esf·Hç;is dos
a;gl'i•cultores daquelle la:bori·oso füs,taido, forma.nelo um n.ucleo ele resJsten cia contra os interm ec1 ia rios; e1nqu anto que os :se-rjing ueiros e os lav.m.dores de café promovem a. defesa co ntra a ilwasão assamba rca;elo.ra
àü estra·ng·eir·o -

encHn1heir1aid-0 .

.Em ambas a acção ·elos P ocler es Publi.cos não pôde n em el·eve ser
Pecusa:da. ·
Mas, deixa•ndo el e J-aido esse ass-ump.to, já per.fei'tmnente e:x;p.J anael o,
passo a occu:pwr-me do po·nto frisaicl o por S. Ex., ,aq.uelle em que con,demna;va o povo a mernto elo sólo JJ:ela im•migTação.
o SR. SALLES FILHO - Immi·gração Sltbsiclia;qa,
10 .SR JOAQUIM }JIREs - S. Ex. c-oncl·e nmou a imani.gração em 1tlhese,
,citando até u ma .p hrase de Rousseau, cujo i-deal seria v iverem ·boclos
:dentro ·do paiz, onde •não ·entrassem eleme nt os esü·anhos e onde .a etlmica
foss e ·uma utiica de sde a s ua ge'lleSe, esquecenelo-se que ess'e mesmo Rous ·s:eau .queria a prutrJa s em fronteiras com um.a só nacionalielaJele :' a Eftt. m-amààJatle.

:Mas, Sr. Presidente, isso só se just.i f•i caria si 1ni10 houvesse a ·n ecessid·aide elo c ruzmn ento ela espec·ie human·a como ·ha de •t oa.as as ou>t1,as especies d·e •a;nim•aes. · O desenvolvimento imnüg:ratorJo JJara um
.1Ç1Jet<i ran·i·nad.o )!aiz é faictor {lo seu progre.sso e el•esen>Volv imé111to ecóno.mi•co; .emquainto q·ue a immig·ração traz o ab·aiti.mento, o des-f·a llecimento
·J'! d es a;pparec·i mento emf.im do paiz éle onde seu pov o enTi1
gTo.u. Or.a, nós
sabemos p ePfeit-amen t e .. .
Ü ,SR. VICTOR DE BRITTO ])J L1 condemno a. ~mmig1·ação SU'bsidia.da,
eu a · quero espontainea . . .
... que. -q uem t1 1l.o pó:de ter a immigr-aça.,
·
O SR. JOAQUIM PIRES . espo.n:ta.11.;a ·porque e sta só podem t,er os •p a!z es co mo os E s ta.elos · U1,1i·

dos, que j.á. têm a :;;ua organização com pleta, que já. possuem forças ue
desen vo1vimento aissegurrucloras de ·um progres<;;o phenom·enal. Esses psi·
zes, 1Sim, podem prohibir, mas os p1-.oprios Esta:&os Uni·dos, como disse
em aparte o nobre Dep.utruclo, r.ecelJ.errum cluran•te muitos an•no'S o c.Jiin ez
e não ·sómente o chinez como os :haibitantes da Malas ia, da Polyn esia, d21.
Melanesia, como elemento immlg.raitorl·o.
..·
Esses i•ndi'Viduos ele côr azeitonaidia, tendo negação a:b o1'uta par a o
t r a.balho, com costun-rn\s e defeitos peculiares aos s eu s paizes, levaram
aos Estaidos Unidos, não o d·esenvolvi!rnento que traz a immi·g ração s·a ·
di.a e llp:i., m?-s sim o .panasi>tismo en torpeeeclo·r .
Nestas cond'içôes, é ju.sto que se to-r·n e v r ohibitiva essa immigração;
as,s.im .p rocederam os Estaidos Uni.dos a p rin•chpio em r elação aos habitantes d·a Malasi.a e depois com os mvtura:es d.a A.sia pr opria•m ente elita,
isto é, da China e elo Jrupão.
Nõs, b1'azileiros, n eccss'i.ta mos, a ntes cl·e tudo, ele braços 1Jara o
nosso cles·envolvi.me·nto economico, a.fim de :haurirmos nossa s prodigiosas
riqueza s. Si temos esta necessid·aicle, si ell a é imprescindivel, porque não
subsi.füa,rmos a entrad a de elementos bon s que como disse o honrado Relator constituem o cap.ital humano, o mais extraor cl inario em. a .preço
e valor?
O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - São os braços.
O SR. J'oAQUIM PIRES O a.parte do n obre De.putad o faz-m e recordar a ca.ri•catura c om que os jornae s humorisUcos representam nossa.
lav oura: uma mulher com os braÇos cortrudos á. s emelhança -Oe V enus
de Milo .
Ora, o Governo, que cogrta ele a.ar á. l avoura ~l e seu pa iz os bra ços d.e que necessita, n ão pôcle cleixa.r de ser d·igno elos maiores encomios, dos inaiores elogios, do nosso concurso, dos 11ossos votos e
dos nossos a.pplausos. (A1J'o!Va.dos) .
1Sr. Presid ente, em relação ao M·i ni stro da Agr icultura talvez sej a ·
suspeito em <CJ.i2ler que v ejo em S. Ex. u:m dos m ais operosos elementos
que tem este Go.verno. S. Ex . procu1'a com afinco, e fü.sso <lou testemu n<ho, d•esenvolve r, clota.n>clo o paiz d e todos os fa.oto.s com que ell e possa
progred ir extrao1,dinaria.rnente .
A pasta que S. Ex. su.perinten<le é aq.uella que fez a fo·rtuna pro cii,giosa, a gTa.neleza incompara:vel dos IDstooos Uni::los. Os ·Estruclos Uni dos tornara m -·se r espeita.elos, temidos do m•u.n>cl-0 inte iro, dev ido ex clusivamente á. sua a.gricu ltura: fonte de ond·e hau riram essas immensas rLquezas, todos os coloss·aes r ecursos com q.u e pucle ram enfrentar os di- ·
versos problemas que tivera;n.1 d·e resol·v er ~)ara se collocar em na va.ngu.arcla dos povos cultos; e foi <1-eviclQ a isso tão sómente q ue dell as
pod·erei dizer, pa.r.o·clianid o uma .p·hrase celebre : " Nação strblim e qu e é
"a pri•m.ei r a

na paz, a

pri·m eira n a guerra" a

pri me ira no val or de

seus f i·l•h os aibnegados".
Seja-me aincla li cito lembrar que o Rio Grande do Sul, Qm dos
Esta.aos mais fecundos ela União hrazileira., um elos que mais se têm
clesenvol'Vi-cio e avan·tajai<:l o en tl>e os outros da fede ração, recebeu esse
i.m pülso, ele uma corren·te immigratoria allemã, qu e alli se est abeleceu
desde o Imperio.
O .SR. VICTOR DE BRITTO - Mas essa primitiva corr-ente fO i espontanea.
O Sn. JOAQUIM PIRES - A primiti•va foi dev ida á acção <le Pedro H,
á. acção dos pod eres mona r{}hicos, â a.cção cl~ ta.ntos e ta,n.tos illustres
br-azi.leiros qu e su•perintend eram o serviço de -O esenvolvimento econ omico
~ p~z .
.
o SR. SER7.EDELLO CORR:fJA - A' a.cção ele D. João VI . . "
O Sn. VICTOR DEJ BRITTO - Estou de accôrdo quan to á.s v antagen~
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da immigração ; agora, n>co qtrero a immi.gra!;ãO subsidiada, desejo a
espo1n tanea.

.

O SR. JOAQUIM PIRP.S - Senhores. eu me 1•e.firo ao B11azil, in<lep.e n.d·ente, ao passo que o nobre Deputado pelo Pará, vae pràcurar tempos
mai·s remotos. Começo na êpoca em que flor esceram os tres grandes patriare!Jas ela nossa Inclep·endenda, q·u·e deixaram na historia brazileira
nomes indeleveis, hoje dignamente representados n esta Camara.
Sr. PresWente, ·p a-ra i·esolver o proMema ec·o·nomico que é v ital em
.nosso paiz, só temos como elementos p ropulsores a immigTação ou a inCOl'poração do indio ao meio civiliz•ado.
De um e ·ele outro <Juid•aram, de ha m~üto, nossos aJVoengoa,
José Boni:facio notabilizou-ise po.r sua aicção clecisiva em fa1vor dos
indios, querendo i·ncoriporal-os aos elementos irnvasorns de forma a faznr
com que os mesmos que eram os primi.ti.vos senhores da terra, viessem
tambem collaborar para o p·r og:resso d•ella.
Ora, quer ele um quer de ourtro assumprto se tem occupad·o com desvelo ac·ura.clo o titular ª'ª pasta da Ag.riocultura, or.ganiz·ando e im p.ulsio·na ndo os multi>plos serviços concernentes ao as·s•umpto.
Não po·d·emos ainda ter exclu si•vamen;te a iinmigração es·p ontanea,
como quer doutrinaria.mente o honrado Sr. Vic1.o•r de iBritto, sendo que
o subsidio que o Go·ve,rno actualmente di>spensa á immigração é tão insignifica nte, (>m fac·e do que nos u.Jtimos .d:ia.s da Monarc·h ia e nos .p rim eiros da RepubJ.i.ca foi daJdo, que é irrisorio o cote•jo das importanc·! as
em q·uestão.
•
Nos ultimos dias da Monarnhia subsid\.avam-se companhia'!! e ind!vid:uos, que contractav.am no estran geiro imnügTantes para o Brazil, e a
estes se dava não só a pia ssag'eni, como se faz hoje, ma.s tudo de que
elles ·necessitavam. Os enca.rregaclos d·esse ser·viço eram prodigamente
pagos
Ora este systema está abolido. Hoje restitue-se, sob a fór:ma de
subsi.aio, o preço das ·.pass•agens, ao immigrante que solicita.
Não ha mais encarregados d·e agenciar immigrantes para o Brazi\.
Poss.o garanti r que o honraiclo Sr. ministro doa Agricultura nem m esmo clan·cles.U.namente s·e utiliza cl·e quem qu·er que seja ·para fomentar ess·a
immigração.
O SR. SERZEDELI,o CORRillA - Si dermos verba para isso ha de fazer contracto:
O SR. JOAQUIM •PIRES A verba é para s ubsidiar o immi.grante já,
aqui apOJ'tacl·o com o valor ele sua passagem e das de pessoas ·,de sua
familia, sendo absurda a idéa ele qualquer outro dd·spendio, inclusive o
pagam·ento a indivicluos q·ue façam o agendamento immigra•to·rio. O nobre
Deputado labora .em erro que me faz acredHar que foi essa a razão que
levou o .nobre Deputado do Rio Grancl•e do Su1 a pro.fJi.g-.ar a verba para
s·ubsidiar a immigTação, suppondo talvez q.ue fossemos reedHar a quillo
que se havia fei.to nos ultimas dias da Monarchia, e primeiros <la Republica, isto é, o contnado para a importação <lo rebutalho europeu.
O Sn. VrcToi;t DE BRITTO Só a isso me oppuz, ao subsidio para
passagem, o qual foi calcu1a:clo em 600 :000$000 .
. O Sn. JOAQUIM PIRES .:_ Mas s'i V. Ex., só se O•P põe ao· co ntractr
estamos de accô!'clo; entreta11to si julga que nem a passagem deva ser
resütuida deixo de apoial-o porque não .é justo, uma vez que o Govet'no, longe de auxiliar uma es pecul•ação, favorece uma in\.cia·tiva ben ef.i.ca para o ' paiz.
o SR. VICTOR DE BRITTO - E' di.sso que eu a.isc.ordo. Já V. Ex. viu
que 78. 021 immigrantes espontaneos aqui vieram sem o menor subsidio.
0

0

O SR.•ToAQUIM IPIRES - N ã.o ·cle ixa d e se r esnontaneo o immigrante ci:ue a qu.i aporta v ohmtariam ·ente, sem so Hcita\::ã.o n em constrangi mento, pelo sbmp.J.es facto ele haver recebi·cl·o como auxilio para s·eu prim eir•o esta:belecimento, além elo m a is, o pr eço d·e sua passa,g·em. Nem tã.o
pouco é demais que o Gov·erno dê ao immigrante aq ui fixado, a certeza
ele que restitui·rá a seus •Parentes, caso venham a qui .fi:icar-se, o preço
d<e suas pa.ssagens üLcilitando assim, não só a fixação ele.fini ti-va -elas
familias co1no promovendo uma corrente hnmigratoriia para nosso pa iz,
· com incalcukweis vantagton•s .
·
D0po:is, 'sr. PresMente, além d·e ser, como disse o nobre Dep uta·do
pela Capital F ederal, ·Sr. Dionysio Cerqu eira, uma insignifioant e em face
cTos r esultados exil'aor.fün a.rios e P·h en om enaes, que p6cle prod·u zir uma
ce ntena a e immigrantes, ha lnais a c'ircumsta.ncia seguinte: o immigra.nte, uma vez esta·belecielo no Brazil, si a pros.peri elade ci acompanha, torn a -se tão brazileiro c·omo o pro•prio i il'ho elo paiz. Os seus filhos são os
ver.cl.aelekos j.acohinos clto to:clos os t empos .
Acabou a Gamara el e ourvir, pela pala.v.ra autorizacl·a elo illustre representante de S. Paulo, o Sr. Martim Fra.n cisco, a af.firm atlva do qu e
venho de s ustent ar. S . Ex. disse etue as ma.iores fortunas e1'e ·s. Pa ulo
estão n as mãos de ita,Ji a nos op erosos, co mo Schmi·cl<t, Mattarazzo, Trivli
e ta ntos nutr:os. ·Conh eci ess e S c·hmi clt, dono de uma fazenda d·e grn n de
extensão, com perto cl·e oito milhõ es de pés de Cfl.fé.
·E sse ho1n em exrtl'a.orcl inar io chego u ao Brazil como s imiples immigrante . ( Troccmn-se CllJ.JCtrte·s .)
Si esses fazem a fortuna pessoal, é logi co que coo·pera.m tambem
para o engran elecimento do E 's tad o .
Folgo em ver que o illuslre Depu1a;d o já se mostrou ele ac·côrdo
commigo q ua nto aos benef.icios ela immigração.
Que impo rta, .Sr. P r es idente, que o illustre e honrado Dep utaiclo pelo
Rio ·Grand·e elo Sul tenha Uclo na s ua clinica casos ele ,individuas que,
ch egad os ao paiz, são porta;dores ele moles tias in cu.r aveis, com as qu aes
exploram a cari<lade, tão n atural elo brazileiro, si isto é uma qu estão
de poücia ou de a;dmi·nis·t ração su:balterna?
O medico que, examinando o imm.igrante, que nos proc·ura, attes.la
gozar elle sande, qua.ndo, de facto, é portador ele mol es ti a incuravel, pr8varica, não cumpre seu de.v er. Felizm ente não pode m.os -ter co1no reg·ra
esse reprovado pro ceder - Não é um argumento contra a immigração.
Assim t·a ;mbem o elo immigr"ante qu e não se fixa, que procura simpl·esmente ganllar .p ara ir gosar e1n sua patria as econo1rn1ias que fez .

Que importa que esse ind ivid uo tenha uma estad ia prov isoria a qLli ,
que ·•de .n osso paiz tire e.l e:tiento·s de niqueza e se transpo1~te para sna
patria de origem, s i elle j'á co n co rreu ·com o seu Bsfo1·ço •para a melhor
das riquezas, q.ue é o desenvolvimento econom-ico por elle im presso ao
paiz .que colonizou?
Que importa que elle ganhe com o s eu trabalho, que não usufrua
suas economias, que sordidamente as guarde, que as trans·p orte para a
sua terra, a)li as applique, si n ós outros, ,com a sua collabo·ração e
com o seu trabalho, tirámos tambem grandes luc ros e augmentámos o
nos.s o patrimonio? Não é uma r a zão ele convencer a qu e a presentou o
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, para justifi.car a e m end a su.ppressiva da consig.n ação estabelecida para o immigra nte esponta n eo.
Meu voto nessa questão será, devo dizei-o desde já, favoravel ás disposições acloptacla.s pela Commissão de Finanças, porque estou certo ele
que o immigrante que se pretende localizar no paiz não é ' da ord·em
daquelles que eram capturados ou a panh ad os n a s · ruas ele N a poles, i:toma, Florença e ta.ntas outras cidades da Italia, ela Austria, da H e,spanha, verdael·eiros rebutalhos, afeitos aos vi-cios ~ ao crime, mas sim
/
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0s· que veem 1)rocur!l!r em nosso paiz os elementos qu e lhes faltaram
para desenvolverem suas ·aptidões e activicla.c1es que os farão ri.cos ·e
feliz·es. De.stes é que carece
União, embora tendo ele subsidiai-os.
Sr. P1'esi·dente, quanto á ·immigração espontanea, podia apresentar
um exemplo frizante e bem recente, que .não muiil:o a r ecommenda.
V. Ex. sabe que aportou ao · R io de Ja,n eiro um navio trazendo
um numero avuJ.tado ele -immigra.ntes, cl·esses que S. Ex . preconiza como
os f!l!ctores do desenvolvimento dO" paiz. Vinham da India; traziam um
turbante escandaloso, affrontando os nos.sos habitos e os nossos costumes, d-inh biro e qlje mais sei eu.
·
•
Aportados que foram, doeclararam cl·es·cle .Jogo que qµeriam ir para
a ilha elas Flores. A ilha das Flores gosa de uma reputação que muito
nol)i!ita a .sua administração ..
O Governo impediu que realizados fossem seus desejos; ·deu -lhes
agasalho compativel com a situação em que se achavam, mas não
consentiu qu e, como immigrantes, se fixass·em no paiz, embora tiv·essem
elles ti'a zido dinheiro para aqui se estabele.é erem.
E' certamente porque o Governo .não os julgou em concliçõe.s de
merecerem a protecção e o auxilio elos poderes publicos.,
Na duvida, como .já havia feito o Est!l!clo cl·e S. Paulo, repel!iu -os.
.
Eu, si fosse Governo, os acol heria da mesma f6rma que qmvesquer
outros, porque não elevemos, não podemos fazer absolutamente selecções,
s·inão aqueJl.as .que a hygi!en·e e a segurança 'publica nos aconselham.
Nõs, Sr. Presidente, tivemos a1a metropole a immigr-a ção do negro africano; e V. Ex. sabe perfeitamente que esta immigração, que
hoj.e seria r epellicla em qualquer paiz elo mundo, prestou ao Brazi l os
mais assign a l•aclos serviços. O mestiço tem occupa;clo no paiz as p0"s1ço es ele maior destaque.
o SR. SERZEDELLO CORRftA - Até o preto.
O SR. JOAQUIM PIRES - E o pret o, V. Ex . diz bem; tivemos aqui
um' collega dis•tinctis.sjmo, que honrou o Distri,c.to F ederal.
O SR. MARTIM FRANCISCO . - Eu vou a lém ; na nossa historia temos
até o africano branco Euzebio de Qu eiroz, uma g loria do paiz.
O SR. JOAQUIM PIRES Qua.nclo me r efiro ao africano, o faço ao
africano n egro, porqu e esse é que tem sido repelliclo nos Estados Unidos, como e m toda ·parte. VV. EEx. conhecem as questões que .se teem
suscitado .na grande Republica, motivaelas ljeios preconoe-Hos de raça
e ele cõr. 'questões que mais ele uma v ez teem chegado ao extremo
ele se .cogitar até mesmo ela expatriação elo negro.
'
·
A Republica ela Liberia é proclucto dessa poliUca mal.sã. '
Assim, sõ temos motivo para applauclir a in1ciativa do Gov.erno;
e, mai.s do que elo Governo, elos Membros ela Commis.são de FiaÍanças
que concorreram para dotar· o orçamen:to daquelle !l!COrescimo d·e verba tão conclemnaclo pelos nobres Deputados pelo Pará e Rjo Grand·e
elo . Sul.
o SR. V ALOIS DE CASTRO - Muito bem.
O SR. BUENO DE A.NDRADA ~ "l'e m atacado bem o Govei·no.
O 1Sn. JOAQUIM PIRES - ·Tenho-o apoiado calorosamente.
o SR. SERZJWELLO· CORRftA - Está na opposição.
o SR. BUENO DE ANDRADA - Está a hi , está cá, no nosso par>tielo.
O SR. JOAQUIM PIRES Mas, Sr. Presidente, vou concluir o meu
dis.curso, o m eu improviso, tratando ele · um ponto trezido có mo argumento f?'anchant, que vinha destruir por completo toda a argur:µeutação
em favor ela immigraçã0.
S . Ex. o Sr. Victor ele Britto disse que ·na Australia e Nova-Zelancl ia era prohibicl.a a immigração, esqu ecendo -se S. Ex. que ·· ª Australia ainda. é um paiz mui'to pouco conhecido e qUe a Nova-Zelanclia
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ê por demais pequena para que os inglezes, ciosos de suas eolonias, de
seu predominio naqueHes pontos, admirttissem, siquer, a poss.ibilidade da
entraJd·a de outrp qualquer elemento que não fosse propriamente inglez.
Depois, Sr. Prestdente, si fosse possivel a immigração para esses paizes, elles s·eri.am immediatam·ente invadidos pela horda enorme
de negros que habitam a Nova-Guiné e quas1 todas . a.s grandes e p·e~
quenas iihas dos archipelagos da.s Molucas, Celebres, Sumbava, Melanesia ·e taintos outiros.
o SR. JosE' BONIFACIO - Borneu.
'0 SR. JOAQUIM PIRES Borneu, propriamente não, -po11que é uma
possessão franceza e o francez procura assimilar ·o elemento propria•
mento Iocal fazendo o cruzamento do francez com o áborigene.
•Morreu ha bem pouco t empo o general Ga;JHfet que fez a conquista d-e Mrudag.ascar; este vail·oroso militar e administraido·r premiava com dinheiro e honrarias o sol-c1ado francez que se casava com
uma filha daquella grande e futurosa ilha e naturalmente não fazia isso sem ser com o consehtim<mto e com o concurso do governo
francez.
O mesmo fazem elles em Sião, em quasi toda a Conchichina, no
T-0nkin e isto porque entendem d,iversamentB do inglez que a assi•
mil.ação feita pelo branco traz como consequenicia a certeza de sua permanencia absO'luta no solo conqui·stado.
A Inglaterra procura fazer a coJ.onização ·por outra fórma, concedendo favores e meios para o desenvolvimento economico de suas colonias; é entretanto refrataria ao cruzamento. Ella fica na sua ori. gem, como conservadora que é por indole.
E' ·a razão pela qual, dizia eu, não .s1e dá em relação á Nova-Zelandia como em relação á Australia, ao Canadiá e demais possessões
inglezas o mesmo que se está dando em reloação â,s possessões francezas e se dará certamente com o Brazil.
1Sr. Presidente, termino d-izendo que não posso, pelas razões que
aidduzi, deixar de dar o meu consciencioso apoio, o meu voto cons.cJente
e franco a favor das medidas apresentadas pelo G-Over.n o e add.itadas
ao orçamento pela · Commissão de Finanças, porque acredito que o paiz
s6 será grande, que o paiz s6 será um dos mais impurtantes da America, e quiçá do mundo, quando tiver conseguido o desenvolvimento de
todas as suas fo.ntes de producção e riqueza, pois, nenhum tem maior
capacid•ade para esse grande tentamen, nenhum tem maiores elementos
•ele <ixito par•a t a l (lesvdercitmn; o Governo que na -resoJ.ução de.sse magno problema procura moldar os seus actos por aquelles que elevaram
os giraJndes e eminentes presidentes da Republica da America do Norte, não pôde d·eixar d-e merecer o apoio caloroso de to.dos que se interésaam pelo desenvolvimento economico de nossa Patria.
Tenho dito·. ( lVJuilto bem ; miiito bem. O orador é ciwiprimentado.)
O SR . SERZEDELLO CORR:il:A - Sr. Presidente, os poucos coUe·gas que teem a felicidade de se achar ainda no -recinto da Camara, ultimando a discussão do Orçamento da Agricultura, um dos mais importantes aJpresentados ao nosso es tudo, á nossa apreciação, porque é
um · -d esses orçamentos que entendem com o desenvolvimento economico
e material do -p aiz, esses poucos collegas, repito, per.doar-me-hão por
certo O'ccupar em hora tão adeanta:da, sua attenção.
Necessito de _precisar alg;uns pontos do meu ultimo discurso, esclarecendo perfeitamente bem a opinião da Camara a respeito dos
intuitos que me levar'am a pronu)1ciar-me.
lAJntes, vorém, de o fazer devo declarar á Camara que estou. inteiramente de aiccôr<l-0 -0om meu illustre amigo o Sr. Victor da Britto,
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t'é'presentante do Rio Grande do 1Sul, nas observações formuladas sobJ·é
a immigração.
Ha duas especies de immigração: a subsidiada e a espontanea.
Não ha, Sr. Presidente, hesitação na escolha entre uma e outra. ·
A subsidirud·a é uma immigração, geralmente, inconveniente. 'El' a
obtida por •contracto com certos individuos que se encarregam de alliciar no .estrangeiro os immigrantes, e é claro que esses individuos não
miram s'inão vantagens adquiri·das nessa alliciação.
Elles alliciam quaesqu er indivWuos, · invalidos, imprestaveis para
o trabalho, etc .
.Tenho exemplo disto . na minha terra natal.
O emi.n ente homem de Estado Sr. Pa·e.s de · Carvalho, quando administrador do Pará, fez contracto vara immigração hespanhola e o ·resultado foi alastrar as ruas da cidade de pobres e maltrapilhos, quando
desejavamos homens para o campo, trabalhadores ruraes activos.
A ·immigração que rios convém é a espontanea.
!Esta immigração ha de se dar e fa,talmente vae-se dando, cada
vez em maior escala, pelas condições especiaes em que se ·acham os
paizes que teem su.Perpopulação.
E' conhecida a i.ei de Ma\.thus, é sa·bido que a população c·resce,
em .g eral, em uma progressão geometrica, emquanto os m eios de subsistencia crescem em uma progressão arithmetica.
Nos paizes como a Italia, a A llemanh a , a Polonia, etc., ha necessidade · de diminuir os· consumidores, e o problema é a emigração, é
a sahida do excesso da pO<JJu1ação para paizes novos, como o nosso,
que podem offerecer ao immigrante condições de vida, de bem-esta:r q·.rn
suas proprias patrias não podEJm daT.
O SR. JOAQUIM PIRES - As colO'nias desses paizes podem offerecer;
dão até passagens.
O 1Sa. SERZEDELLO . CORR.EA - A immigração espontamea tem, 'sobretudo, · a gra·nde vantagem de' que o immigrante espontaneo vem a chamado de seus amigos, de seus parentes, que lhes acenam com vantagens
e benefi.cios ·que coi.l)em no paiz em que vivem. Assim, esta immigração se adapta ao .paiz, fica entre criós ; não é essa especie· de a ventureiros que vêm apenas para trabalhar e remetter suas economias para
sua terra, para sua .p atria.
1Sr. Presidente, temos um paiz de balança commercial 'favoravel,
temos uma eX1portação que sobrepuja de muitos milhões de libras esterlinas a 'nossa impor.tação e, entret3!nto, este excesso, que devia fecundar nosso territorio, q.ue devia traduzir-se em legitimo . beneficio para
nossa patria, este excesso aini:la é insufficiente para pagar aquillo que
r emettemos para o exterior nos lucros da actividade commerclal, nos
lucros dos barucos, nos lucro:s das companhias de tecidos, nos lucros
da ructividade rural exercida ·nos Estados d e S. Paulo e Rio <;trahd,e
do Sul.
Mas :não é meu intuito responder ao nobre Deputado Sr. Pires
Ferreira.
S. Ex. classificou o meu discurso de uma brilhante lição de eco- .
nomia política.
Não tive, absolutamente, .Sr. Preside-nte, a preoccupação de pro"
nunciar uma lição; tive a preoccul!}ação de discutir _ o orçamento da
Agri·cultura, e estou certo de que o fiz com precisão e firmeza. (Apoiados.) A prova eu tive nos · applausos da Caimara, e, mais .ao que isto,
11a ancia e ·.presteza com que o relator acudiu a · respon.aer-me.
'

(

lsto -é um .signal de que tinha m calado no seu esipirito, · como-e calara-ln' _no espírito d e illu-stres collegas ciu e m e ouviram, as obser.vações ,
que eu havia formulado.
.
o -SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - A attitude do relator foi de deferencia , merecida, para com V. Ex.
o SR. SERZEDELLO CORRf!:A _; Obri.gado.
Eu . i::tão precisava, para o fim que tinha ·em vista, entrar na dis- '
cussão das v erb&,s isoladas, onde a ·commis.s ão ·havia augmentado- a pro- posta d o Gover-no.
·
Estava mesmo de accõrdo. com o brilhante pa:cecer emittido pela ·
Commissão e Pelo seu digno relator.
.
As razões n elle -apres"entadas cal-ava;m, eram justificativas, erain
sérias, eram acceitaveis.
·
.
.
.
Eu manifestei-me, por-ém, contra esse àugmento porque entendo que·
não póde d ecretar cl espeza de caracter reproductivo quem não tem · dinheiro pa ra custeai-as.
·
;Si se póde faz er despezas de caracter repro.duct1vo com d-e ficita
orça mentarios, si ha um espírito sufficienterriente ignorante rrnsta Camara que sustente esta · doutrina, então· eu me resigno a calar.
Mas quem não tem recu-rsos, ·quem tem deficvts, como rpóde fazer ·despeza:s de caracter reproductivo?
Só ha dous meios de cobrir esses ·deficits: ou um emprestimo ou
a - emissão de papel-·m oeda.·
O appello ao credito, entre 'nós, é 1quasi imrpossivel. As nossas con- ,.
dições a ctuaes não o comportam: os nossos titulos estão oscillando, estão '
baixamd o, o nosso credito t em sof.f.ri-do abalo no exterior; além disto,- .
estamos com uma divida externa· colo-s sal.
·
1Si não po.demos appellar para o •credito externo só nos resta uin
recurso: a emissão do -p apel-moeda. ·
iMas, · então, si vamos votar orçame'n tos com deficits para emittir ·
papél-moeda, com ··a preoccupação de que este dinheiro é para custear
despezas de caracter rerproductivo, _o melhor é votarmo-s aqui uma lei
a"ul:orizando o Governo a émi-ttir" 500 ou 60Ó mil contos Jie papel incon- :
versivel e appli-cal-os ém fo"dos estes largÓs e fecundos melhoramentos
para o paiz ! ·
:F oi; ·S r. PresLdente, esse o erro pernicioso dos primeiros dias do
Governo Provisorió.
·
.
"•'I'odo mundo sabe . que esse Governo. 1:ez largas emissões ac reditando
que ellas teriam effe i tos · d·e 'g rande ''r i!>percussão na nossa vida e con~mic~.

·

.

·

Aconteceu o contrario. Ellas crios. levaram -á beira da banca-rota, ·
de qu·e nos salvou uni acco-r do providencial para n6.s, porque consistiu
em um ·emprestimo realizado ao par, e sem pagamento de juros, rpols ·
que . pagavámos juros- com t ít ulos do FurndiThg,loan.
. ·
. 'Mas, dizia eu, a proposta, apresentada pela COlllmissão, eleva esse
orçamento de alguns milhares de ·contos.
·
A proposta a pres enta da pelo Governo já era .. uma . proposta dé
r eceita e de d espeza ;de orçamento desequilibrado.
. Pela . prim eir<!J. v ez em um .p arlamento_ c1o mundo se tinha visto o
GÓverno apresentar uma 1proposta · ·d e - orçamento desequ_Hibra;do .
.Si o orçamento apres·en tado pelo :)!]xécutivo e-rà · desequilibrado, o
p f'i ncipal, o mais rudimentar dev er, a missão mais -ri-goi;osa _da Com:" ·:
missão de. Finanças era apresentar c"Ortes 'ríà __despeza, · d_e ·n:iodo . a faz er
c1es'apparecer esse d eficit.
·
·
· ·
Elm v ez disto, a Com-missão . apresenta o orçamento, , embdra com
justificação, au$inentaido de perto ·de ql!atro rrill -c ontos o .orçamento

Mas, 1Sr, Presidente, não era isto que alarmava o meu espirito !
não ·era . o pequeno deficit que m·e alarmava, mas sim a lei.tura que eu
havia feito da propos.t·a da receita e da despeza apresentada pelo Po~
der Executivo.
O honraido Ministro da Fazenda, na impossibilid·ade de obter cõrtes
nas despeza,s ipublicas de seus collegas, lainçou mão do alvitre que lhe
restava, qual o de inflar a verba da receita de modo a ter uma receita
capaz de cobrir as despezas.
· '!
E' facil á Camara convencer-se di$to. Está aqui a proposta. Por
exemplo a .r eceita da importação. 'No anno de 1909 a receita foi de
63.000. :0-00$, ouro, e de 106.000$000, ,paiipel; em 1910 foi de 81.000 :000$
ouro, e 87 .137 :000$, papel; em 1911 foi de 9.1.000 :000$, ouro, e réis
91.124 :000$, papel. De modo que a média devia ser de 70. 000 :000$, ouro
e 132.000 :000$, papel.
Ora, Sr. PresiÇlente, . na confecção dos orçamentos ha dous processos. O processo seguido pela Inglaterra, pela França, pela Italia,
pela Belgica, é o processo da média triennal ou quinquennal, isto é,
torna-se urna receita de tres annos ou de cinco annos passaidos, tira-se .
a rn'é dia e adopta-se .esta corno receita provavel para o anno seguinte.
Nestes paizes organizados, de receita constante .e conUnua, este processo produz enormes resultados. Afa·sta-se, porém, a Camara e o Senado desbes lj)aiiloes, destailei, .p:ara aidoptar o proces·so üa majoração,
quando decretam um,a lei nova sobre irnipostos, sobre tarHas, sobre sellos
sobre impostos de quaesquer especies. Então con!orrne as probabilidades,
si a lei pôde produzir um accrescirno da receita ou si póde pr9duzir a
sua diminuição, aug1menta-.5e ou diminue-se a receita do anno anterior.
Ora, si não ternos absolutamente lei nenhuma sobre sellos, sobre
tarifas, nenhuma lei nova sobre impostos. . .
·
·
O SR. JOAQUIM PIRES - O argumento de V. Ex. é perfeito, mas
V. Ex. deve ter em vista que todos os annos ha uma gradação de
augrnento de renda.
O SR. SERZEDELLo CoRRlllA - Mas S. Ex. 01ão se limitou a adaptar
11. média do orçamento, não se limitou a aidoptar a receita de 1911.
Assim,. a receita de i.911 é de ouro 91. 000 :000$000. S. Ex. propõe
para a receita ouro 915. 000 e tantos contos. A receita papel de 1909
foi de 154.000 :000$ e S. Ex. tornou 16'2.000 :000$000. Esta é a razão
por qu.e eu dü;se que aqui na verba de importação ha pelo rneno~ um
augmento improvavel de ce.rca de 10.000 :000$ a mais.
!Na verba "Correio. Geral" a Gamara encontra: receita de 1'909,
9. 000 ;.600$; em 1910, 8.094 :000$; em 1911, 8.200 :000$000. Méd'ia:
8. 7•52 :000$000~ O Sr. Ministro da Fazenda não tornou a média e
cal.culou a receita do éorreio em 10. 000 :000$000. Só ahi está um augmento irnproyavel ,de 1.-500 :000$000.
O SR. JOAQUIM PIRES -O nobre Deiputado devia examinar si o
augrnento de renda é .p roporcional.
o SR. SERZEDELLO CORRlllA - o honrado Deputado não me estâ ouvíndo ler as . verbas dos annos anteriores? Corno se· justifi.ca esse augmento, de 8. 500 :000$ para 10. 000 :000$000?
·
O iSR. JOAQUIM PIRES - V. Ex. toma a média dos tres ou dos cinco
annos, mas devia ter em vista o augmento continuo que se dá.
O SR. SERZEDELLO CoRRlllA - Corno? .A.cabo d·e apontar caso de di- '
minuição, de 1909 pa·ra fl.910 ...
O SR. JOAQUIM PmEs - Na renda dos Ce>rreios? Terá sido devido ·a o
facto de ter o Congresso reduzido a taxa.
Ó SR. SERZEDELLO CoRR:ti:A - Não estau indagando qual a razão .por
que dlrninuiu; estou. aiipontando o fado do decrescimento.
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.A renda da Estraida de Ferro, de 29.000 :000$ em 1909, e de réis
27. 000 :000$ em 1910, é corriputaida por S. Ex. em cerca de 32.000 :000$.
Eis a renda dos T elegraphos (Lê) : "Em 1909
A média é de cerca de 532 :000$, ouro e 5. 90·6 :000$, papel; e S. ·Ex.
calcula a renda, par·a o futuro exercicio, em 600 :000$, ouro, e 7.700 :000$,
papel; ha o augmento de cerca de 2. 000 :000$000 .
O mesmo se d'á com as dif.ferentes outras rubricas orçamentarias:
rara é a que não apresenta um accresclmo de 100 :000$, de 200 :000$,
ou de mais.
Estão aqui 15. 000 :000$; com .5. opo :000$ mais, si fôr votado o or11amento da Agricultura com os augmentos propostos pela Commis11ão,
teremos já o deficit de 20. 000 :000$000.
Accrescente-se a <lespeza annual, certa de 10. 000 :000$, pelo menos,
de creditos surpplementares e extrao-r di-narios.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Este anno a cifrai vae a muito
mais.
o :SR. SERZEDELLO CORR:IM - Diz muito b em o nobre Deputado. Já
a CommiS1São rtem um pedido de credito de 8. 000 :000$, outro de 6. 000 :000$,
outro de 3. 000 :000$, ou seja, nestes tres, um total d<:> 17. 000 :000$000.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Só um credito ouro orça por
8.000:000$000.
o SR. SERZEDELLO ·CORR:tlJA-Quer dizer que, cakulando em 10. 000 :000$
o total, para média annual, adaptei algarismo muito baixo.
Pois
bem,
aos
20. 000 :000$ ·reforidos,
addddo,nemos
estes
10.000:000$, e, ainda outros 10.-000:000$, que tainto gasta o Gov·erno
sm virtu·d·e de autorizações votadas em cauda de orçaménto augm€111tando despeza, ;;mUdtand-o melh·oramentos .p ara esse ou aquelle Estado,
e chegam-os ao deficit ·provavel ·de 40. 000 :000$000.
Ora, quaindo se sa,be que o orçamento do anno atrazado <fechou
com defiait, que o rn·esmo se deu com o d·o amn-o vassado, em que o
ctefiü'bt, e-reio que f·oi de 90.000, :000·$ ei'· que este anno ainda haverá deJlioit
segundo a .p alavra honrada de um dos membros da Commis•são de ·
Finanças...
'
:UM SR. DEPUTADO o Relator dos creditas.
O .SR. SERZEDELLO CORR:tlJA ... ,pergunto eu: como assumirmos,
nós, os representaintes <la Nação, nós, cujo rprinci1Pal dever •consiste na
co-n:fecção <le um orçrumento equiUbrado, como assumirmos a ;res,ponsa,,biJi.dad-e <le votar aqui uma lei de m;eio's· profundamente desequdlibrada,
encerra,ndo deficit avurtad·o, co:npromettendo as finanças do paiz ?
Como se i'rá pagar esse defic-it ? 'Elle -terá de ser pago ; são despeza,s que se !fazem. E ·só ha ·d·ous processos : ou o emprestimo, como
acaba de. fazer o hon·r ado Sr. -Mi,nistro da Fazenda, em'ittindo ré·is
105 . 000 :000$ de apoiices, para despezas, aliás, que se podem consider.ar •de caracter improductivo, ou a emhs,são de .p apel-moeda inconversível abarrota,ndo a cir-c ulação.
Não ha outra sahida, não a enxergo : a;ppello [para os conhecim entos que tenho, medito na m!inba sala de estudo sobre os meios oe
solver e's·sa <li:fficulda,de e só encontro os dous: appello ao credito- ou
emi-ssão.
A emissão do papel moeda impor.t aré. no maior desastre :possivel
a este •pruiz, serã a .n os·sa retro gradação a 5 O runnos a traz, lrerã o
CJesequiHibrio f-unndamental d e nossos" orçamentos, serã a ba:ixa tradl~
cional do cambio <le 15 ou 16 a 1-0 ou 12, será onerar expontaineamente
a nessa iID1Portaçifo já onerada pelo'~ impostos ·pesaddss1mos que ella lj)aga,,
será -s obrecarregar a v'ida de todas as classes <'la s·ociedade lbrazlleira,
tornando essa existencia terrível, cruel •para os que vdvem do \!"ala.rio,

.vai:a o 11>roJ,etario, cómÕ i:>ara os q u e ·perte.ncendo ao _ funcci-onalismo publioo teem venoi:nentos fixos.
··
E' ipara evi1tar ·esses rnffles, ,es.s·a grande <deisg.raça que tü·m ei sobre
p-ieus bombros· a responsabilidade de começar o ·debate <leste o. rçamen~o',
_hwocando. antes d1e tudo o .pa,triotis1mo da ilJ.ustrad·a CommJ·s·são de Finanças, evitando que essa Co:nml.ssão <leixe ·de cum•p rir 0 seu , dever que
.é elwborar lllm orça'meinto rperfeitamente equili'brado.
· o· SR, RIBEIRO JUNQUEIRA - ·Contamos nesse sentido aom o · efficaz
'auio'io de V. Éx., como orador e ·Como Deputa.do.
o ISR. SERZEDELLÔ CORR1llA - Nós e's üumos aqui com mna :nissão
importante: Nossa. missão é a de confec·cionar as J.eús de meios, dotar.'mos o Poder Exe0utivo -Oo.s r.ecu.rsos .n ecessarios para ;fazer a 1s <lespezas impresci'llJdoveis, urge'l'iries, indedinaveis ·de nossa · vida eco.nnomiea,
'p olítica e social, com 1parcimo0nia, deritro {los recursos da J.ei. .
·Si começarinos por des.conhecer e•,;·sa moção .elementa.r que nos é
imposta rpela nossa m.is·s ão, pelo nosso dever, si com.eçarmos por votar lllim orçamentd ·p rofund.aanente dBSecj·uiliihrado,
dotando . o Poder
.Executivo .a.,; uma ·lei fal·ha, iperni·çiosa, imm·oral e inconveniente, entã0
é melhor convddar a Nação a fechar esta Casa, porque com n's,to ;pelo
-menos libertamos o :paiz {la despeza que faz comnosco. (ApoiadQs geraes;
m1w;,to bem.)
A primordial •necessidade dB n-ossa 1patria é ter os orçamentos

equd ~

librados . Sem saM0s orçaanentari-os não podemos dar um .p asso no
·progresso :naitérial de nossa 1patria não podemos . .faz,er um s6 dos largos melhorwmentos necessarios.
iE' i1nutil <"starmos a íallar €m des·pez:;ts de caracter. reproductivo ;
h<t . m·ilhares de cousas de caracter reproductivo e necessidades paria a
nossa vida so.c:ial, economica e :na.;terial, mas que :prec:isamo·s ·P orque
·nos fallecem -0s recursos .p ara .f>xec·u tal-as.
. Somos um ipaiz que ·p recisa ser corta:do de estradas d·e d'erro; que
:tn··eci'sa •faci1itar o tram&porte, a cir·cul•ação; que ·precisa l!JOVoar seu
_vasto tel'ritorio " .Jevar a vida aos centros afastados; que precisa !igaii
Ma:tto Grosso .á Capdtal; que IJlrecisa ter mllhar.es •de col!'sas que importam em larga vantagem ,para o seu engra;n·d·ecimento. Mas Roma não
se ..fez ·em lllm dia e '!1em rtudo pod€mos fazei' d•e ch-ofre.
·
. , A:spdro, Sr. !Presidente, que a mi.nha patria a1ão seja um agru:pa.mento de republiquetas, · de u1equenos E&tad-0.s; 1a•s·piro .que se.ja uni-d-a,
dntegra, forte, que seda, con.fol'!ne Listz, -0 autor do Zohlverein, definia
uma ·gra;nd·e nação, isto é, que te:n um vasto terl'itorio com a sua integrddade de a·aça, dB religião, ile costumes, de sentimentos perfeitamen te ci:nen:ta,dos .numa homogenidad·e indestructiv·el, como esses monoldthos qu<'l s·e levamtaim 1n·o Eg-y,pto ; as·piro que· a minha ]latria tenha um
ex•ercito organ-izado, ·Capaz de lhe ·defender o t errHorio, de lhe susten tar a honra e a gloria do IJaVi.J.hãO; que •JlOSSÚa uma mari·n)rn 'J)OdeJ'OSa, crupaz de guardar convenientei11ennte sua·s •c ostas e seus rpares;
··que a mi'l'lha 'J)atria tenha iünda ·uma d'rot·a mercante que leve a sua
bandeira aos ultimas r·ecwn:tos ·do mwn'do; que a minha [latria pro. 'Cl•uza.· ·a suf.f i.cente para •alimentar os seus filhos, e, ainda, que 'PÍ·od-uza
em ex·cesso afim .a., exportar 'J)ara. os paizes estran-geiros; ( av·óiCJ!dos
· ç;ei·aes; müito be.m ) ' que a minha paJtria seja ca.paz de igÚalar a patria
, ingleza funda:ndo gi·and,es .nacionalidades, •Como, por ·.,xern1oio, ós ·Estãdos 'UnMos. E' €ste '° idéal que de.s ejo para · a minha patria, (Apoi<;i. aos.) · Mas para t·ermo's fato é preciso caminhar com segurariÇa .p ela estrada da -a..,s·peza rpubHca, respeitanC:~ a mais rudimé1.tar das verdades
'que , 'ê ·u m ·orçáJmen.to equi'li'bra:d·o, gasta:rido os recursos "que temos 6' não
1
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nos endividando gros'.:reiramennte com d1eficilts, [para manter despezas,
em:bora na sua maioria de caracter reprod·uctivo.
Porque, como disse, si despezas de caracter re·productivo ,podeni
ser feitas com d:iv\.das, então aco•nse1hemos, autorizemo\> o 'Governo a
emittir 500 ou 6~. o mil conto.s de :papel moeda, para ser.em applicados
nesses largos ;nbJhoramentos de caracter reproductivo •de que no);;·so :paiz
carece.
S-r. Presid·ente, foi •esta a 'intençã.o com que eu iniciei· o deba:t.i sobre o Or<}amento da Agricultura. Eu não tive, nem .a.e lev•e, a -intenção de apreciar os motivos ex.p.Ucativos fonnecidos pelo R •elator deste
or<;amento ou augmen to's creaJd·o s s()bre Pro'Posta' do Gov·erno.
Acho !Íl·esmo que S. Ex. foi habHissimo em seu parecer; que multas das despezas, dos augrnento's são talvez razoaveis, justos; mas a
verdade é que ·o PodeT Ex.ecutiv.a ,não os solicitou. A verdade é que
o Ministro <'!esta pasta dev·e saber melhor do qU•e ninguem, por estar<
â testa de .sua gestão, da·s necessidades das differentes verbas.
O Mh1istro apresentou u:na .pro:postP. ·onde não estão i:nclui(lns estes
augrnientns. O que '1 bom senso 'TlOS aconse1hava, o patrioti':::;mo nos im·prnnha e a boa razão :ros d·ictava .aeante •de Qtma provosta já encerrando
um defio1Jt € que nos detivessemos ·n a •proposta of.ficial apresentada [)elo
mustre Mirruistro da Agri·cultura. Em vez disso a Commissão esmerilohou
os motivo's das dif1'·erentes verbas .e aco.n~elhou o augmento 1Para ·va~
r.ias verbas desse Ministeri.a.
Ora, esses augmentos importa'11 . em e}evar o rleficir da 1pr0posta de
mil e ta01tos contos a cer.ca de 40 mil contos.
Si nós attendermos !is consideraçõe.s., ainda hontem feitas em relação á p1,01)0sta da !'eceita e despeza, onde ·as ver.b as estão evide'lltemente inf.ladas, onde estão algumas cr1Jculadas .com optimismo, nós
vemos que , o .d,.efioit orçamentàTi.a, si a Gamara votar essas despezas, ascende a cerca de 40 mil contos e teremos manda;do daqu.; para o Senado, dando c6pia de mâ comprehensão de nos•s os a.everes, um or<}amento
.profundamente viciado e desequilibrado.
E' contra isto qu:e ·eu me insurjo: é p21ra evitar este desastr€ que
occu·pei a attenção da Camara na sessão passada e que ainda agora insisto soibre estas inform•ações á Cfl!mara d .o.s Hrs. Deputados com
aquelles collegas que teem a bondad·e de me ouv\.r.
VOZES - Ouvimos com satisfação.
O SR. SERZEDELLO 'CORRlllA - O pl'incipal dever •n osso é vot·ar um
orçamento equd.Ubrado.
Du!'alll-e o memoravel quatriennio .ao Sr~ Oamp°'s Salles, fui re~a
tor da r eceita e •devo infor:nar á Camara que tive do honrado Ministro .que dirigia a pasta ela Fazenda o mais decidido
co.m pleto rupoio.
S. ·E x. não formulava quasi questão .n enhuma no seu gabinete s·em
ouvir o relator <'!a receita.
Innumeros projectos apresentei á Gamara poT i·niciativa ininha
acceitos IPCYr S. Ex.
O projecto ·àe ,r•es·; :ate do papel moeda, medida que ia procluzip.do
01Jtimos .r esultados, em ·relação ao 1pro.iecto da cobrança em ouro, · por
meio de cambiaes. fo.i um vroj•\>Cto apresentad•o 1por mim, de minha .•exclusiva collaboração, e acceito bondo.sam®te .pelo honrado Mi.nistro da
Fazenda
·
Esse :prniecto pro•duziu o's .seus resultados; tem dado m·arge:n a que
o Governo ·desviasse dos seus orçamentos as despezas improdu~t1vas de ·
àif:ferenças de cambio que pesavam de 150. 000 :0000$ a 180 . 000 :000$
an.nua·es. Era uma cousa e~pantosa.' •Uma te·r ça •parte dos nossos orça-
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mentoos d·e r·eceita era gasta só em differ.ença .a.e ca:nbio. Tudo isso
desap·par·eceu. O ho•nra;cfo Prresidente <la Commissão de Finanças, nesse
tempo, meu velho amigo e .c hefe Sr. Francisco Veiga · subordinava . os
orçamentos da des•peza ao crit erio e Juízo do r elator •da receita. Este
•eazia o s·eu (J.rçamento; computava o :naxiano da.s -r endas ·que era :passive! o·b ter e, dentro dessa receita, se calcavam todos os orçamentos da
des·p eza, ·um por utrn; fazia-se a somma e, si essa somma se exicedia,
ia-se procurar meio·s para equiJ.ibrar o orçamento e dotal-•o com certos
saldos..
'
O resulta.d•o é que, com esses orçamentos equilibt'ados B apesar de
fv,ncl.i1vg-loan, apesar do r esgate do prupel '...m oeda, apesar das responsabili-da;des assumi•das pelo Gover-no e cabalment.e desempenhadas, esse Governo rnemoravel 1)0ude recons·tituir as finanças -da RepubJj.ca, dar
execução ao fii1vd'1tn,g-l0an, ncrmalizar a situação da d-ivída, normalizar
a situa;ção do Thesouro, porque o orçamento fechava-se com sa1c1'o, e
de um lado com o resgate do papel.mo eda e .ao ol'.tro com um fundo de
garan:Ua.s ~ão ·necessario ao nosso meio circulante consolidar a •n os·s a
situação fü.nancei'ra, eJ.evaindo o cam'b io.
O SR. BUENO DE ANDRADA - · Faço justiça completa ao Gov•erno de
então ; mas é bom dec!a,ra;r . q-u e o Govern·o ·.a,nteri-o r tinha preparado
. gram-de .par.t e ·dessas mefü·das, .como o. j.mposto -de sello e outros que
favoreceram a execução do furvdiwg-loan.
O SR. SERZEDELLO CORREA - O Governo anterior teve que prepara,r
mect"idas pará a execução do fuwcling-loan, mas a votação dsssas medi-das deu-se no Governo -do Sr. Campos \Salles. (Apoiaclos . Nélo Apoiaclos: )
Foi · um illwstrB repres·entante aC: S. Paulo que trouxe aqui a lei
elo sello votada dura;nte o Governo do Sr. Campos Salles.
O SR. ·BuENo DE ANDRADA - Peço a palav.ra.
O SR. SERZEDELLO CoRREA - Foi durante o Governo do Sr. Campos
Salles que se creou o i·m posto em ouro. Foi durante esse Governo que
se instituiu o fundo de garantias.
Foi durante esse Governo .que se creou ·O fundo de resgate e reconstituiu solidamente . o Banco da Republica, permittindo que esse
· banco agisse de mo.do que houvesse o equi!ibrio da taxa cambial, c ujas
depressões tantos prejuizos causavam aos interesses do Thesouro .
Não contesto que o Governo do Sr. Prudente de Mo.raes foi o Go-verno ·que lutou com enorm·es difficu1d-ades . entre as qua,es devo fazer
11otar a granc1-e crise ·economica e •p oHtica que assoberbou a sua administração.
O SR. BUENO DE ANDRADA - E' bom assignalar -que grandes c1espezas
foram feita,s -durante esse Governo.
O SR. SERZEDELLO CORREA - Gove1' no honrado, patriota e serio., esse
Governo lutou com enormes difficuJ.cJ.ades.
Lembra-me · que chegou uma occasião tão ·extniorcl inari a pata o
Governo ...
O SR. JOAQUIM PIRES - Esse propoz a venda dos navios.
O SR. SERZEDELLO CoRREA-Não me refiro á ·venda dos navios; qt;ero
me referir a este facto: um dia, tão premente era a situação q1.1e telephonei ao Ministro da ·F azenda dizendo que ia ser feito o arrendamento
da Estrada de Ferro Central e a esse -d espa;cho dizia o Ministro que
applaudia essa inici ativa e ··agradecia penhorado.
o SR. BUENO DE ANDRADA - Qu»m era elle?
O SR. SERZEDELLO CoRREA - O Mini stro da Fazenda, o Sr. Bernarcifoo de Campos.
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'o SR. BUENo,- DE ANDRADA-Não se arrendou a Estrada de Fer.rô
Central justamente pela resistencia tenaz do Sr. Prudente d e Moraes.
Esta é a verdade.
O SR. SERZEDÉLLo CoRREA
Nilo s e arrendou a Estra.da d-e FerTo
central pela resistehcia tenaz do Sr. Prud ente de Moraes, diz o nobre
Deputa.do.
Não se arrendou a Central po-rque se lançou mão do funàimg-loan,
porque se cumpriu a .risca a execução desse contracto, ante as diff!culdades que estavam assediando o Thesouro. Esta -é a vel'dade. Não
fosse isso ter- se-hia de lançar mão da prata de casa, elas joias, ele tudo.
O 1SR. JOAQUIM PIRES - A situação era premente.
O SR. BUENO ·DE ANDRADA - E não havia roubo ele caixotes com
dinheiro.
- O SR. SERZEDELLO CDRREA - A situação em que se achou o benemerito -Govern-0 do Dr. Prudente de Morae·s foi realmente. ·d-as mais
graves, das mais perigosas, das mais prenhes de difficuldades e embaraços.
Como esse notavel estadista, esse benemerit-0 paulista se sahiu
das difficuldades, a Camara o sabe; com a energia, com a prudencia.
com a alta honestidad e e legando ao seu successor o contracto do
funcUng-locin, que foi indiscutivelmente, o que salvou o paiz da cris~
e das graves clifficuldades em que se achava.
O SR. BUENO DE ANDRADA - E preparando os orçamentos anteriores
á entra1da do Sr. Campos .Salles, para satisfação desse contracto.
o SR. SERZEDELLO CORREA-A historia dos orçamentos ah i está.
o .SR. BUENO DE ANDRADA - E é para ella que eu appello.
O 1SR. SERZEDELLQ CORREA - O unh~o exemplo que a nossa histoÍia
politica na Republica apresenta de orçamentos equilibrados é ·elo Governo do Sr. Dr. Campos Salles, nos qu atro annos de sua Mlministração.
O SR. BUENO DE ANDRADA - Ha outros orça·m entos equ ilibrados.
O SR . .SERZEDELLO CORREA -\Não os conheço.
·
O Sn. BUENO DE •ANDRADA - Então não conhece a histori.a orçamentaria. Ha o de 1S2·3, ha o de 1841, ha o do Sr;. Alves Branco.
O .SR. SERZEDELLO CoRREA - Isso ' é do t empo do Imperio.
O SR. BUENO DE ANDRADA - E' a historia dos orçamentos.
O SR. SERZEDELLQ CORREA - Eu estou tratando da Republica, estou
tratando elo período em que fui gente, em que appareci, em que comecei a estudar esta questão. Do tem·p o do linperio não me proccupo
0

agora.

Do tempo do Imperio conheço a affirmação, repetida por vezeti
aqui no Parlamento e . n a outra Casa do Congresso, no Senado, q ue o
Imperio era o deficit. Passava isto - como verdade incontestavel. Todo
mundo sabia que, de quatro em quatro annos, o Imperio realizava um
emprestimo externei; este emprestimo já era proverbial, assentando ;
era um emprestimo destina;do a tapar àeficvt dos orçamentos de quatro
annos anteriores.
Esta foi a marcha do Imperio em relação a finanças.
Alias, não se pód e censurar 'l Imperio pelo disperdicio dos dinheiros publicas ; todos sabem a ·cautela, o cui-Oado com •que se gastava
os dinheiros publico-s nesta época. O contraste a1:é com a Republica é
desanima;dor ! Emquamto n'õs gastamos a rodo, o Imperio ga·stava com
maximo escrupulo e muita parcimonia.
o SR. ·BUENO DE ANbRADÁ - Ah! Agora está correcto,
o SR. SERZEDELLO CORREA- Essa ê a nossa historia da vida f-1nanceira, desde q:ue somos . Nação.

92
Mas, Sr. Presidente, dizia eu ·qué o govei·n:o do Dr. Campos Salles
que enéerrou orçamentos com saldos.'
Tendo já deixado a ·Camara dos Deputados, fiquei uma occas1ao
muito surprehendido com a publi<cação pelo Mi·nistro da Fazenda de
então. o Sr. Leopoldo de Bulhões, do orçamento de um dos annos desse
govei·no, O'l'lde s .. Ex. apontava um ·deficit de cerca de 50.000 contos.
Ora, eu o relator do orçamento da Receita, tendo consciencia, tendo
certeza de que tinham sido votados os orçamentos desse período com
·sa1do, fiquei surprehendWo com o balanço definitivo dando um deficit
de ' cerca de 50.000 contos para um dos períodos annuaes do governo
do Sr. Dr. Campos Salles; e corri ao ·Thesouro e fui pedir informações
ao director da Contabilida,de dessa r·epartição, desejando ver os documentos originaes em que se firmava a Contabiliodade para achar· nesse
anno um deficit de 50.000 cóntos no orçamento. Fui feliz; verifiquei
·este .facto :

·foi'

º· unico
0

<Nesse anno o J1onraclo Ministro da Fazenda 11avia feito uma ope_
ração de d-esconto com o Banco ·da Re·pu1blica. Todo mundo sabe que
quarndo organizei o Banco ela Republica, µela fusão de dous instHutos
' arrufnados, carcomidos p·elos abusos , o Banco d.os ·Estados Unidos da
.Republica, que não possuía quasi col!sa ·nenhuma ·e o CBanco ·do Brazil,
que havia ·c omp.i•omettido, no jogo da Bolsa quasi tudo quanto nelle
existia de utll no .n osso p.aiz .qua·ndD fundei o •banco com uma .J.a:rga di- .
vi-d·a 1para -0 Thesouro, não querend{) que ess,e banco novo, que surgiu
de ssas 1·uinas todas, perecesse, mas, ao contrario, desejando que este
i11Stituto se .reconstituísse ·conv·enientem<mte, dei ao novo balico um largo
p1.,a.zo, . crei·o que -de 50 annos, pa;ra -resga;tar a sua .divida co m ·O The-souro -s em juros. Esse =prazo era, 1roi1s, ·de 50 annos; o Sr. iMu:rtinho
· entendendo-se ·com a •dirnctoria do Ba.neo para liquidar a.e •p·rom:p.to essa
··divida e fa,zend·o o qu-e se chama L'ma o<per-ação de d·esconto commer.
cial, liquidou · uma somma avultada. Era natural •que nessa operação, d·e
desconto pérdess·e ·cerca de 50 .ou 60 mil contos, recebendo 70 ou 80
mil contos.
Nestas condições tendo o Thesouro computa,do á cO'nta de receita
o debito total do Banco da Republica, na operação de desconto, · em
attepção, -a que, em vez de 150 mil contos, entravam apenas 70 ou 80
mil, incorporando como despeza os ·50 ou 60.000 contos que deixava de
receber e que era fructo de desconto, deu em resultado sobrecarregar o
orçamento; e accusou um deficit que não era real e que apparecia da
viciosa escripturação do Thesouro, quando de facto havia um saldo de
mais . de 40. 000 contos.
Este é o facto, esta é a nossa historia, a · nossa vWa.
Dahi para oá temos tido orçamentos desequilibrados e vamos nos
mantendo á custa de emprestimo.s externos.
Estes emprestimos, Sr. Presi·ilente, já se avolumam a uma. somma
colossal. Si attendermos a que não é só a União que tem contrahido
emprestimos, sinão tambem os Estados e as municipalidades, veremos
que a responsabiJídade do · Brasil no exterior monta a muitos milhões de
libras. esterlinas.
..
Ima,ginem-os sõ a remessa de serviço de juros e de amortização
dessa divida colossal. Quanto . nos custa isso?
Remessa .d.e juros e amortização gue sahem ·c'!e onde?
. Somos um paiz de moeda inconversivel, não temos o; ouro para
remett<);r para o ' exterior, Para pagar o. que · importamos ou o 'que devemOIJ.
. - .~ .•
"': f:j
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Nós pagamos o que importamos com o que ·.e:x,portamos: ·sahe
da nossa proc1ucção <lo callé, da borracha, do cacâ,o e do ·f umo. Dahi o
desequilibrici espaintoso da nossa .b alança economica.
Si computarmos a nossa impo·r tação ·com ·a · .éxportação, veremos
que ha sempre, todos os annos, uma . <lifferença de 18 ou 20 mill;ões a
inais na balança commer.cial.
Entretanto ·esses 1•8 ou 20 milhões .que .a.eviàm reverter e.m mo·eda
para o paiz, que deviam ser applicadas no seü des·envolvimento economico,
que deviam fructificar no paiz .p roduzindo melhoramentos, esse excesl!o
da nossa exportação sobre a importação é insufficiente para cobrir a
fomessa de necessidades que temos de mandar para 'o exterior .
.Somos talvez o unico . paiz do mundo com uma actividac1e commer"
eia! que é uma fonte de lucros extraordinarios que não nos pertencem.
O commercio não é n acional; é estrangei.ro. Cerca :a·e é9;5 ºIº dos
iucros dessa actividade vão ·1)a1'a o exterior! As companhias de seguros
são estrangeiras; as . fabricas de teci:dos teem •su•s acções n::i,s · mãos
de estrangeiros; os bancos são estrangeiros; os lucros · da · activldade
rural não são nossos ; os nossos bancos são estrangeiros ; os lucros de
toda esta activlda:de rural de S. Paulo, como do Rio Grande · ao: Sul,
'vão, sob a fórma de salarios, para o exterior.
Até, Sr. Presidente, o aiuguel de grande parte dos predios não nqs
pertence; vae· para o exterior. 'oe modo que estes · vinte milhões esterlinos não chegam para· cobrir nossas remessas.
Dahi b baixo cambio que temos, asphyxiando nossa vida, dimi.n uin do o .bem-•esta:r, a 1ranquilid.ade, a feliei:da,ie •cl·e nossos lares.
· E' para evit ar males desta ordem, perigos que se antolham. a.ue
estou discutindo o orÇamento da Ag.ricultura e fazendo . um appello .-ã.
illustraida Commissão de Finanças para que o orçamento deste anno
saia da Camara escoimarJo de vícios, equilibroado e, ·si tanto fôr possiyel,
o que seria uma felicidade, dotado de a lgum saldo orçamentario, que
pe'rmitta igualmente a felicidade de reconstituir: o fundo de ·; resgate e
o fundo :·.ae garantia do papel-moeda.
Estas duas i•n stituições são. de utilidade evidente.
Sem resgatar o papel-moeda .que temos em circulação, não po.demo·s
.de modo nenhum elevar a taxa cambial.
· ·o ideal não .é a taxa de 1•5 ou 16 .
. As taxas de 15 e Í6 são taxas baixas, depressivas, p1'oduzindo a
·desvalorização da nossa moeda.
. O lde;,_l é taxa de . 24, é a taxa de Belisario,. do.s grandes estadistas
dó · Imperio.
E' a taxa capaz de nos fellcitar, de introduzir a ·m ercadoria es·trangeira em . .nosso paiz a preços razoaveis.
.
Mas coino ·chegarmos ·mesmo â, taxa de 24, si temos impossibilidade
de resgatar o papel inco•n versivel ·e, por outro. lado, temos a Caixa
.de Conversão : que, so.b · dposito e.m . auto, faz a emissão .de papel a.
taxa · de·· 16?
·
·. , ,,; ' , ·
\•
Argumenta-se, tenho ouvido argumentar-se que o papel da Caixa
a·e Conversão é inoffensivo ; quando for demais a população leva-o ã,
Caixa, e obtem o ouro. ·
Que illusão ! Que engamo ! Cada um de nós recebe no 'l'hesouro e
repartições do Estado o papel da Caixa de Conversão misturado com o
outro; cada um de nós faz pa·g amentos sem se im>portar, sem verificar
si dâ, notas (la Caixa de Conversão ou outra qualquer.
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iElssas duas especies de moeda exercem a mesma missão, não divergem em um ceitil, em uma linha. E' uma unica circulação que temos:
a do papel-moeda.
De modo que, Sr. Presidente, si o gabinete Murtinho-Campos Salles
conseguisse elevar a taxa cambial de 10 até 14 ou 15, pelo resgate de
113 mil contos de réis, essa taxa tinha natui·almente de descer com a
emissão do pa:pel-moeda, conversível da Caixa de Conversão.
Eu poBderei ao Sr. David Campista, então relator da Receita, os
incovenientes que poderiam resultar da inflação do meio circulante. Eu
dizia a S. Ex. que não era só o papel-moeda o uni·co capaz de produzir
a inflação, que o ouro em excesso produz a depressão do valor da
moeda e essa de:pressão se reflecte naquillo que os economistas chamam
a alta dos preços.
Parece absur·d-O o dizer-se que o preço de todas as mercadorias
subiu.
Isto aco·n tece quandü ha depressão da moeda.
O individuo- illude-se suppondo que o objecto está caro, que o
objecto lhe custa, por exemplo, 2$000, quando de facto lhe custa 1$000.
De modo que a depreciação da moeda acarreta indiscutivelmente a
alta dos preços de todas as mereadorias, asphyxiando a vida, tornando-a
insupportavelmente cara, diffieultando a existencia em todos os lares,
a felicidald·e e o bem-estar dos cidadãos.
Eram estas as ligeiras observações que. eu tinha necessidade de
formular em resposta ao illustre Deputado relato.r deste orçamento.
S. Ex. não respondeu ao meu discurso, S. Ex . não tomou em
consideração os argumentos que apresentei. S . Ex., na brilhante oração que pronunciou nesta Casa, limitou-se a estudar as differentes
verbas, para as quaes havia pedido augmento, e a provar á Camara
que ·esses augm-entos eram razoaveis, necessarios, exigildos.
Mas eu deixei de lado esta questão. A penas não voto po.r esses
augmentos porque acho que as nossas circumstancias não o permlttem,
que a nossa situação finaneira não é tão boa que possa autorizar o
augmento de despezas, havendo deficits orçamenta:rios.
·
Este deficit, repito, só póde ser coberto por meio de um emi;>restimo
externo, o que . presentemente é impossivel, ou por uma ·emissão de
papel-moeda, e emittir papel-moeda nesta quaidra é produzir o maior
de to.aos os descalabros, é trazer o cambio de 1.5 ou 16 pa.ra 10 ou 12.
ê arruinar completamente a administração do · Marechal Hermes, é
fazer com que elle entregue o poder, passando á ' histori'a como o mais
nefasto, perigoso e infeliz de todos os governos que tem tido a Republica !
Amigo d•e S. Ex., seu collega de armas, seu companheiro de escola
e de turma, eu desejo que o honrado Presidente da Republica, cheio de
boas intensõ.es, como estJá, i;>atriotà q.ue é (muito bem), homem de bem
na extensão da palavra (mwito bem), honesto, realize os ideaes de sua
consciencia e do seu espirito ·no Governo da Republica, e entregue o
poder satisfeito, contente comsigo mesmo e ao retirar-se possa excii'ãmar: soube cumpri.r meu dever! (Muito bem; mitito bem. O orador
~ .oumprimentado.)

.

EMENDAS NÃO ACCEITAS

Ao arti,,;o unico, rubrica - Secretaria de Estado - augmentecse a Sessão de 8 de
quantia de 30 contos de réis para o pagamento de vencfmentos de um
Julho
consultor jurídico e de um auxiliar, nos termos do art. 8·4 da .lei 2.544,
ele 4 de janeiro ele 1912.
Sala das sessões, 7 de julho de 1912. - José Bonifaofo. - Mamoel
F'wlgoowoo. Garção S'to·okler. - Alva>ro Botellio. - Calogeras.

A'nitero Botelho. -

Na verba 17" Inspectorias veterinarias
insp ectoria no Estado d·o Paranâ., com

Cllff'Ssitfano Braril.

accrescente-se: uma
ora.

1 inspector vde r!nario .... . . . . .. . ... . ... . . ... .
1 veterinar.!o ................. .. .. . ........... .
1 auxiliar de 1• classe ... .... . ........... .. . . .
2 auxiliares de 2" classe . .. . ........... . ...... .
1 senvente e 2 guardas (com o salario mensal de
Sala das ·sessões, 8 de julho de 19·1t2. Xav.ier. -

6:400$000
4:800$000
2:40 0$000
2:000$000
100$000) .

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

Carvalho Chaves. -

Lwtz

Christino Cruz.

Accrescente-se onde convier:
O Governo podera. dispender até á quantia de 60 :000$ para co ntractar pessoal d<> notoria competenda afim de estudar in-sit1i as gram.
m!ncas e Ieguminpsas nacionaes, dando a esse estudo a maior publicidade.
Sala das sessões, 8 de Julho de 1912. - Josino de Araujo.
Onde
Fka
ter.r itorio
paro dos

convl<>r : ·
o Governo autorizado a orear dous postos de veterinaria no Sessão de 9 de
nacional, dotad•os de material necessario e adequado ao p.reJulho·
eõros curativos e das vaccinas immunizantes, bem como de

pessoal idoneo pa,ra o estudo •das epizootias que d.lzimam o·s animaelil
bovinos e cavaHar·es, com g.rave prejuízo para a pecuaria nacional.
Estes dous postos ficarão sob a direcção mediata ele ·dous professo!'es de Teconhecida competencia contractados na Europa es•p ecialmente '
para esse fim.
·F ica aberolo d:esde j•á o credito de 1500 :000$ para a execução da pre r,ente lei.
.Sa1la das sessões, 8 de julho de 1912. - Nabuco de Goiivêa.

A' verba 16" da tabella explicativa: <«Material»:
Depois das palavras . «iniudas· ·e imprévistas"
accrescente-se:
:nclu~lve .6 :000$ para· gratificação ao di·rector do serviço, iguala,da a.ssim
essa directoria ás demais do minlsterlo .
. .sala das sessões, 8 de julho de 1912 . - Na;biwo de Goiivêci.

AI'1:.
.Fica o Governo autorizado a crear, na zona d-0 Ser.idó, d.o
Estado do Rio .Çl'raride do Norte, em tel'renos cedidos pelo Estado, pelas·
municipalidades ou por particulares; ,um ca;npo de cultura i.n tenslva de
al.go-a\io, que se destinará ·especialmente a fazer a selecção do algodão
denominado «mocó,,, cultivado com grande vantagem no nordeste bra2:i.Jei.ro; a- · cujas · Seccas pe_r iodi:eas resi~te.

,

·

·

·.: · :sâ"la"das .iessões, ·s de julho· de 1912. _:_ Jiive~icil Lcrn~c11rtinte. giisto Monteiro. - Eloy de .Soiizci.

Au-

AI't. --'Fica o Governo a·utorizado a crea,r e.m cada Estado, junto
lnsti'ectoria Agrícola, uma secção encaTrega,da d.e distri'buir gratuitamente a vaccina antiopbJ.dica, classificar a,s diversas variedades de serpentes,, recolher em vidros hermeticamente fechados o veneno das cobras
apanhada,s, que será remettido, assim acondidonado, a,o LnstHuto de
Butantom, em. .S. ·Paulo, que dará em troca . o sôro antiophidicq.
Sala das sessões, 8 pe· julho de 1912. - Jtiv1mia! La11~cirtà.ne.

a.

Onde convl"r:
Fica elevada de 10 :000$ prura 20' :000$ annuaes a subvenção concedida á Escola de Gommerci·o mantida pela 'A ssociação Commercial
do Estado do Maran·hão.
Sala das sessões, ·.s de 'J ulho <lé 1912. - C'hristino 01"ttz. - Ooe.Uw
NetVo. ~ Oos-ta Ro"Cln'igiies. - Citnha ·Mciofwclo. - J. :Lctnuirtine.

Onde convie.r:
Elevada a : verba de 300 :000$ .para .a fundaçã·o e custeio de uma fallend.a modelo ·de criação no município de , Caxias, no Es1a•do
MA.ra- ·
nhão, ;}os typos .das jti. .o ria:das !'lll outros Esi:;ados e 'CO!P- , id:en~i<;Ós fin~..;

.ao

,,.. '

't>-1 ;

ll'ica -0 Governo autorizado a contractar no estrangeiro os profissio11aes techntcos exigidos para completar o desenvoJvimento do p.rogramma destes estabelecimentos.
·
Sala das sessões, 8 de julho de 19 l,_2. · - · Christino Cruz. - Coelho
N •etto. -

Co•s ta Ro<l1'il[J1te<S. -

CfívMia Machado. -

J'. LmnarPi'IW.

Acarescerute-se á ver-ba 1-9" (ensino agronomico) a quantia de reis
300 :000$, paira fundação e custeio de aprendiza·dos agrícolas .nas proximidades de O!Lveira, de Ponte nova e de Pomba (Minas G.eraes) ..
Sala das sessões, 8 · de julho de 1912. - Calo{Jf3J;as. :- José Bonifa,cio.

Accrescente-se á verba 8• a quantia de 200 :000$ para a f-undaÇão e
ctJ.steio da Escola de Aprendizes arlifices em Tiradentes e Ou-ro .. Preto·
(Minas Geraes).
Sa~:i. das sessÕ€fl, 8 de Júlho de 1912. ·- Calogercis. - José .BÓ.nUa,oio._

Onde convier:
(Art.
·F ica o Poder •Executivo auto.rizado a contracta,r ·no paiz ou
no estrangeiro o pessoal technico que necessitar para os serviço" de i.nspecção e defesa agricolas (verba 6•), de zootechnia (verba 7•), de geologia e mineralogia (verba 9.•), de meteorologia e astronomia (ve-rba 12),
de veterinaria (verba 17), e ensino agrícola (Vfüba 19), podendo para
esse fim abri'r os creditos que entender necessarios e marcar ao 'j)essoal
contractado o ·vencimento que julgar conveniente, de accõr.do com a especialidade de cada um.
Sala das s·essões, 8 de Jul.ho de 191,2. - Ca1rvalh.o Chaves. - Luiz
Xcivier.

iNa verba 19 - ensino, agronomioo - lettra 1\1: - augmente-se 1'1éls
100 :000$ para uma escola pe-rmanwte de lacticinios em ·Palmeira, no
Estado do Paraná.
Sala das sessões, 8 de Julho de 1·912. Xavier. -

Carvalho Chaves. -

Luiz

Christino Cruz.

Fica o Governo autorizado a conc·eder como premio de animação a
quantia d·e 120 :000$ durante cinco annos ao particular ou empreza que
com o capital de .• 2.000:000$ se propuzer a fundar, no município de São
Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, um es•tabelecimento modelo destinado
á cultura da canna de assucar e sua transformação.
Para que este premio seja concedi-do torna-se necessario que sejam
empregados os mais aperfeiçoados processos da cultura intensiva, co mo
na fabricação, de accõrdo e aconselhados pela moderna sciencia agrononüca, ae mod·o a se conseguir o maximo rendimento n.a área culüvada e
o maior coefficierute de sa{!charose contido na materia p.r.ima.

O Governo expedirá as necessarias instrucções para a execução d as
disposições da presente proposta.
'
Sala das ses·sõeS, 8 de .i u.J.110 de 1912. - Elysio d.e Araiijo.

AccreBcente-se :
Art.
O •Gover.no instituir<á premias de 15 :000$ cada um para os
criadores que, dentro de tre,, annos, provarem 'ter criado mais ele ·2 00 cavallos, que se prestem á remonta do/ Exercito,. abrind·o para isso os nece1ssario-s oreditos.
Sala das sessões, 8 ele julho de 1912. - Josino cle ilrmijo.
O Sr. Presidente - Pela mesma razão a Mesa ni\.o acceita a seguinte
emenda offereci-da na sessão de hoje:
Enie11Jd;ci a.o vrojecto n. 61, el e 1·.9 12 (não cic ceitct)

Onde convier:
.
Art.
•Fica o Pod·er Execu.Uvo autorizado a rever o ·regulamento dOS
A:prendizad·os Agrícolas .de S . Simão ( S. Paulo), S. Luiz das Missões
(Rio Grande do Sul) e Barbacena (Minas Gerae·s), fundados e mantidos
pela União, dando-lhes a organização que julgar mais conveniente e co nforme as .n ecess.idades das respectivas zonas, abrindo para isso ·O n ecessario credito.
Sà!a das s·essões, 9 de julho de 191-2. - José Bonifaoio.

N. 61 A -

1912

Fix·c• a cnesveza elo Min•sterio ela Agric.i•ltwrci, Inc/Jiw;.t ;1·fo e '001nim)IJ'1·d10
vewe• o exewioõoio lle 1913; oom1i vareoer de• Oomniissüo rle Finanças
âs eni.en.rlcf,S em.. 2ª iAfscivssüo.

A Commis,são de Finanças vem apr.esentar á Camara o seu parecer
sobre as emen das offer ecidas ao oi·çamento ·da Agricultlura em 2•
discussão.
Adaptado o parecer, inclusive as emendas de ini.ciativa da Commissão, verificar-se- ha um augmento de 1 . 3,3,9 :.400$ na despeza papel
s'obre a importancia total consignada no proj ecto.
Antes de adld•uzir os fundamentos pelos quaes propõe a acceitação
de umas emendas e a rejeição de outras, a Commissão julga opportuno salientar que o orçamento da Despeza des·te ministerio em 1911
foi de:
Papel
Ouro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · "

27 .492 :·895$236
1.150:000$000

Vingando, para o exercício de 1913, a cifra de:
Papel
Ouro

.. . .. .. . ............ .. .. : .... · .... } .. ... ....

•,

..

28. 295 :7.38$420
900:000$000

resultará um augmento de 8'0·2 :•843$.184 papel , e uma diminuição de
250 :000$ ouTo; ou, feta a conve.rsão do ouro em papel, o aug.mento to .
t al de 38 0 :9<68$184.
1Levando-se em cónta que a verba para 6 ensino agronomico teve
o reforço de 1.000 :000$ para installação e custeio de mais dous aprend-izados a gricolas, seis campos ele d emonstração, duas fazenld•as modelo e um posto zootechnico; que a de serviço meúeorologi•co é augmentada de 94 :136 0$ para attend er ao des envolvimento das estações
de obse.rvação, s·end-o que só ao Estado de Minas é regularmente devida a importa,ncia de 5·4 :·3160$ que, •emb'Ora reconstituido o edifício do
Museu Nacional, a verba concernente a esse estabelecimento é mantida
quasi s·em alteração -para qu e s e possa prover á ·acquisigão ele novo
mobiliaria ; q.ue a dotação para o custeio do Jardim Botanico é augmentada de 10·6 :640$ por proposta <!•o respectivo director, sendo 43 :200$ para
a · admissão de mais 30 trabalhaJd·ores em vista da insuffi.ciencia dos
actuaes 20 jardineiros; quí' já na proposta elo Poder Executivo se a lvitra-
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va um augmenlo ele 1. 658 :502$000, papel, nas verbas 3", Sa, 18ª e 20ª,
e 300 :000$000, ouro, na vrimeira d-estas
verbas: finalmente, que se
i·nclúe ag·ora u1na consig·nação nova par.a o serviço el e pesca, na itnportancia de 1. 285 :600$ a conclusão é que, .si a despeito desse clesenvolv.im ento ele serviços e, consequentemente, ele despezas, em varios estabelecimentos elo minislerio, e ela creação ele importantes serviços novos, a clifferença na clespeza lotai, é .ae 802 :843$184 papel, pa.ra. mais
e 250 :000$ ouro, para men os, e,sta cl es1woporção ent.i·e o trabalho a.ccrescido e a clespeza augmentaaa accusa no Poder Executivo o proposi1o de gastar moclera:damente n este ramo aclministratiYO.
Não ha motivo para que se extranhe o -confronto com o orçamento
de 1911 . O ele 1912 fo i excepcio,n al, como frisou a Commissão, nos seguintes termos, ao propôl- o á Ca:rnara:
"O proposito em que está o Governo em nealizar economias e, assim, evitar o clefic;.t , ·affirma-se com energia n este departamento ela admi n istração, que, sendo o m erios -dispendioso (e.·cepção f e Ha elo elas
Relações Exteriores), é qu e mais fundo gol pe soffre n.a propos'ta da clespeza para 1912.
M inisterio el e creação muito recente, com serviços ainda em via
ele or gan ização, sem os numerosos vinculos contractuaes qu~ forçam
clespezas em outros ·r amos aclministraJtivos,-compreh ende-se que seja
elle o bod·e expiatorio das culpas que o Congresso e o Poder Executivo
veem commettendo contra o equilibri orçamentario a partir de 1908 .
Mas a viotima, resignada ao sacrificio por inilludivel necessi·dade, ê
p r e,cisamen te aquella que só ·em ultimo Jogar d•everia ser attingicla . A
prosperWacle do Brazil ê, e será por muitas g·e r ações, uma fu'11cção ele
sua prosperid ade agricola; e os apparelh os destinados a desenvolver e
aper feiçoar a agricuHura nun ca serão clemasiaclo onerosos, porque,
promov.enclo a riqu eza publi.ca e o consequ en'te bem estar ela Nação,
a u gmentam e reforçam a materia tributa,,el, importando por isso m esmo e em u ltima analyse <lespeza procluctiva para o Thesouro.
Vale a pena repelir es.se lagar cornmum, agora, quando as cliffi culclacles ele uma situação fin a n ceira precaria como a.qu ella em que nos
encontra1mos levara1n o Governo a propôr, e seguran1ente levarão o
Con gresso a vo·tar, restrieções tão consicleraveis justamente nas clesp.ezas que ma is interessam á economca publica. E para que os nossos
man cl aJtarios não no.s 1-eiann. coim o amargo s.cepticismo com que costumam
con si(lerar as secliças e platoni cas llissertações dos r elatarias e cla.s
conferencias, apr~ssemo-nos em cl izer que a reaffirmação claqu.ella fatigada verclacle . só ê opportuna para valer como unn comprom'isso elo
Congresso para com a Nação, a saber : - "que, ultimadas as acquisições mais urgentes que sobr.ecarreg.rum o orçrumento ele outros ministe rios, !tenham •em 1.913 os serviços de i mmigração e colonização, inspecção e d efesa elas c ulturas, zootechnia e veter·inaria, auxilias á .agr icultm-.a e ensino agronomko as dotações orçaJmentarias inclispensav.eis
par.a a sua mais ampla cliffusão e preenchimento cabal ele seus fins .
Não é preciso dizer, porlamto, que a Co•mmissão aci~eHa de um
modo geral as reclacÇões consignadas na proposta elo Governo como iim
1

1'1eg;·rinen vrovisorl.o e sob e' res<3>1wc, ele qne o Congresso eleve inocUf'ical-o
no orçmnento ele 1912-1913, sem cmginento, é cicwo, ?ic< clesve.z a total cl.ci
Re1niblicc,."
'l'aes foram os •motivos que determinaram a fixação ela clespeza elo
l\'Unlisberio ela Agricultura para 1912 em 24 . 224 : 856~420, papel, .e 900 :000$,
ouro, ou menos 3. 268 :03 8$816, papel, e 250 :000 $000, ouro, elo que em
1911.
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A esta altura do trabalho orçamentaria já sabeunos que a espectativa 1ê.a Cnmm·i ssão não &e rea.liz,ou, ·p ois que os orça1nentos ·dos dema .L s ministerios, ( coni. excepção do da gu erra) long.e de accusar din1ü1uição ela clespeza. i1np ortan1 aug111ento não pequJeno. Isto i.m.p ede
que o da . A. grkultura 1tenh.a as dot ações conve nientes para a ampliação
dos serviços a seu cargo, ,8 a d ia para m elhore.s tempos a realização do
proposito expnesso no parecer de 1912; nem o contrario se deprehend·e elo a:u.gmento que s e lhe 1esbá i·m1prfoninc10. pois q·ue a verda.d:e lé q ue
a Com•missão não propoz. n en1 a c olhe u, quaesquer :medidas attinentes a
serv iços novos, limitando-s e a dot ar co1111 a precisa cons ignação os que
já foram creados por ·delib eração legislativa ou com sufficiente autorização do Congresso, os qua es, un1a vez estabelecidos, precisam ser
c us,teados, salvo sUppreslsão, que não pódie, ou não deve, ser objecto
c1e lei orçamentaria.
A' medhla que o c1esequ ilibri1J orçamenta-rio se accentúa, mais se
faz sentir a n ecessidade ele um tr.abalho de revisão em conjioncto, para
que a restricção da d espeza se opere em todos o.s o·rça:mentos e, tanto
quanto passive!, na proporção d.a despeza parcial de cada um delles.
De outro modo, nem s•e fm·ão oconomia1s apreciaveis (haja vista a inutilidade d·O s,acrifido ·do orç[Wn<ento ela •A :gricultu·ra para li9-112), ·nem se
conseguirá obra tão justa e ilnpar·cial quanto é in·istér t>a ra conciliar a
adhe1são gieral.
1

EMENDAS

N. l -

Con'tinua.m em 'Vi·g or as suibvenções '3onceelilcla.s ao .&pre.n-

diz.aclo Agrdicola de LLeo1pokl1 na •e 'á Es.co1la ele :\..gri•c--J1ltr.a ele [Ja,vras, no

Estado d,e Minas Ge raes, estaituidas no art. 87 do orçamento vig.ente.
Sala das sessões, 8 dé Julho de 19112. - Alvaro Bo1telho. - Ohristicono Brcizil. Silveirct Bnirn. José Bonifcicio. ~ Lmnonnie?" Go~
dof1·eclo.
N. 2 Fica augmentada a verba 11. 15 com a iimportancia de
24 :000$, para auxilio á Escola Univers•itaria de M·anáos, 8Jfi1m d•e continu ar a 1nanter o .curso de agron omta e o can1po de .experin1entação ann exo á n1es1na, cl·evendo e's se auxilio ser pago em pa-rcellas m1e11s-aes de
2:000$000.
Sala das sessões, 8 ele Julho ele 1912. - Mo?1Jt ei?"o ele Soiizci. - Chris tiamo CritP.!.
N . 3 - Continúa ·em vigor a clispo~ição ·ao art . 74 da lei n . 2.544,
de 4 cl•e Janeiro de 1912.
Sala das :;;essões, 8 de Julho ele 19,12. Christiano Bi·az U. - bctmoiinier Goclofreclü. Antero Botelho. Alwwo Botelho. Silveira
Bni1n. - AiHonio Nogii~ra. - Domingos Mascarenhas.
N. 4 - Accre1scenbe-se onde conv·Ler:
E' a uto rizado o Governo a subvencionar com a quantia de 5 :000$
o Ensino Profissional do Ins,tituto P lüloirnatico Mineiro cl.a cidade de
S. iP•a·ulo d,e Muria.11ié, E •strudo de 1Mina.s Gera1es .
Sala das sessões, 8 d.e Julho d•e 1912 . Silveini Brmn. - ~llva.ro
Bot<J,lho. - Antero Botelho.
Chris1t~;ª<1'" Brazil. Mo?·eirci Branclao .
l'l·. 5 -

Accrescen'te-se :
Fica o Govern.o autorizado . .a coruceder a subvenção de 20 :000$ ao
Po.s to Zoote·chnico Muni cipal ele P1elotas.
Sala elas sessões, 8 de Julho de 1912. - Osorio.

ió2
N. 6 - A' verba 15• accrcscente-se 100 :000$000:
Am<Hio ao Lyceu de Artes e Officios {la Bahia para concluir a reconstrucção do seu eclificio - 100 :000~000 .
1Sala das sessões, Ju1ho de 1-9·1'2. - :Peclro Leooo. - M·e•rio Hern~es .
Qic.tc11Vi.o Memg.wbe•ini.
N. 7 Ond e convier:
Fica o Gov·erno autorizado a a u xi liar crnm a quantia <le 10 :000$
cada uma das seguirntes instituições s·cientificas : InsUtuto Polytechnico
de Juiz <le F õra, Curso Comm1ercia l ela A,ca·el'emia de Commercio ele
Juiz d•e Fõra.
·
Sala •elas sessõ·es, 8 el e Julho ele 1 912. - João P enielo.
N. 8 Oncle convi.er:
Continúa em vigor a subvenção conceclicla ao Aprendizado Agricola ele Paitos, no Estado de Minas Ger.aes, estatuida no art. 87 do
orçamento vigente .
.fü'Lla das s·essões, 9 ele Julho ele 191 2. - Ribei.ro J1inq1.ieirei.
N. 9 -

Accrescenite-se ao art . 15 :
50 :000$ para a uxilio ao Insütuto Polytechnico ela Bahia, afim ele

m ante r seu gabinete doe histor·ia n atural.
Sala das s•essões, 8 de Julho de 1 912. Memgc\b eirci.

Maria Hermes. -

Uctavio

N. 10 Na verba 15" .- A uxili o á Ag.rioeult ura e ás Induslrias na rubri ca II - .~\ u xi lio s c1 iversos - accrescen te-se:
1A.ugmentaclas d·e 50 :000$000, s ub venção á Academia -cl.e ·Com m ercio a.e Sm1tos, .com a obrigação ele conse rvar como gratuitos 20 a.lumnos designados pelo Governo, até o fim. elo respectivo curso.
•Sala el as se,s sões, 9 ele Julho de 1912. - Gei/.eão Carvallrnl.
Pn.iciente ele Monies Filho. - Albe11to Sarmento.
N, 11 A u grn entada ele 30 :000$ a .subven ção á Escola de Con~mer
cio Alva r es Penteado, na Capital elo Estado ele S . Paulo.
Sala das sessõe·s, ·9 de Julho ele 1 912 . Ga.leão Cewveilhal. - Alberto Sa1'1nento. - Priiele1it•e ele Moraes Flil ho .

N . 12 - Onde convier :
Dez contos d·e réis ( 10 :000$) ao Syncli-cato de Goyanna, para a
m a nu tenção ela Escola Agricola ele Goyann a.
1Sala da s ses1sõ.es, 9 de Julho ele 1912. - Simões B,arbosci. - Manoel
Bo1;ba. - Cos.ta Ribeiro. - J . Augiisto elo Am@·ei.l. - Aristarcho Lav es: - Cunhei Vcisco?~cellos.

Oncle con vier:
lDez contos de 11éis (10 :·0·00$) ao IL yoeu cl•e Artes e Officfos cl·e Per,
nambuco.
'
.Sala da.s sessões, .9 d•e \J.ulho de ·119'1'2. - Siniõe•s B.a.rbosci. - Oostei
Ribeiro . - Netto Cmnpello. - 111/anoez' Barbei.
J. Aiigiisto -ezo Amanil.
·N . 13 -

N'. 14 -

J\,ccr escente-s e á v·erba 15", n. 2:
Auxilio á Academia de Go1mrn2rcio ele Pern a mbuco manti cl.a pela
Associação dos @mppeg·a;a:os do ICommerdo, v inte -con to s •de néis
(20 :000$000).

Sa:!a das sessões, 9 de Ju1ho de 191 2. - Gostei Ribeiro. - J . Aitgiisto e~o Anicircil. - Netto -Cewn~Je•llo. · - ·Simões B1evrbos.a-. - Ciinha Va.soon cellos.
•
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N. 15 - Onde convier :
Escola de Engienh.ari-a Ue
Pernambuco,
manter o curso a.e agronomia, cincoenta contos de
Sala das ses.,õ·es, 9 d·e Julho de 191•2. - 1Gos1:a
gnsto elo jt·n~arcil. Aristcircho Lopes. Ne~to
Va.sconoellos .
A'

com a obrigação de
réis (50 :000$000).
R ·ibevro. - José AiiGciinpello. Gnnhci

N'. 16 -

On.d.e convier :
Ao Syndicato Agricola da Esc.ada, para a manutenção da Escola
Prati ca de Agl'icultura, vinte ~ ontos de r·éis (20 :000$000) .
.Sala elas sessõe.s, 9 de Julho de 1912. - Gostei Ribeiro. - José AiiSimões Bm·bosa. Arisitm•cho Lopes. Gnnha
gns,to elo Anwnil. Va.sconceUos . - lVIcinoel Borl.m. Netto. GcMnQJ13'll.o.
N. 17 - Verba 20" - A.e-crescente- se:
.Sendo 5 :000$ para .auxiliar o ensino profissional do I nstHu to Philomatico Mineiro, de eidade de S. Paulo de Muriahé, Est ado de Minas
Geraes.
Sala elas se,ssões, 9 de Julho de 1912. - Si lveirci Briiin. - Alvciro
II o telho. - Gcirção Stoclcler. - Ghr!sticino Brci.zil.
N, 113 - .. Onde convier:
Fica elevada de 10 :000$ para 20 :000$ a subv•enção concec1icl'1. 11.
Es : ola de Commercio mant>da pela Associ·ação Comm ercial do Estado
do Maranhão.
•S ala das s essõ·es, 9 ele Julho d e 1912. - Ghristino Gniz.
l'ii'. 19 - ü_nde convier :
Fica o Governo autorizado a conceder o -auxilio ele 50 :000$ para a
m anutenção dos concu rsos hi1Jpico.s em boa hora i'n stituidos na Capital
Federal.
· .Sala das sessões, 8 de Julho d.e 1912. - Joéío Peniclo.

N. 2 0 - Onide convi.er:
Fica o Govern o autorizado a auxili·ar
o posto zootechnico que está sendo montrudo
ria Magcla;Jena, Estado do Rio ele Janeiro,
viços a diverso.s n1un icipios .
.Sala das sessões, 9 de Jull10 d:e 1912.

..
c01m a quai~tia ele 15 :000$,
no municip io de Santa· Mapo<elendo presta;r bons ser-

SUva Ccisotrn.

N . 21 ~ !Fica •O rGiov•eroio autorizado a despfmd er a imrportancia de
70 :000$, na acquisição de um predio para a Es•cola de Artifices em Flo rianopolis, no Estado ele Santa Gatharina.
Sala das seo.sões, 9 d·e Julho de 1912 . - Celso Ba.yma.
N . 2 2 - Consi·d.eranclo que a Acad·em ia ele Corn:mercio do Rio ele J a neiro , reconhecida officialmente pela Iei federal n. 1. 3 39, de 9 d1e Janeiro &e ·1.9·0•5, ·continúa a preenc;l18.r os fins ;para cpe foi cr·ead·a;
Considerando que ella tem gozadó ele auxilio federal, em troco da
facu•ldrud·e concedida ao Gover.no de i:na!trimvlar gratuitamente determinado numero d:e alumnos;
Considerando que a Academia elo Comm encio do Rio de Jq.n eko tem
atbendido so\i.citam.ente ás requisições do Governo Fed·eral, unes:i:no além
do numero de matriculas prefixado pela lei ;
Considerando que se torna nece.ssario, para continu ação dos cur sos
pelos a lumnos gra:tu i'tamente matricu lados, seja con cedido a u xi.Jio · adequado:
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Propomos a seguin t.e em·encla, ond e convier:

Fica o Governo auto•rizado a subvencionar a .&cademia de Commercio do Rio el e Janeiro com a verba de 20 :000$, obrigando-se a reforida A•cadem[a a matricular .gratu.itamente 2•5 a l•umnos ind.i·ca;dos [lelo
Gov•erno F .ederal.
ISala das . sessões, 8 de Julho de 1912. - José Lobo. - Coelho Netto
:N' •. 23 Gonsicl·erando a insufficiencia do a uxilio consignado ao
Museu Co1man.ercial .ao Rio de J aneiro, na verba 15" - Auxilios ás in-

dustrias ;

Consicleranclo que as leis ns. 2. 221, ele 30 de Dezembro ele 1909,
e n. 2 . 35G, ele 31 de Dezembro d e 1910, já o havi•am fixado em· 120 :000$,
e que o,s serviços .a o Museu Commercial do Rio de Janeiro, em con'tinuo •111ovi1nento, J1ecessita1n para sua regularidade cl·e ser auxiliaidos con1
ig·ual verba, propoan.a-s a segub1te e1nencla:
A uxilio ao Museu Comm enc ial d-o Rio de Janeiro, com a obrig•ação
ele ad1mittir grat uitamente na Acaidemia ·de Commercio 50 a lumnos designados pelo Governo e a pr,estar os serviços que forem exigidos pelo
mesmo Governo, 120 :000$000.
18ala elas sessões, 8 de Julho de 1912. ·_

José Lobo. -

Coelho Netto.

As emendas de ns. 1 a 23 deV'em ser rejeitadas.
Algumas dellas 1são ociosas, poi s, manclan11 substituir pardal ou to'ta1mente a disposição do art. 87 da lei n . 2. 544, de 4 de Janeiro de
1912, medida esta a que a Commissão attendeu ·em uma .das emendas
de sua iniciativa.
Outras propõem auxilio.s novos, ou roeforços elos já concedidos, a
ins·titultos de ensino profissional .e .commer.cial, e a estabeleci•mentos ou
certamens i·elacionados com a agricultura, pecururia e •C ommercio; e
não podem &êr acceitas, sem embargo de sua manifesta utilidade, por
consignarem a.espezas cujo adiamento as cond ições financeiras ela União
aconselham.
N'. 24 - Consiclera11clo que a lei n. 2 . 544, d.e 4 de J aneil:o de 1912,
creo u a Coú.1ilnissão Pel"tnanentie de Exposições, sob a presidenc.ia elo 1n1inistro ela A:gricu"tµra, Industria e Co1111111°m1cio, fixando as suas respecüvas attribuiçõe.s;

• eranclo que .a Commissão P erm an ente de Exposições ·foi instal.consicl
lada em 25 el e Janeiro do corr•ente a nno, dando inicio aos seus trabalhos,- m as qu e vê elif.ficultacla a sua acção p ela ausencia a.e verba, pois
a referida lei auto1'izou o Sr. Pres'.de11te . d;a Republica a utilizar sóm.ente a .r enda que a.s mesmas exposiçõ es produzirem;
·Consi.cl.eranelo que semelhante r esolução colloca a Commissão Per1nanente ·eln circulo vicioso, porqu e, ne1n poderá preparar exposiçõ.es sern
·1~ ecursos pecuniarios prev iannent e coneetlidos, 11e1n arrecadar r-e n clas de
uma €X-posição irrealizavel;
iGonsioderanelo que é ungente systematizar no iBrazil o serviço el e
exposições ele moelo a tornai-o m enos oneroso aos cofres ela nação e
que subsis'tem as razõ es expostas nos consicl·e r andos apresentaclos na ses são de 29 ele Novembro de 1911.. que a.eram ·em resultado a creação da
C~m.missão Pe1,manente ele Exposições p·ela lei n. 2. 544, de 4 ele Jan eiro ele 1912, a qual ·no s eu art. 89 fixou-lhe as attribuigõe.s;
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Propomos, onde convier, a seg.u inte emenda :
F ica consignada. a verba d e 100 :000$, para a execúção elas disposições do ar.t. 89 ns. 1 a 11 da lei n . 2 . 544 a.e •1 de Janeiro ele 191 2, q u e
c ontinúa em vig'Ol' .

.Sala das sessões , 8 de J ·_ü ho c1e 191112 . Serzeclello Corrêa.

Dooni1"go•s lVI ,asoare<nlws. -

Es·ta •emenda el eve ser r.e j e iLacla . A Co1mmi ssão não d escon h ece a
u tilid.aicle c1a systematização do ser viço d e exposiçõ ~s ; mas, ante a necessi.clade maior de r.es trin g i·r as despezas pubHcas, ella só cl eu seu
assentimen~o á m ed ida que se t raduziu n o art. 89, n1
s . 1 a 11, da lei
n . 2 . 514'4, cl•e 4 d1e Jain eiro d este anno, so1b a oonc1ição expre ssa cl·e .qu1e
para, ous·teio das exposições sómente se despen cl·eria a r enda q ue e llas
produziss0m . Aiss im ·condicionado o voto ela CornJmissão, não par eceu en tão a os propug nad or es el as exposições a nnuaes no Rio d e< Janeiro que
elle co llocasse a Commissão Permanen'te de Exposiçõ es ·n um circu.\o vi cioso, qual - o de "não pod e r P·r eparar exposiçõ·es sen1 recursos prêvia.1 niente 1co.ncediic1os, nem a rrecadar renda s .ae un'l!a ex.p:osiçãio iJTea:lii zavel"; pois o que entã o s e esperava e r a ·a orgainização i n dustrial dess es ·cerita.inens . S i t a l organização é in1praticavel por eJ11q.u anto, lnais
valre a diar o empreherneliJmento elo que s obrecairreg..ar a d·espeza, j á c1e.s propor.cionaela_ á r eceita orçada.
N. 25 - Fica manUcla. a. subvenção ele 48 :000$ ao Ly•ceu ele Artes
e Officios elo R io d e Ja11 eiro. - ll11ctit1'iaio Lcice., 1clu.
N . 26 - Fica 1nant iel o o a u x ilio ele 300 :000$, pa.ra a.s obra.s elo e'difi'Cio . elo ILy.ceu ele A rte.s e IOf.i'i1ci·os,.
JllI mwici.o Lcw eNVci.
A emenda, n . 25 é clesn ecessaria a nte a emenda. n. 7, ela. Commissão.
A cl·e n . 26 propõe m edida a cceita.vel e justa.; .entreta.nto, co nvin ~
do 1que o ·auxHio para as obras elo ed ifi,cio el o L yceu ele Artes e Officio elo Rio ele Janeiro 1c ontinue s uborclina,do ás ·cond içõ es enu merrudas no
art. 88 ela vig. ente lei orça1nen taria, a Conmnissão . propõ e a seguín t-e
em enda, substitutiva.:
Fica o~ Governo autorizado a a.u xiliar 00111 a quantia d e 300 :000$
a construcção .a o novo eelifi.cio elo Lyceu de A1iles e Offi-cio·s elo Rio ele
Janeiro, sob a, condição ele passar o ·eeli.ficio á propriedade da U n ião
no caso de dissolução da. So.ciedad.e Propagruclona elas Bellas A r t es, ou
si fôr cl esv i·a.do elos fins a que se d estina.
N. 27 - IC onsicl•er ancl o .ser ele ·urgente nece.ssielad e o saneamE1nto elas
finanças do Braziil, a-rim cl·e se 11ô1· iterrno a o c·u rso forçado e ~ cobra:nça el e irnpostos excessivos, qu e es n1 aga111 o p a i.z;
Consicleranclo que o meio d·e r eal izar tão j u s ta aspiração col! ecti va é restabelecer o equilibrio orça;i111en t.a rio, o qu e s e .c ons egue em paizes novos e prosperas, apeinas ·evitando a ugmento de despeza, porque
a r eceita cresce progressiv an1e·n le;
Con1s iderando sério p erigo o aug1nento
ela qu·an tia destinada ao
ti·.ansporte d e eflnigrantes ela Europ ~ aJt& ao Brazil, não só porqu e esse
·pagatc'Tie.nbo d e passa'g•eJn crêa .u,n1"a e,sipeci·e de i11111nli.gTaçãio s-uibsi-ddacla,
quan.do a espontanea s eTia a id erul, coim o ta1n b en1 p elo fakto d e não
r aro . se cl·esti n are1n a ou t ros pa.iz es os q ue v iaja111 á cu1S ta do nosso
erar io ;
1

/
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Considerando ser, por.tanto, suffi.ciente manter a verba de 300 :000$,
ouro, decretada para 1912, uma vez que se não concorda .em a suppTimiT de todo, o que seria tdes·e;ja,vel;
·Considerando mais que o serviço de protecção aos i·n dios e loc•alizaçfüo de traha1had-0res na-ciona·es, com o qual se desrpenderam, em 19 1'2,
1 . 1 51 :200$, não póde, n as circu:mstancias ae>tuaes do paiz e attentos
os· resuHados 1ir·O'blemaUcos de tão noibne tentativa, exigir do T'he.s ou1"0 ~1m au;gment10 •d·e sacriücio s :.1•perior a 4'2·9 :H.8$00.0· ;
Considerando, finalmente, que, m ediante as razoaveis modificaçõ·es
proposta.s, o oroamento da Agri·cultura pa,ra 1.9 13 ficará ig ua l ao d ecretado para o e xeI'cici-0 finanDedro actual :
J!J.mende-•ie -0 artigo unico do r e.s1p.e·ctivo •proj e.c~ o, da seguint8 fórma:
Om·o
Verba 3ª VeTba 18• -

Serviço de !Povo a m em to .. . .
'Prot.e·cção 1aos J.nd'ios, etc . .

Sa•la das sessões, 8 de Julho de 1912.

300 :000$000

Papel
•! . 79 2 : 080$000

1. 5180 :318$000

Cctrlos M ax ·i1nilicino.

A •Commi·ssfüo ·o•p i.na 1pela reJeição desta emenda. A immigração
espontanea lé, s·eun du·vid.a, rpreMri·vrel ~ subsidi a da. ·E ntre -0u tras razões, ·p o.rque .lé majs barata. Mas .n ão a 'têm. esrpontamea os p a iz·es q ue
querem, ma.s o.s ·q:ue pod•E.l'11 ; -e .o Bra::i il ai1n d·a 1preciz-a !SU'bsi•diar boa
rparte •da sua 1rmmigração, 11á pela necessidade economi ca de actival-a,
j•á pela necessidade poliüoa d·e di.ri.gi·r em certo sentido a corrente
immi.grato r.ia, o que só lhe 'é CLa:do fazer sll'bSi.diando-a em parte.
Quanto á r educção d a .consignação · para o serviço <le p.rotecção
'a os ind".os e Loca1i2•ação d •e ·t rabalhadores •n acionaes, 'é i·mpos~ivel op·e·r a l-a na escala proposta pela .em enda s•em ·g.acr ifioar serviços e esta.b elecimentos, .cuja insitituição, tendo c u st,aél'o Jargo dispendio, não <levo
ser •aband onada a ntes que os seus .resultados, no tem:po indis·p ensavel
[para q ue eUes se pre>duzam, venham sanccionar ou .condemnar a orientação adaptada 1pel.o Oongre·sso e pelo Po der Execu tivo.
'Ü .que s e •pôde ·f azer, ;pensa a Commissão, é, por emquan to, não
.augmentar o mumero das .povoações de indio.s; e meste senti do el.la
p·ro:põe a e'menJda m. 17 srnj}p·r im'indo a .sub-consignaçfüo ,p ara novas
p ovoações.
N. 28 Acc,·escente-.se :
Fj.ca mantido o d isposto na le ttra l d·o art. 7.2 d•a lei n. 2 ..544,
de 4 de J aneiro de 1911 .
<Sala das sessões, 8 d·e i.JuJ.ho de· 1912. - Osorio .
Esta emenda é d esnecess·M'ia. A <l•e. ·n. 7, da Commissão, com1ineJ1ende a 1prnv i·d>encia qu e neHa s é .propõ e .
N. 29 O.nde convi er:
Os ·em.pr egados :dest e Mi.ni:üel'iu t c ríto um.a gTatHi·cação a.d:dic ic nal
s obre (}S s·e us ·v e n c itnenlcos , .ele <50 ';i'o no Pará, 60 o/o rlo ~\m.a%onas

e 70 % no Acr e .
Sa l a· da.s ser:sõ es, 8 el e .Julho {~·e 1912. A.'11:reU.o Arn,o ·d ?n. 1lnt'vn iv Nog ·1 1d.1-.1i . J'oo/.o O lf"'t: Cs. --' Ro.r; c·ri.o llc Mü ·a.:i«lu. H08 lMi1rnh
t-T:e UH'neibni.

!N·ãio conVlérn alt e.rar a .por-ciê nba1ge.•n1 ela .g-raliücação a.dr:"Hcio!1a.1 qu e
1

pernebem so.bre os respectivos vencimento·s os funo cion arios do Minister io com ex e r cic ;.o no Pará, no Amazonas e no Acre, e estatu iÇla
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no art . .SO aa vig·entB lei orçamentaria, cuja reprod·ucção na lei vindoura a .commissão pro.p õe na sua emenda n. 7.
Assim, el!a Qlp ina •pela •reJe·ição da emenda.
:N. 30 Onde c·onvier:
Art. 1•0 -Ao agri•c4lt·or q ·1e ~)rabear a cultura .intensi•va do aJ.god•o·eiro, o rGoverno, á •requisição .a•o mesmo, fornecerá, além d·os appa.relll10.s apro•p·riaclos para o destacamento dos ternmos, •os instrum·en•t os

arat1orio.s de que ne1cessitar, tpara .arrote-ar os cne,sanos terrenos.
§ 1. 0 •E ' o Governo autor.izado a premiar com 30 :0 00$ o agricultor

que praücar a cultu ra ip.tensiva elo a1lgodoeiro e cuj a produ.cção mi·n ima
seda de 1150.0 0•0 kiJ.os de algodão ·em ram.a em cada -colheita.
§ 2. 0 O •premio -O·e que trata o •páragrapho anteri-Or ê limitad-0 ao
numero d·e 1 0 a cada Estado ela União. .
§ 3. 0 o fo•rnecime·nto dos appa.re1hos .e instrume·ntos ae q u e trata
este artigo e a co•ncessão do premio estabeleci·do ·no § 1° ·ficarão depenc1entes ·d·e infürmações das fospectorias agri·colas resp·ectivas.
§ 4. 0 O Go.vel'no expedi.$
as ne·cessaria.s instru·cções vara a f.acil
execução •das di eposições cleste artigo.
SaJ.a das sessões, 18 d•e J ulho de 1912. - Chri.st-lno Cntz. - Coelho
Netto. Costa Ro.clri[J1te8'. __:_ Gwnha ilfftcha:cro. J . Lctniartin'e.
A Cammissão propõe a O"ej eiçãu .a·esta ·emenda .
Não seria justificavel que o ·Governo fo1:necesse gTatuH:amente, macllinism10.s e i'nstnum1ent·o1s a'l'atol'ios aio.s p l antRdores de Li\Jigo<lão, e
quando hsso se jusUficasse, a m<edida seria inco nvenien te por aca.rretar aes·peza i·l!imHacia.
Qu a nto aos :premias a lvit:rados nos §§ 10 e ·2°, ainda que em •prin c1p10 constHuarm u m ex;cene·nrt:e estimulo, ·parece· · des·necessario instit uil -os, uma vez que o Min isteriq d':s.põe <le verba para ·distrfüuil-os
quando preenchidas as co.ndiçÕes .regulamentares.
1

1

:N.

31 -

Onde convier:

:Consiclerand·o:
1°, que o G0\' 8T•no l!'eder al tem necess1dade ·de, por todos -0.s meios,
fomentar as forças vi.v as da Nação, :paira ppd·er dar , igu ailrm·en:te, in c r emento ás receitas do orçamento; .
~º. que, na -industria pastoril, reside j'á uma das grandes fontes de
l'e·n da •do paiz intei r o, e, fut urameinte., será com certeza a.quella que,
cocrn

maiores

ail giari.smos,

.contni1buir'á

para

o

ccm·put.o

,gera:! da 1Jro-

c1ucção brasiJ.eira;
3°, que essa inc1·usü·1a, princi·palment.e ·n os paizes inter-tropicaes,
como o nosso, carece, para seu plen o aesen·voJ.vim·ento -e ,p ara que es
seus resultados seja;m abundantemen te compensadores, ser devidamente
a:m·parada cpela 'lniads rigor-0.sa 1JI"01l)hYl1axia, na qu,a1 .reside, certa1nenit'l2
g-ran·de parte :do ex.ito -cle.sSe raun·o •de acti-vkla.d·e ·11uo.1aJ1;a;
4°, que •já estão po,r ·clem:ais ·conhecidos os effeitos .n ocivos que, ·aos
entes animados que povo.a,m nossos ca111pos, inf.lige1n . os parasitas animaies, ~)rincipalmente os carrapatos;
5°, que os ·Kixo-diad·es)) 1não se 'limirta:1n a .ex·e.rc e'l' uma acção 1profundan1ente depri,mentie no orga11is·m o ani1nal, pela sucção do sangue,

mas tambem são vecto•res d'e mo•l estias que prejudicam immensame.nte
o gado na,cion:al e ent-0rpecem a s u a melhoria pela dHfi.cuMade de
acclimação aas r aças fi n as importadas ;
·

•
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16°, qiue a e:xitincção rd10.s can.·.ra.pa;t•os se 'i::11põe e · é s·e.gur,a1nernte u n1
dos problemas q u e mais elevem interessar as iniciaüvas g·ov·er-namental
e privada;
7°, que a prop-hy!.axia d·os rebanhos affecta de mo•do mu ito accentuado á sau d·e ,pubJi.ca, ,p oi.s é b em conhecida a o·elação QUe ·existe
ent,r.e :as molestias que affligem a ·lrnrnaniclade e aqueJ.las que perseg uem •os irJ'acionae.s ;
18º, q u e por isso, z elando os .p od er es publicas 1pela riqueza ·particular, def endem •po.clerosamente a saucle •P ublica ;
9°, q u e, a1ém d·e tudo, o -i:nveteraelo habito das queimas •elos campos € u.n1a resultante da ·n e·c essidade, e1n que o.s ·criadores se vêe1n ,
de, amrnalmen te, defencl·e r·em-se dos carrapatos que, b1fest anc10 <mas
terras, lhes causam prej uizos füH1cih11ente calculaveis, tal ;,, sua im 1
po,rtancia;
·: ~l
10°, que as quehnas .p eriod'icas dos cail111po.s vão, ,poLi.co a pouc9, 12s-

teri!izand.o a terra, extinguindo a flora util existernte e dando lu gar
a n ovas variedacles muito meno.s • uteis e considei'aiclas «prag;as)).
11°, que, com •o desenvolvimento cl·e tão util medii'l'a pro·phy·l atica,
fil 1ca p·o·d·eTosa111en.t e aim:p'li·a.a,a a

a1cção

b-en efi·ca

elas i1ns1pe.ctorjas ve·te-

rinarias nos Estados ·ela União;
E' o Governo aut orizado:
1°, a augmentar o 1premio j•á estabelecido .a.e ·500$ para o clie
1 :50 0$' ( termo onléclio do valor {l'os ban.heiros ) , ;p ela construcção de
cada banheiro insectióda ·ele q u alquer especie, . quer se 11rate do· e m prego ele .b an.hos carrapaüód:a.s, quer s e tenha em vista aquelles q ue
traz·em a prop·h ylax ia 'elos r·ebanhos bov.i nos;
2°, -a augm entar de 10 1para 30 ·O numero cl·e ba,nl1ei.ros a 1iremiair
annua"l'mente, .q uer .seja1n particulaÍ'es, quer 1nunicipaes, quer estadoaes,

em cada ·E stado ·da Únião.
.Sala das •s ess ões, J·u1110 a·e 191-2. - Chn·ilstirvo C'nuz.
- Costa Ro<lr•igiies. - E/.ysio cre Arcitijo. - C.cwvci.lho
Jlf1a1cfol. - Ciwi lw AichC'hcicLo . - J . Lcwn,ci?1/;.ine.
A C'on1 1nissão 1preferio inanter na ~sua en1end:a n.
cons ignada .n o ar.t . 7·2 .Jettra s da lei ele orçamen to

·
- Coelho Netto.
Clwv.es . - Liliz
7 a autorização

em v igot', pare-

cencl o-l1he i n·odnv·e·nie,nt·e aug-.n1 e.ntar para 1 :500$ o valor do 11Pe·1nio con -

cessiv.e l aos criadore.s que consbruiren1 b.a.nheiro ·lJ·a ra explugo de paOs prnpTios autores •ela .e1nenda reconh ece1n que, ter·rno 111édio
um 1'!.esses .b anheiros cust.a · 1 :500$ . Se -o Governo pagasse o custo ·o:\.('
·co·nstrucçãoo, a clifficuldacle ·só consistiria em escoLher o num ero 1.i··
mitac1Ô ·de creclo•r e·s a attender, todos infaHivelme nte concorren'.to ao
ai.1x.i:lio, CfJe, em ta1eJs 1CO'ndiçõ e.s, p erd.er:ia o icara;ct er de esfilnlüo aos
mais emprehencleclores . A e1nenda, pois, .a·eve s e;r rej ei.tadn. .
.rasitas.

O.nele ·convier :
Augme-nte-:se a quantia de 1.50 :000$, s·e·ndo 50 :000$ para cada uma
das estações seriei colas .cJoa, Hepublica .
!Sala cla;s S·essõe.s, 7 d e fftl'lho cl·e 1.91112 . - Jos é Bonifcocio . Calogeras .
N: 32 -

.A e:1n·3n d·a ·cons'.g-na dotação :p ara as estações sericicolas a que se

r efe.r.e ·O a r t. 7.2, 1eUra o, da .J ei ele orçamento em vigor, das qu aes
duas já foram creacla.s, uma em Minas Geraes e out ra no Hio Grande
do Su l, e ou.tna proxi:name.nte será creada no Hio de ·Janeiro . E n tre' t<~n1to, t enCl·Q sido o Governo <i.ütorizaclo a <U.s:põr .apenas cl·e JlO :000$
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com o pess-oal, material e installação desses estabe!.ecimento•s, não •P a.r ece razoavel que, só para o custeio, se consignem 150 :000$0'00.
A C0mmissão propõe, · em consequencia, a seguinte emenda ;;ubstltutiva:
·Augmente-se na verba 19" a quantia de 120 :000$ paTa custfJiO d'e
tres e stações serici·colas.
N. 33 Na verba ·6" - Serviço de Ins•pecção e Defeza .&gri·colas
oncle se diz Inspectori as _.:._ P.e.r na1nbuco, 1Bah:a 1 etc . , diga-se:
Pernam,b uco, Bahia, Minas Ger·aes e J?aran'â..
1Sala das sessões, 8 de Julho de 1912. - Carvalho Chaves. - Lwiz

X ciV'ie11. Christ'imo C?tiiz.
A ·emenda visa inc·l uir a Inspector.ia da Defesa Ag.ricoJa d:o Paraná
nas de p rüneira ca-teg_o ria. E'.obre não ·Consignar verba para o aug,m•einto
de d·es.peza .qu e essa alteTaçã:o ·a carreta, ena n 11odifi·ca o 1iegu.1am1ento
t::tn vigor s·en1 vantaige111 pratioca.

Convém rejeitai-a.
Onde co-nvier:
100 :000$ para acquisição -ele a:ni·: naes para o povoamento do campo
e estabu.Jagem na faz e·n-da modelo de !Pon~a Gr·ossa, no Paraná.
20 :000$ para ensaios de acclimação de bovino.s .c·a faz;enda modelo de creação ·em Ponta 'Grossa, no Esta;do ·do Paran'á .
.Sala das sessões, 8 de JuLhQ de 191.2. - C.cirvnlho Chcwes. - Li1;iz
l'f. 34 -

Xctvier. C.hrv&tino Crnz.
1A. ·e'lnen·cl.a ·é -inconveniente . Pela consignação «Mateirial)) ela ·v erba
19" õ·evem cor.rer as cles·pezas a qu e e11a s ·e refere.
N . 35 Onde co·nvier :
[l""" ica -o Gov-e1r·no a utorizado a concedJer o aux ilio el e ·500$ a ca.cla
eri.ador, .p ossuidor de •pequeno rebanho, .n ão excedendo -cle 100 a,nimaes, •bovinos ·ou st.ünosJ que construir em sua pro·p·ried.ad'e ·b anheiro
·par.a ex-purgo id·e =p arasita.s -cl1o·s ani:mia.es.
IEste auxi1io ·ni1o .po·deriá ex·ceder ·de 10 :000$ em ca:da Estado,
1

den·lr·Q do ex e.rcicio, xi 1para isso fica o Governo autorizado a ·abrir o
necessa;rio credtto.
Sala elas s e5sões, 8 de Julho .cl•e 1912. - Jolío I'eniâo.
·E sta. erne;nda rec1uz .a 100 os ani1naes, bovh1os ou suinos que- •p recizam possu ir •os ci-iadores candid'atos ao auxilio de 500$ ' para construcção .ele banh ei·ro .para expu1go c1 e pa·r-asit.as; o Que é in-::on venie11t e,
pois não deve o Governo favorecer ·com tal auxilio senão os •proprietarios aptos pm·a coneor·rerem sensivelmente pelo volume 'lla producção
de seus es-tab e ~·ecinTe n tos 1pa•ra o progresso ela industri2"~ !Pe'2naria.
1

N. 36 Accres·cente-se onde •convi.e-r:
J-\ .rt.
O 1Governo fica aut.orizaclo -a instituir ;p i:·P,mios ê:e viagen1,
ide.nticos aos da.s es·colã.s supe!.·io.res, aos alu111na.s elas E~'3·colas {le AgTi -

cuLtura e :Pecu aria que inais s e disUnguire.1n nos re.sp·E:cti vos ·Cu-rsos.
Sala. das sessõ es, 8 ·de Ju•lilo de 1912 . - Jos•ino ele A',·anjo .
Es~.a en1:e-nda é ina•oce itave l por i:nopportu-na. Em 1913 não 1
llaverá
alun1nos ·da.s E .s colas de Agricultura -e Pecuaria Q.ue te nhan1 conclüi-:lo

o c urso, de manei.ra a poderem receber .'p.remio de viag-€111.
N . 37 - Accres·ce·nte-se onde convie.r:
Art.
O Go·vernQ podJN!á despencler até a quantia •ele 50 :00 0$ ,
iib rindo <para iss·o os n<i.cessa;rios creditas, para o f.i·lll ·de i11.süti1ir

11.Q
!Premios que anirne.rri a cultul'a do aigodão nos E.stad'os em que exist em fabricas de teci.dos desse producto.
·
1Sala das .sessões, 8 ele Julho de 1912 . - Josino ele ~1ra:ujo .
1A i.nstituição C.o premi.o d·e que co.gi.ta a ·einen·da carec-eria ele ca utelas e condições re·l at.ivas á per·cepção do me,5mo. A emen.aa, não suggerind'o nad1a a -eisse r espeito, · é inacceit.avel.
N . 38

A·ccrescen te-·se onde ·conYier :
Art .
O Gove·rno podel"á c1es:pen c1•er até a quantia ele lrüze:1to.<:
contos de réis :para ser dtstrib ui cla em premio,s ao.s productos e ani maes ·Que fore'tl ex:hibi·d os nas exposições estad·oaie•s ou regio.naes, a
que o Governo Fecl·e·r al tenha sido c·onvi-claclo e em que se faça repre..sentar.
LEsse.s premias podem recalür sobre procluctos e animam .iá prr.miados naque-llas exiposições ·ou sobre outros, a juiz:o d·os ro-l)~'t·::;entantes
elo Governo Fed'eral.
·Sala .das ses.sõ es, 8 de JuH10 de 1912. - Jos~n o ele Arau.jn.
Para desenvolvimento e protecção da .p ecuaria exis,tem Rerviço5
vnepo:zos, taes C'omo 10 de -v:ete1inada, os p:ostos ·zootec'hnicos, as fa Z•e.nda.s -mod1elo, ·Ou '<"UXilios •para ·i·mportaçã.o de n•pr·oel udores, etc. Não
0

:parec·e ·Conveniente

prem.iar,

alé'1n

disso,

em

exipos1çoes,

·OS

.1H.i;h1>re..s

Pl'Qductos ·Consegtüdos 1iresurnptivamente com os a uxilios do GoveJ·no.
A Oommissão opina, po.is, p.ela rejeição •ela emenda.
N. 39 - ..A.:cicresc.ente-se ün·d·e convier :
A rt.
1Para incr·ernen.ta1· o estabelecimento d.a grande cu.Jtura d:e

cereae.s j unto ·ás estradas de ferro federaes, fi.ca o Governo autorizado
a. instituir premias aos maiores ,prodnctor.e s <le gene.roos de melhor qualidade, po diendo, 'para isso, abrli· os nece·ssarios .credi.tos, atê a quantia
de 30:000$000 .
Sala das .sessões, 8 de Ju1ho d·e 1912. - Josino ele Araii.io.
A ·emenda, além de vaga, institue premio . evic1ent.emente desnecessario . .A Commissão pensa que ella d'eve ser rejeitada.
N. 40 - \Ao '.ll. 4 ·Expansão Eco·nornica elo B-rasi.l - Em vez ,cJe
500 contos, ouro, diga-se: 1200 ·con tos, ourn, e , em vez de 360 con:tos,
papel, diga-se: 200 ·con·to.s, 1papel.
d·e J~1 l ho de 1911'2.
Victo1 · ri.e Britto .
1Sala das seS·SÕ'es,
A reducção da verba jiá exigua, 1para o serviço de ExpanBão E conomk.a ·do Brasil, nã,o · 'ê aconseJ.havel, pois c]1etermin aria. a desorganização d·o systema ora praticad·o.
Pensa a 1Commissão ·que e lla ·nã-o 'deve ter o assentimento da

Camara.
N. · 41 -

1....~'

·venba •1'7ª-Inspe-ctorias V ·eterinarias.---Accrescente-se :

para uma no Estado da Pa.rahy•ba ·do Nort.e, 37 :000 .$ 000.
Sala das sessões, 9 a.e Julho de 1912. - · Siin)eão Le'Cil. ele H o llcvnclu, .
.A Com:mts.sã,o c1pina .p ela i·ejeição ·da emenda.
II:Ia

ins·pectori.as

iVie-ter.inarias,

.cuijas

f.unc-çõe..~

Gcirn!Íllo

·aib.rang:em mais de

um 1Es•tado.
'A oreaçãio de uma, no E;sta do ela IPara·hY'ba, accarretari.a a OO'l1 oes·sãio de i:;n1al bem~1fi.cio a ouolro·s lillstados, que oom iden ticos tituJo.s,
o i·eclamariam.
E aind'a que isto fQsse ·incontestavelmente util, aca.ne41'ia aui>mento c1·e elespeza, inoonveniell'le por ag'ora.

iii
N . 41 A -

VeT.ba. 19ª, leHra. l Seja. assJrn redigiid:a:
Campos de Demonstração (•pessoa.! para oJ to campos de demonstração, sendo um de ·plainta.s f.rutiferas, um .a.est.inado á cultu ra do
arroz, dous á cultura intensiva .cJ10 alg•od•oeiro, destes um em P&rn.ambuco e ·outro na 'Parahyba, nas zonas mais co.rwe·nie.nt.es, e auafro para.
diversas ·cul.turas, na fórma dos arts. 543, 4·03 e 569 elo regulamento).
O mai·s como está nó proj-ecto .
Sala das s.essões, 9 de Ju lho de 191.2. - S1i11iõ.0s Bao·bosa. - Gosta
Ribeiro. Ari.s1!a1·lcho Laves.. Si?n.eão Lecrl. Givn lw Vasconcel los. G. oe/;e Honarud•a . A4rgwJllo Amciral. Meinr ele Vcisconcellos. Manoel Boa·ba. N'.ebto Gcimtpeitlo. Lmnoiinrier Godloft·edo.

Os <Campos de Demonstração existentes· não estão .p or ser localiza.elos. Não é passive! alt.erar a situação de a·lguns o u algum de"liles,
sem .cles·peza.s não pequenas. •Quando a tranS<f&renda fosse conveniente,
o que se contesta, ser-ia 1p•r-ecizo co.nt:âgnar a necessa.ria verba, d·Q que
ei1tretanto, não ·cuid ou a emenda.
1

,Pensa a C'omnüssão, por taes motivos, que ella deve ser rejeítad'a.
N. 42 A' verba 15ª, a,c.c;!res-cent·e-,s•e:
Auxi.iio á Associação Commercial de 1Perna.mbuco para 0o·nstrucção
ele seu novo eclificio, 100 :000$000.
Sa•la das ~.e rnõ·es, 9 d·e Juilho de 191•2. - Cos;tci Rice·Jr10 . - S'imi5.es
scm1bosa. Campello . -

J. Airg-wsrto ao l).11varcil.
Curuha V asconc.ellos.

-

Aristan·aho Laves.

-

Ne<tto

A e!'Ilenda cogita de despeza, pelo menos, adiavel.
e'\.. Commissão, depois d.e :ne1jeJ,dar recent,&men·te prop:o.stas p.a.ra cons:trucção d.e ed ificfois para s1éde d:e s<>rv;ços fedel'a.es (·em Sam•tos .e Goy-a.z,
por ·exemplo), não pó ele concord·ar em auxiliar a Associação C'ornmercial ele .Pernambuco na cons·trucção de seu novo edifi.cio .
N. 4 3 Ao a.rtigo unioo, ru·b rica. - ·S ecretaria {1e Est31el o - Augmente-se a quantia ele 30 :000$, para o pagamento do c<Ínsuitor jLt r~,dico

e sEu auxU.iar, ãe acc&r1d-0 ·com o art. · 84, da ·l1e i n.

Ce Janeiro de 1912 .
Sa la elas sessões, 9 d.e JuH10 ele 1912 . Bo:c ;iho.
gienci.o .

-

Cho-ist l: ano B?"crsil.

Garção

~.54 "1,

r.:"Le 4

José Bo'114fcicri,o,. Alvaro
S•fockl·e r. Mmwel Fnl-

Em virlu·de elo art . 84 da lei de orçamento em v'igor, o Governo
acaba ele ,pedir ·credito :p ara pagamento de difforellça de vencimentos
cl·o 'co·nisuHor j.uridioo do .Mrt11i:sterio e pa ir a .pag am.e.mo dos ven"Cim·eru:os
que competem ao respectivo auxiliar. Sendo essa uma dis·p osição :per manente, cumpre ·cons ig;nar a vel'ba ele que trata a emenel'a, qu·e, por
estes motivos, é acce'itavel.
N. 44 Alo n. 3 - -Serviço de Povoame nto:
a) supprima-se no sm-viço cfo. i11V11?Ji,gração a verba -c1e seiscentos
contos .p ar·a J)assagens do ·e xteriror;
b) ·consE>rve-se o r esto da verba Ifü ouro e papel segun:'lo
a •P roposta. do Governo, mão sendo e,s te a.u:torizado, eomo opina· a
maioria da Comm issão ele <Fina.nça.s, a abril' cred:i'tos suppl&mentares
a té a impo-rtanc:a ele 200 contos, ouro, e 3 . 800 oontos, papel .
ide Julho d1e 1912 . - Victo1• ele Bj'#to.
.Sala das s·essõe·s,
A ·Commissão ·é contra1·ia á emenda.
Quan~o á
prime ira :p arte desta, 'Il"·las razões apresentadas rela- tiva.mente á emenda n . 27. Quanto á s.egund·a parte, porque e1la julga
contraproducente a economia que se fizesse mediante a r€stric~ão eia:
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eq.rren_rte

immi.gratoria; ·cujo ·d·esenv-olvimento

sup.p õe

d·espeza: :p ropor-

cional ·a o nUliler0 de imn1igTantes ne.cessita·dos de agásaLho, transpoi;te

no paiz e Iocalizaçã,o ·conveniente.
N 45 - ·A' verba 17" Ins1pectorias- Veter.filarias - Ac-crBscentese: para uma no ·E s lac1o elo Paraná, t·rinta e sete contos (37 :000$000) .
Sala ê<•as sessões, 9 de Julho de 1912. - Carvalho· Ohcoves. - LiLiz
!li oreira . Ghris<l>ino Griiz .
.l\_ Oon1m.is.são opina ·contra a emenda, e ~p.ro1põ e· o seg·uinte substituti·vo: Na ru:br:i ca Insveoto1·iia. Vet eri1vct1·i·Cb· aeiCI"ES·2e·nte-s·e se'ltclo
1

iimei no Pewciná.
'N. 46 A' verb.a 19" 1Jettra j:
. 10nc1·e se ·l ê : T:r1e s .faz,enc1as-m1oc1elo d.e Cr·iação, c1iga-.se: quatro fa ze.ndais-mo·d·eLo ide üria:ção, seinc1o u:1na no L111·u nictpio ·C1e 1Ciaxias, no Estad-0 do Maranhão.
S.ala das sessões, 9 <'!e Ju.1-ho el.e .191·2. Ghrid\t1ino Griiz .
A IQomm issão opina pela approvação <la emenda, ac·crescentand'ose-lhe o seguinte: «Correndo a c1es:peza pela ver·b a 19" s·em augmento ele
des·peza>J ..
N. 47 A' verba 118• AugmeQ'lte-se a quantia necessaria para
mais um centro agricola n-0 ID.stado <la ParahY'ba do No•rte, nos termos
dos c1·ecretos ns. 8. 937 e 8. 973, d'e Algo·s.to e ·Set·embro d.e 1911.
Sala das sessões, 9 d'e J1üho ele 1912.
Simeüo L.ecil. - GamiilTo
de .flollemaa.
A Goni.:missão opim.a. ipela ap;pro•vação ida en1e.ncla co1n o seguinte
a·c1·cli'tivo: "Correndo a des•p eza J'ela 4ª sub-1co.nsi1g,nação do Utulo U <}a
1

\r erba
1

18ª. " '

N. 48 A' verba 19" lettra j:
10.n<J!e s·e diz : Tres f'azenc1as-nroc1el-0 de criaçã·o, düga-.se: q:iatro
fai,,en·das-moc1elo de criação, .siendo uma no Esta;do .ela IPara.hy'ba d.o
Norte, no in:unici1pi·Ó que fôr 1nais conv=eni e!nte.
!Sala elas sessões, 9 ·de julho el.e 1.9112. - Simeão L131eol. - Gewnillo ele

.fIone.neiei.

'

'.f\.. Co·m•tnissão opina .c ontr·a a ·emenda por -a carretar augn1e11to de
despeza, a,diav;el.
EMENDAS DA COMMIS-SÃO

:N. l Eleve-s,e a 24 :0·00$ a sub -.consi1gnação ele 12 :Q:ll0$ ela verba
1• para repres·entação ·d o M}nistro . .

,A r e)Yrnsen;tação d os Ministrns de Esitruclo foi fixa.da em 24 :000$, pela
lei n. 2. 524, cl·e 4 de j aneiro a.este anno . A emenda corrige um ·equivoco do projec1o, e o iharinoniza co1n o.s on;~·a1ne:nto.s dos demais .Minis~
terias nesse rp·arU.cula;-.
·
1

N. 2 E' autoriza;do o Presiid·ente da Republica:
A a;brir ao Ministerio da kgri.cultura, Inclu.stria e Commerdo o crefüto cl1e 35 :000$ ,para oocon,er ás c1·espez·as com a representação elo

Brazi! no Co•n gresso .ele Defeza :Agrccola a r eun ir-·se em 1913 na ,Republica do Uruguay.

H3
· O Brazil foi co1wifüi,do a f,aze'r-se rej}resen~ar no •Congresso a que
se refere a em,e:r1icla, e cujo obdeotivo 1é corncertar u1na a:cção cO'nj-unta
para extincção <le pragas, no·trudamente dos gaJfan.hotos, que assolam
fuS lavouras de ·v arias paizes su-J -·aun·ericanos, e cLUjo combate isoladamente fe ito por caiel-a um dos -p aizes in teressa-dos •bem se mostra1do i·neffi.caz .
~4...l vei~•ba '191!, a10crescente-se:
Para as despezas resultantes do contra>eto celebrrucl-o com o Dr. V.
T. Coo1foe v-ara o es'taibele-cimento de -cam[los de demo n stração, segun-do
o ·processo de .1avo·u ra s·e.cca, na 1f6r-ma <lo a rit. 72 letra e ela lei n. 2. 544,
ele 4 de ja:neirn ele 1-912, 260 :000$000.

N. 3 ,..----

N. 4 O .p ag·amen1o do :pessoal das es,tações meteorolo-gicas e
pluviom·etricas da Dir-ectoria de Meteorologia e Astronom1a podera ser
feito mediante vales ))Ostaes ou regi-st-ra<los com valor, ser-vin.d·o de documento de ·eles,p eza do .fl1noci-onario que receber a:dianta•nento.s imra
fal fim, os recibO•S certiúoad-o s do Cor-reio poo· onde se prove
remessa
do dinheir-o .
íV:ence.m insig.ni1fü:cante gratiifi1cação os funocionarios ide que tra.ta a
emen·cla. Para recebe-J-a 11ão podem •e-! les procurar as .Deleg·aJCias Fiscaes nos Estaxlos.
O pag.rurnento pelas co1lectorias tem sid-o i:m1p·rati-Nwe.J, ás .)11ais das
vezes por falta de f undos 'disponi veis em mni~-as dessas es1ações fiscaes.

a

'Tal -€ o inconYenienrt:e que a e1n,enicla p!ro:cura re111ecl iar.

N. 5 - Fica o Governo a·u toriz·aid-o :
A i:nstaiUar no mmücipio de B-aurú ou em · .o-UÜ'D -que seja mais -co.nvieniente a IPovoaçfüo Lndig.en-a creac1a no IEs't-ado d-e iS. · PaúJo .pe1o -d ecreto p. 8. 941 ele 30 de a:go.s1o -de 1°911, sem augmento d·e des,p eza.
N . 6 - Cemtinúa em vi-g·or o Dre'dito <JJberto pelo dec1,eto n. 8. 462 de
27 ele dezem·bro de 1910 para .a Ü'ans:f\er-e nc.ia do ObservatoTio N'1!ci-onal
para locai m.ais crnweniente, 1po·denido .ser taimbem apphca;e1o .á a;cquis·ição
d·e insotrum-e ntos, a;pp·areU10s e mo·boLUa.rio para a .i·nstallação do novo
Observa;to1·io.
.ConUnua·m ·em vigor as autori:oações contidas nas letras a,
'ªº a;nt. 7•.2 •da lei 2 _,544 de 4 d.e j-a;neiTo ele 191-2, ·e bem
a.ss~m -o disposto no.s a·rts. 74, 75, 77, 7·8, 79, 80, 81, 8'6, 87 e 90 -ela 1'eferiicl a lei .
N. 7 -

b, f, h, i, .i, l, q e s

N. 8 Vei'ba 7'.
Cons ignação ido "iP•e ssoal O•!Jerario " :
u.\ ..ocrescente -se :
"l.nc"lusi.v·e ' 20 :00 0$000, para pa,gamento elo pessoal elas Estacões
Zoo.t eclmicas Ambulantes, de co-nformi-c1a1de com o decreto n. 9.217 (te 1-8
de dezembro. de. 1911.
Eleve-se d·e 20 :000$000 a ·consi·gnação "J!'eHores, fiscaes etc." diminuind·o-se de 1:Lg'ual quantia a sub-cons1.gnação ,(c_L\.:1im1entaç.ãio forragens, et·c ".
IR:e1Cli1ja -se a sub-·cons.ig·n-ação «!Diarias e clespez-as die transpol'te etc.,,,
eia s·egui-nte fóma:
"J)iari•a s e dies:p ezas ide traTis.po1,te de pessoal e miart:erial; acqui·slÇão de Hvros, -revis·t as .e jo1maes; encadernações e ín1p1~essões; artig·os
ele ex1pedtente e -d·e-s pezas imprevis1as ".
1

H4
N . 9 -

\Ce rba, 19" -

l~tra,

Ti-tulo P.essoa,I -

d -

.'\,ocres.cente-se:

2 c onservadores inspectores de aJumnos .. . ....... .
[Le tra e 4
4
2
2

6:000$000

A.c:er e.o:c ente-se:

lentes .......... . .......................... . ..... . . .
prepal"adores repetidores . . ··. . . . ... . ....... . .. .. . . .. . . .
consl)rvadores insp•edores de alumnos·........ . . .. . .. .
·continuas .. ................ . . . .......... . • .. . ...... .

33 :600$000
21 :·600$000
6:000$0.00
3:600$000

Titulo Ma'leri-a·1 - Reunam-se á co.nsignação - iPara despezas de
d:nsta lla ção, etc. - as duas consignaçliBs:
:Para uma estação eXJperim-e11-tal, Btc - e - Para um aprendizad-0
agr.i·cola, e t c. - emglo.bando-s·e em uma só as quantia,s co·1Tespondentes
ás •tres mi importanda total de 3.580 :7·1 1$000.
N . 10 - Os auxi.lios aos rEsta4'1os, munici-palid•aides, etc., que mantiv1ere1n OU fl!ITT.-dare1m e'Sit1ações agir'OU-01mi1~1as, 1&:c:o·la1S ip.ra:tica:St rae. a.gni-

cultUJl'a, .f azendais -1no1delo,s, :po&tos zlo1o•bec,hnii1oo·s, CO·U!elela~ia:s "' camrrJos de
de fl!ocô:r:d o com a vierba - Auxilio:s á Agricu1tu1·•a e â>s
Lndust •r.ia.s - . pod·erão s er estend idos aos .hortos frudicolas e flores taies e a 01s esrt. abel eic1iunie-nto1s ide 1hlo·r ti cull tura, avi 1 cul!tu1~a, apicultura, e seriictcultura .
A .concessão de taes auxd.Hos o•be cle-cerá ao dis pos·t o no decreto
n. ,3. 546, d·e 1 d·e fe,V'ereiro de 1911, fiocando ent•en dklo que os programfnas ele qu.e bra1a m o •art. 2° lettra a e o a'!1t. 4°, n. 6, elo mesmo decreto só se ·referem ás estações agronmnkais .e esoo•las p1raticas de agri cultura; •e ·que a 1pilanta ·inlfü.caela 1Clo n . ' 3 do art. 4° só será exigilda
qua,ndo o auxílú.io ·conc edido ex•oeld•er a 12 :000$ annuaes.
Em ca.so algum po•d.erá s er concedi.do ·auxilio em. mais el·e cinco annos success.ivos. Para o· efü'ei1to d~sa ultima elisposiçã0 serão ·levados
em •conta os auxilios cornc·ecl ielos antes da .presentB lei.
<'llemo~1.stração,
1

N.

1

1

11 -

V•erba 5" -

1

Jar<li1n Bot anico:

Enn vez idle 2 o j1ar:di:n1ei·1.,os . .. . \, ......

• ! •••••••••••• •

•••••

36:000$006

<liga-se:

20 Jamd-inekos, s eTucl'o 1 'ele 1• class1e com o salario 1J11en•s al de 250$, 4 de ·2" c 1'asse c om o s alario mensa.l
de 180$ e 15 el e 3a .classe com o s a lario m ensal Id e
150$000 ..... . ........... . . . .. . . . . ... . ........... .

38:640$000

Em vez de 20 t l'abal1ha;dor·e s ......... . ........• . . . . ... .'

28:800$000

Oi.ga -se:

50 traba·lhadores
Ell ev e~s1e

72 :000$000

a ·13 :800$ a ·Cons ignaçfuo -

"Di.ai'ias do p·essoal, e lic.," e

amcr.escente-·S·e a ois .s eus ·diizeir·es, o s1e.g.uii.111te :
1

'Paga11nenfo de nm da.ctylo.graph o em commissão á razão -d e 300$
m ensaes B fai,d aimemto ~Joara o '))orteiro, .200$ d e um1a só vez.
Na ·éoinsignaçã·o - " 1'l'ram1>:1po1rte 'ele 1p es1~1o al <;> m wteri·al acc res.:·ent e-se
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.a quan tia d e 2 0 :00 0$ pa ro, a acquisição e c usteio ele um caminf1ão aut onwvel .
rCon s ig n açã o ". . l\;c:qui·s
.
iç ões e_ con servaçã o de in:.s·trurnentos, etc:"
·e leve-se a 3 0 :0 0 0$ . Cons•i·g·n ação, " ü bj ect os de ex1pedi ente, publicações
s.crienrti f.i1cas, eldP.:taes, enc-axl ernações e a,crq_uisição de livif101s,
35 :00'0$000 .

fo•lh~t:os,

etc.,

ipa:ra ·a bib l1iotheca", ele\'6-S1e a

N. 1 2 Y.e 1·ba 1 2·" Ti tLrlo - Mrute·ria.l :
. Consig·n ação "tE~"Tl)ed í ente, luz, a1cq ukc:; j ção de li vros, etc." eleve-se
a 6 () :0 00$0 00,
Con s jg.n ação "AJcq1üs ição, con ce 1~to e jinstan ação, ertc:" redija- se do
seg u.in te ·m o do :

'',i-\JCquis içã o, concei,to, ins ta Uação de instrum en tos, custei·o <l•a oftficina, peq'llen os repar o ~ no e'Cli.fic io, t r aibal.bos geodyn a m icos e o necessari o pa ra o serviço e1n geral

H •

.Cons ignação 11 1Par a af:'t€rniCl er ás necessidaides

i1n 1p r eivís·t:as,

etc." .r e-

d ida-se do seg uin te mo do :
11
1P1ar a attenclier ás necessid 1ades ü111pr ev is.tas, i nclusi1ve cliaria:s e .pas sage ns ido pessoal qu amido e1n se•r.v iço

tfór·a .eia

resp•arNção,

transip o·r te

O·e n1 a:teria:l e o pag a1nento do pessoa1 extr aord in a l'io ".

T HÍ.Jl o -

:i;;stações Meteorologicas e rP lu vimn eü-icas:
"1Cu.ste•io . <l as 1estações

Consi.g1nação

n1eteorologi<Cas,

etc.

u

au:gn1e1J1-

te-se de 40 :0 00$ , s u.ppr im inclo -se a consignação "para construcção de
Qil11 pa.vilhão ·cl-estin ado .á ·es taçã.o meteoro.logka ele •Campos 20 :0·00$000 ",
1...'-\:ccrescente-ise a segu inte cons ig·nação :
"A ux ili o ao Estaido ele Mi n•as, na fó rm a do art. 3 6 d-o R eg>uiamento;
:Pessoa l ~ 30 :36 0$, Mrute ri a l 2 4 :0 00 $; T o.tal: 5 4 :36 0 $000 ".
N.

.Aocresc·ente-·se onde ·conri.rier;

13 -

1Para atten.der ao .desenvo lv imento do serviço ele immigração e colonização .conwrehen dldos .na ver ba 3" poder·á o Governo em .qualquer
··êpoca do ann o abr ir os crecHtos s upp lem entares q ue fo r em necessarios
até •á impor.tancia 'Cle 200 : 000~. ouro, e 4 . ·000 :000$, papel .
N. 14 -

.r\cc rescente-1S•e o:nide conv.i er :

-

1l ns!pect:oria ele J 'esc<c

(Decreto n . 9 . 6 7 2, i:le 17 ele ju lho ele 1912)
I

- - PElSSQAL DA

INSPEC'l.'ORIA.

11 tln&pect or
fi .chefes ele gabinete . . . . .
. , , ,,,,,,,,
1 ·p·er ito de bar.cos e <c]J'P'arelh os ele pesca ..
1 checfe de escr.iptorio .
. , . . , .. , .. .
«1 secretario
. . , .. . , .. ,
11 1° official.
, ..... , .... .. . , , . , . . .
2 2os offic iaes. . . .

3
2
1
5
1

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

3°• oHiciaes .

, . , . . . , . . . .. . , . . . .
Dacty.Jo.g .raphos . . ... . . . . . , , , , , . , , , , . , ,
Desenhista photograpbo ., , .
a:UXiliares ide

porteko

la·b orato1 ·io . . . . . . .. . .. .. .

1 c~rre i ?

. .. ... .... .
3 serv-en tes , , .. , , . , . , . , , , . , . . . .. , , , . . , ,

18 :000$000
60 :000$0.00
12 :00 0$ 00 0
J 2 :00 0$0 00
7 :20 0 $0·00
8 :4 0.0$000
12 :000·$000
14 :400$000
7 :200$000
6 :000$000
24 :000$000
4 :800 $ 000
2 '. '}Ü Ú$000
·5 :"100$000

193:800$000

8

,
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II -

PES·SOAL DAS

ESTAÇÕES

( 3 estações)
3 'Chefes K!le es1tação .... ............... .. . .
6 :professores O 0 .-anno) ........ .. ...... .
3 ITistructores de natação e 1gy1111nasti ca . . .·
3 a lmoxarifes ... . .................... . .
3 \)SC ri-p t Ul' fü"·iO S • • . • . • • . • • . • • . • . . . . • . • . .
J\1:oohinhstas, praUca;ntes, gua1ielas ele · pe;;;c·a
,e serventes ....................... .
0

Ili -

PESSOAL DOS

21 :600$0ÓO
21 :60·0$000
·9 :000$000
12:600$000
·10 :800$000 '
81 :000$000

156 :600$000•

NAVIOS

(,Para um n avio)
1 1comm1anfüunt0 ... . 1.. .. ...... ,.. . .... ... .
1 immediato ........ .. . • .. .......... .. .
1 ,ipilo'to .. .............. . ... ,· ......... .
- 1 m ·es'tl'e ...... . ........ . ... . .... · •· · · · ·
1 medico ... .. .. ..... .... : . .... .. . .. . .. .
1 10 mfllchinista ..... . .... .. .......... . . .
.1 20 m ·aich.ini·sta. . . . . . . . . . . .. .......... .
1 pnaUc-an te .................... . ..... .
1 1d·espent&ei·I'O ....... ..... .......... ·...•.
1 oaripi1n teiro

... ... . ;. . . .......... . . . ... .

l cozi.nhe•iro .................. . ..... ... .
1 taifeiro ......... . .. . ............ . . . ..
Fogu.istas e marinh eiros ............... .. .
0

IV

-

8 :40 0$000
7:200$000
,5 :400$000!
4:800$000
7 :·200·$000·
·6 :000$000
.4 :800$00()
3:000$000
1 :•80·0$000
1 :'800$000
1 :200$0·00
1 :200$000
14:400$000

67 :200$000·

MATERIAL

Des:p ezas 'de installação, inclus·ive a compra de um navi·o
id e a:>es:ca com to-cl·o·s o,s au)pai1e1ho·s e sobres·r uentoo
neoessarios 'C a acquis·i ção de lanchas e embar-cações miud!as .. .............. .. ·'· .. .... . ... .. -:·....
368 :000$000·
Custeio da i'll'spectorià e elas estações, in-clusive alugueis
Kl·e casa, publicações, i·mpressões, ac·quis·i ção el·e Jivr.os, revisbas e jornaes, .pflissag·ens tnansportes, diari•as e ajud·as 1cle 'c us'to................... . . . . . . . . ..
250 :0 00$000 ·
Cust<'li·o e conservação d·o navio, lanchas e mais embar cações da ins·pectoria e elas estações. . .. . . . . . . . . . .
250 :000·$0000·
ISomma

8<l8 : 000$000-

Resumo:
I
II

:m

IV

193 :80 0$00 0
}.5,6 :6 00$·000
167 :-200$000

417:600$000
-8 68 :000$000 1.285 :600$000-
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N. 15 E' autoriz·ado o PresLd•en te •da Republica:
A ·abrir crefütos a té a fanportanda de 150 :·000$, para pa g-amento<las subvenções estaibel•ecidas pelo decr eto n. 7. 909, de 17 de março de.

11910·, e1n be.neJicio da ·c·ultura elo · trigo, d-o caic·au eiro, da oliYeira e de

ou tias culturas 11ovas, cond'orrne a lei n. 2. 0·49 de 31 de Dez•embro de
1 908 .
· N. 16 -

Ar•t.

O Go·verno, para i'ncremen.t a r a .prod ucção de ·com--

hustiveis i·nd·ustriae s no p·aAz, pod•e1"â out·o r.gar P·te1ndos m-edia.nte a s con--

d.ições ab-aixo es•p ec iücad-as :
§ 1. 0 A empreza ou u sina que pretend er a perce pção d e premios,
de verrá realizar uma pro du cção mi"nim-a annua.1 de 25. 000 toneladas de
combusti v•e·I.
§ 2. 0

_-\.

coincessão d·e prem1ios a tHna só ·usina ou em•,preza não po -

derá exceclee d a :t'orueJ.aig--e m maxlma •d e 100.000 ~on elaiclas -annu:ae'S .
§ 3. 0 Os combustiv-els , c urr·o .p o:der ca lorüfico não ex•ece-der de G. 00 0,
caloria.s só s erão pre1niaiveis qua.nd o entre.gu es
co1nmercio sob a .
f ó rn1a ele
§

tijollos: comp1r :in1â:d1os

ao

·m eocan1io aim·ent e .
1

4. 0 A esca•la elos ·premios será a seguin te:
Toneladas.

Calorias
Para

combustivel

lWOduzin clq

ele .. . .... .
de . . . ..• :.

· ))

-de ....... .
de ... .. . ..

))

"

5 . 001
G.00 1
6 .-601
7.001

a
a
a
a

6.000
6 . 600
7.000
7.500

1$000
1$2'50
1$500
2$500 ·

§ 5.o A empreza pr-e te:rfdente a.os premios ele·ve1~ concorrer com uma
quota d'e fiscalização, que o Governo arbi.tra rá entr~. 6 :000$ e 12 :000$.
annuaes.
§ 6. 0 Nenhuma .e1mpreza ,p-01de1·á 1p:ercebe:r os •pr-emios '[lOr m a;i.s1 ~e
o ino.o a·nnOlS, d1epenide n1d-o d e ac1bo l·egilS:la:tiv o •a un~orogaçfüo rcle1S:S8 ipl~ELZ'O .
§ 7. 0 O 'Oat-vão Id e .pe:d11·a de 'ne:nos 1c1e
50•0 1oa lo<ri-as s ó será 1n·e -

T:

miave,l quando ·posto á ven.ela -em fórma de tijolos comprimidos mecanl-·
camente.
Art. 2. 0 Para execução -elo dispos.to no art. 1° e seus •paragra,pohos ,
o Gov erno pod er•á aibrir cr-ecHlos até 300 :000$ du.ra,n•te •O exercicio .
A.rt. 3. 0 Se, no prazo el e se is mezes, ni.ngue.m c.on-correr ao pre ~ 
mio de que trata o ar.t. 1°, o Governo póde-r<á mandai· cons·tTuir uma
usina 1para pro,a-u cção de carvão narcio·nal, no luga•r majs convenieonte•
.d espendendo para esse üm até · 3. 000 :000$ e, -e m seg-u;aa, arrendand o
a us"ina em con cm-rencia pu.b lica a que:m mais vanta~·ens of.fereceT.
JUSTil'ICAÇ.'i.o DA EMENDA N .

16

O pode.r calo.rifi.co médio .d os cai'vões de uso industrial coNente !m·P-Ortados ·pa ra o Brasil é de 'L ·500 calo·rJa.s por kilogra'mma d·e pro-dueto oommePcialmerite sec-co.
:&s •pe:squi,zas e ana;ly.s1e1.s feli:tas p elos esipecJa;N.strus que estud•a:ram o·S
ca.!1 ·v ões d·e ·p:rocede-1Jicia 1brasi·lei.ra ·p.ar e ce c(·en10.ns.tra;re 1n

que s e.·1·1á

qu a·Si

impossível óu muito oneroso m-elhorar o carvão ·nacional alé:i1 ele certos .
lim<ltes p.raücos .
·Seg-un-do ·esses mesmos especiulis'las, as qua.Jidaaes que serão possive l obter inclustiria1in1 ente, sen1 excessivas desipezas .ae p.ritne ira installiação .e ·Sem g·,ast1o:s ·de exp1l·o·raçãio

~e Xia:g·gei·wclos,

1p!O.d·erã<o

c a·lo.rifi.cas va riando d.e . 6. 000 a 7. 000 calorias .

p;o1s1.~:iuii11·

p:otem:c.i ais
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Por ou.tro laclo ·Q BrasH possue importantes j azidas ele linhit,es e
t urras,

cuj a

explo.raçào ip6de aug111entar 'ÜS

n ossos U'ecu r sos

de com-

bus tíveis de qua<!.i d•a cle sufficiente pa•l'a usos i:ndustriaes e mes-mo don1 esitfcos.

J -La, ppis, i'n te r esse em a coroçoar e m CN-la medi-da e sob certas re.servas o aprovei'tainento dos r::om.h11stiveis brasileiro.s; o que '.p ermitti.râ
r e gula:n e ntar ma.is s-everamente a clestruição elas florestas e· cTiminui-r
a, -e xportaçã·o ó'e ouro •nece.ssa,rio para o 1paga;1nento ielos· carvões i111iport ados .
Nes sa orc11e1n de j.d'éas, a 1nedicla mais conveniente é a concessão
de um premio ele fa,bdcação, .p rogressivo segund<0 a· qualiclac1-e elos com'bu§tiveis e JiimUat ivro. en1 1r e:laçãD lá quiant klad=e.
Se -passa•rn1os em revlslia os ,c o1nbusUveis que póden1 sei· obtidos no

B.rasil e susceptiveis ele uso jnd·ustrial, ·e nconlraren1os os segu intes :
J _o

2.º
3. 0

_

Carvões ele ter r a _
Linhites e carvões ele ·linh ite.
Turfa.s e carvõ es de turfa .

Se ê util animar as -emprezas q u e se propuzer-em · a aproveitar as
jazidas elos C'Ombust~v-eis p-reci t ad·os, é n ã-o menos necessario q u e essa
nnimaçfuQ se exe1 ça ele m ,oelo a -estimul a r os -irnteressaclos a ·cr earem
e nTprezas assás irnportant,es, para con·esvona·erem ás necessidac11es do
paiz e a fornecerem productos de uma q ualidade tão fina quan t o .possiveL
·Com esse objectivo, pensamo.s s·eT p .ruclente não· -conceder premios
s·enão ã,s e mprezas de certa impo-r t,anci-a. -(pr-Qducção mülima ele 2ti.OOO
tonel a das annua-es).
Po.r outro l ad'o, c mnpr e não on erar 'eX'ees·siva111ente o i:f'·hesouro, niem
p e nm.:i tUr qu e O'S crrediitios cl·e•:;1t1ln:=lldos a esise fd 111 sejatm abs·orvitc10.s1 pm·
um 1p egu e no nurn er·Q d e so ci edad1es 1poclerosas, o que im1pecliria a ::1.11u lti-

µlici-da.6'e -de esforços necessai·ios ao interesse geral. Dah i a JimHaçã.-o
dós 'P'l'emios concessiveis a uma só ·em1Jreza ·OU usi·na ao maxil110 d-e
100 . 000 t-onelad-as annuaes .
Esta li>mitação .tem, al!éin disso, a van tagem ele não rtrans,fo,r·1 nar o

premio de ani mação e.In u1na especiie d e garantia de j uros que ipodre1·ia
se.r ex ces siva, além ·d'e e conomican1e·nte inconv.e·11iente.
LJ.\ .s..s im, por ·ex1emrp ·Jo, u1na usina que pócle produz ir amn u alnlente
100. 000 -toneladas ele -cornbus.tivel com a potencia ·cal-0rifica -ele ·6 .600
calorias, ·ex-igirn1j10 u1n 1ca•p1i1tiarl ·cl1e 'i1n s'tail1laçfüo d·e .3. 000 :000$, rpo·derá '])e.1"ceber annualmente p-remios na impo·rtancia el e 150 :000$000.
Mas ·e ssa 1nesma usi1na iPôcle .ci'O.b ra.r a pruducçã.o aug1n_.enL,'1,ndo
a.p ena.s de 1. 000 :000$ o seu -capital de in,s.t.allação; e, ne.s·be cas<O, se
n ã o hou v·e-r ·o Hmite ié!(e Úroducçãü \premtave~. ,'81.La, 1poder-á 1receben·
300 :000$ ele pre mios, o qu e repr es ent.aria 7,5 -o/~ elo capital emp.re1

1

_g ado.

A limitação d e um minimo e um rnaximo ele •prod'u-cçii.o pr.emiavel
é, ~) o-is, e qui't<
a tiva e _1pri)d-ticen1e.
1C'tnnpre tambem animai· sôm·en.te as ini c iativas ie1ue tencl•e.r ·e1n rá
obten ção icla qiia.liclcicl e b oa, e n füo ra.s 1qq_:: e a1penia1s v i,s a•renn a ex~J.i:o-raçã o
el e pro chie tos rn a'turaes s en1 o.s ·111elhoramen tos qu e a industria t-e.n1, inrtiro·duzido. iE s t a Tes e-r va esti·!nula as pesquizas ·sci ent ificas ·e o aptovei1

t am e nto el e •p rocess·o s inclus tria es cada -vez mais Rperfeiçoaclos; .e rpo-r

tal razã-o a ein en;cla não a t bri·bue o p1«e·m io s e não a 1p a rtir de ·um cer.t o
p oder calorifi co, io rna.-o progressivo com o a ug.n1en to desse ·poder .e, ;par-a
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'lS corn.bustive is mais f.racos, torna-o dependente ria transformação do
'!o.mbu.stivel •bruto e:n outro .n1ai·s rko en1 .calo.ri as, .mais .puiro e -de transporte .e arn1az·en.age1n inais praticos.
SUJJ1)Qn.do-se que, d·e futuro, ven h a a ser .consignada uma ve·rba de
1. 000 :000$ an nuaes para o pagam.en.to ele prem.ios, e admitti'ndo-se que
a .p otencia calor ifica média .a·os ,product•os p.remiados seja de 6. 000
calorias, tere mos 1. 000 :000$
·800. 000 t.onelaclas, correspondendo a
1.250
640 . 000 l·onela:da;S ele carvão füus es•peci1es ·imipo-rüuda;s,, 1d•e 7.500 calo 1

r.i1as, e .repre1sernt a n1d·o u1n1 viaJo.r

1 m~éld üo

•cl·e 22 . 000 'Oontio-s Que f.iica :r ão no·

ip aiz e1n proveito •da econo.mia publica.

. N. 17 ·S upprima-se a su,b-cohslgnação de 200 :000$ para «fundação e .man·utençi;i..o ele novas povoações in.cNg-eila.s, etc.)), do ti t ulo II
•d a v·erba 18", e destaqu e m-se 50 :000$ da sub-consignação para despezas
irnprev istas e eventu'a es elo rnes1no titulü decSsa ver•ba, ·p ara ccauxÚio á,
Missão S&les·iana para fundação de n.ovas povoações indigenas em
Mat·t!Q - Gros.1s-o" .
•S ala ·das Cornmissõe.s, 16 .a•e Agosto de 1912 . - R ,ibeiro hinq1wira,
Pr-es1üd·en-te. Ra.1'l Ferncmcle·s , Re·la;toT. Joéi-0 Siinvlicio: Pereira.
Nii1Ms. •Com rest.ricções, 111<•>~oel Bo·rba. Galeão Carva.Uial, com
res1tri·cções.
Crne1ta.no ele Alb1,querq1te. FI011~ero BavN.sta: votei
co·n t1·a todos o-s a ugin1entos •de 'cl es:pezas.
Felix Pcicheco.

NOTA·
•
Na sessão de 23 de Agosto

abre~se

a discussão do parecer sobre

.as emendas em .2•. Falia o 1,Sr. Nicanor d'o Nascimoofo. E' encerrada.

-·

•

•
DISCUSSÃO DO PARECER. SOBR.E EMENDAS EM 2.ª

O SR. NI OANOR DO N i\,SoCIMEN'. rO - .Sr. Pr esidBn te, ·eu me ha- Sessão ele 23 ele
v ia ins.cri p to par a I a la r -s obre em en°d•as a.present adas a o orçam e•nto do
·,\1inisterio da Agri·cullu ra. E o m e u propos il:o e ra, como t em sido, desAgosto
id e •o ini cio 'Cla a ctuaJ s e·s1são pairrl anne rntar, f.az e.r

o 1es1tudo-,

i111:::i 0deJ..,ado

e

;:,almo, d es;te orça in e.nto, .corno dos outr os que ca.h isse m sob m eu exame,
v erHi c a.rnd·o eu at.é que ponto v e-i~ba. s a1pr-ese n t a1da ·s J):el a Gonuni ssão e
~n1en das of,ferecidas pe.los Srs. D·ep·u taid-o.s, eram, u teis, n e cessarias, opportun a s e compat iv•eis ·com o orçam ·e nto a ctua1 d a R e ce ita Pu•blica e com
o estad·o de d es env o1'virnen to e·conomi co .e finance iro .d o paiz.
O.c·cor-re, porém, qu e tenho noti·cia de que a Comm•issão d e F"inança·s, De a 0côr1êlo ,co·m o 'Governo, -estud a co1n ine U.cu.loso cuida do a fór- ·
ma de 'encontra-r um m e io termo entre a.s n·eces si'clad.es do paiz e as
suas possibiHd ad·es fin a n ce iras, de moilo que a critica q·u e €U devera
ifazer neste mom·ento fica de.pendendo do annunciado estudo da Commissão.
Como terei opportu.1üdade de m -e m ·a nifes tar sobre os ~li·v ersos orç.amentos, pod e rei então examinar o r·esultado d ·esse estudo, agora prom1etUdo, d e•ba bw do ponto de vista da fis ca1ização que nos ca·be a nós,
o·s D e p·utrudos, !fazer aos es•forços do Governo no desenvolvimento eco1

0

1

no1nieo e fin.a11:eeiro do p a iz .

.Aproveito o ensejo ·d·e estar na tribuna para d.izer que os c-adetes
de Giasc.a.n:ha nunca ti Vle1~a·111 nen1 m a;nifestara1m por fór1na alguma o proposito de um a ta.qu e :pes·soal .a qualquer dos .Srs. Ministr-0s ,do Sr. Presidente da R e publka.
No meu u ltimo ·discurso, ain:d.a quand-0 o m eu {loiigno collega o Sr.
Luc.i.a:no PereiTa pergirntava a quem eu atac-av a, tive a o·cca·sião de
vê.spo111d er- I.he s e r,ena1ne11te que "a ni.nrgue:111". E appello para o · seu
testemunho pe.,,so.a l.
O SR. LUCIANO PEREIRA - E' exac•to. V. Ex. o disse, provocado por
0

1

uim ·a parte m ·eu.

O SR. NrcANoR DO NASCIMENTO - Os cad etes de Gasconha mantêm
a sua in·d-epe·nicle:ncia moral ...
o 1SR. RAPHAEL PINHEIRO - Alpo·iaiclo.
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO ... obede;:,em exclus i vamente ao
s e u am·Or á Patria e á sua ·consciencia.
\
o 1SR. RAPHAEL PINHEIRO - E ili. ·CBrteza de que o :S r. Pr osidfütte da
Republi-ca é um lwme m honesto.
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SR. NICANOR DO N ASCIHEN'rü .A:bso1Lu•ta.men te hvnes•to.
•Nesba trihuna, CIJ'mo fór,a d,e!Ja , os cadetes de Gasconha mantêm
o 'lnais rigoroso r.espe.ito á co1nse ien.cia. á ·di·g n klade alheia, e id·eclaram.
pela mi nha voz, nesta :hora, que são incapazeis da inri10'mi.navel, .aa inqual1ficavel baix,eza de dar aipartes insu'ltuosos em voz baixa, apa!'t·es
que .não são ouvidos pela Camara, e, ent~etanto, vêm depois pu•bJicados em jor,na,es aiciversarios .
•D eclaro, finalmente, com aibsoluta sereni·dade, mas com o proposito
de rt:ornar effectiva a mi·nha repulsa, qu,e ,não tenl10 med'O de· nen'hum
assaissino, por mais temeroso que lhe seja , o passado ...
ü SR. RAUL ,CARDOSO - V. Ex. d·eve d•eterm inar a quem se refere.
10 SR. NICANOR DO NASCIMENTO NestJa Camara se sabe a quem
nne refiro
Eram estas •as palav,Pas que eu <les.ejava dizer á ·Carnara para resgua1,do da minha .cl ignid aJde ,e da de todos nós, porqu e este recinto não
está destinado á exhibição de palhaços e de infügnos.
Era o que ti'n'lm a dizer. (1V[1&bto b01n; m1u.to bem. )
1

VOTAÇAO

Seado de 27 de
Agosto,

Votação <las enHmd·as ao proj eoto 'n. 61, ele 1912, fixando a · despeza do _ Ministerio da .AJgr,i.cuHura, Ind ustri a e Cornmercio para o exerc ido de 1913 (vi•de projecto n. ,61 A, de 1912) (2ª discussão) .
'Ü SR. PCRJES,LDElNTE Vou submetter a votos as emendas .
IVot-ação a.a S'e gu inte emenda, s üb n. 1, elo Sr. A.lvaro Botelho e
outros:
1
'Continllam e1n vigor ·as &u.bv enções caniceclid·as ao tkp:riend~zado
Agricola de Le0>p0Mina e á Escola de A.gri-cuJtu r a de Lavras, no E 's taido
de M·inas Gera·e s, estatui cl.as no a -r t. 87, do orçam·ento vig.ente."
•R ejeitada .
Postas suocessi·vameii:te a votos são re!iei•tadas as emendas ns. 2,
3 e 4.

V·otação d•a seguinte ernen,da sob n . 5, do Sr. Osorio:
·A1cc1re:s·cen 1te-ise :

l" 1Fi0a •o Govern10 au tonizad;o a 0oncEicl•er •a 'Svbvençãv de 20 :000$000
aio 1?1o·~•t'O Zoort ec1hni00· tM\micilpal ,ele P €l'Otas. "
\·
ü SR. O.SORIO (pcwa enccinulnhcw a votação) SI'. Presidente, a
emenda em votação con,ced•e o aux.ilio é!e 20 contos ao ,Posto Zootechni,co Mu·nic"_p·aJ ele iPe'l-otas. Não logrou infelizmente merecer parecer
favo11 iavel da .digna ·Oa.m mis1são 1cl~e Fj.nança·s, que ~coin,se lha a r.ejeição
sob o f unJ •amento uni-co de a ,carretar augmento de despeza. A Commissão <d.e Fi.n anças i'eco·nbeceu, ponénn, a utiücla•cl,e da verba.
(Esse Posto Zooteelmko é o oampo pr.atico de ,est-uclos da !Esc ola ele
...i.\Jgronomia e Veteri·nar.ia: ,de '·P eJotas, 1n·f.Jneira escol a no genero fun dada no Estaido, e ·Cl'eio qu•e :no paiz. Os serviços clesse posto iprecisam
ser augmentacdo-s, des·e nvol·v klos, me·lhoraJdos.
Visitando a Escola de Agr-onomi·a e Veterinaria de rni\lha terra, o
a,ct u a l Ministro da A,grkultm•a, o Exm'O. •Sr. Dr. Pedro 'd·e Tol edo, teV'e
este a ·nno ·d·esse instituto 'Cle ens ino e ido IPo~sto a melhor im 1pre..ssã.o, s endo
que em r ela•torio dessa viagem apresentado áquelle M•inistro, o Dr.
· Pereira IHorta, fun0cio11ario do Ministerio escreveu: "A Esüola d e c>\.gronomi·a e Veteri•naria é jlá uma bri-lhante promessa elo que Vii'á a ser,
c aso o Gov•erno Federal queira auxiliai-a para que 1pos,sa desenvolver
a suá Rcção e exrecutar o seu vasto progrMnma". A essa escol·a, cu ja
fl'equenci·a o a nno passa;d'O foi de 34 alumoi os, ,deve-se o movim•e11lo ele
0
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associação no Rio G r ª'nd§ do Sul, do qual broto-u o moyimento agric ola e pe-cuar.io naquelle Estado.
cAuxiliar o Pos-to ZooteDhnico ~ auxili·a r a Es·cola de Agronom ia.

SãJo a1pen1as 20 1cnntos que ip~de .a ·eirl'l'end·a, qua.ntia ·essa <1ue pela s·u a
inis.jg-nrt..f:iicami :::ia não vi râ aig-gTaivia.:r a sii'tuação fin a n>Ce.·i ra cl'o paiz .
1

·Pleço para a minl1a emend·a

'ª app rov ação da Camara.

(M•iiito bem;

miii-to b eni. )

O SR. GOH!RÊA DE !F'R-E'.LTAJS (*) (JJeifo o·rdem) - Sr. !P r es-idente, abunda·ndo nas considerações do digno autor da emenda, devo declarar que voto a favor, não só desta, como de todas as outras em<>n<las que tenham .por ·fim meLhoPar as condições eoonorni·c•a s do paiz, auxilian,iJo o -d•esenvolvime-nto de s uas ri.queza·s.
Nã·o SeJ'á com economias desta ordem que o paiz pra.greilirá:
Por-qu-e d everno·s cortar as -despezas im1prod·uctivas, não s·erá moti'vo
para recusarmos be.nefic ios ás i-ndustri<as agri·cola e pastoril, urna vez
que ellas sã;o as uni·cas fontes d·e riqu eza -d o paiz.
!Eis porque eu penso, Sr. Presi·d-en;te, .que cortar -20 contos de J»éis
deJs·tfoa,1'o s aio ·In'S>tit·u to Zo'Otechnfoo •ele P -0l:C•tas·, nã!o ê faze.r e conomia,
e sim, -inrutar a pro:ducçãio do pa.iz.
( 1l1wito b em; mwito b em ).
!Posta a votos, ê r ej e itada a -referkla emenda n . 5 .
Sr. Presid ente, re10 S-R. GUM>E•ROINDO RT-B.>\'S (pela orcLem) -

queiro verifi·eação de votação .
IProc-ed·e·ndo-·se •a verificação da votação r econhece-s e que votaram
a rf avor 67 ·Srs. D e·puüvdos, contra 5·9; total 126.
O .S'R. PR,JDSTP'l;'NTE A e,'1'\ enda foi •ap·prova·da..
Votação da seguinte e-rn end·a ~olb n. 6 elo Sr. ·Pedro [;ag-o e out ros :
A' v e rha 15• ac<"resce n-t e-se 100 :000$:
Auxil>io ao Ly•ceu -ele Ar tes e Offi.cios da .B-ahi-a pa ra co n clu ir a r econstrucção do seu ed-ifi·cio - 100 :00 0·$0 00."
-O S.R. PIEDRO LA1GIO (*) Sr. P.r-es;d·e nte, d>eante da obse rHL.ção d·e V. Ex., perm itta que eu cl ec.Jare que o De·putado Pedro La.go
esbá n1ui·to .acostu:mrudo a e.n c,aminhar' votações, e jián11ais infring·iu o
!l:"l!egirn.ento.
1Permit ta ·ainda V . Ex . que eu extranhe a. obse r vação qu e V. Ex.
acaha el e faz er, a ·m•i.n1, seu a.mig·o, e resi:>eita.d or do R egin1ento, unica
defeza, qu e tem, dos seus -d irei.tos nesta Casa.
10us•o pa1ir a atte nção da Ca.m·ar.a para a emenda n. 6.
O anno passfüd·o, perante a. Com:missão ele lF•i-nanças, eu <lefe ndi esta
en1en:cl.a -e uma .ilc1 entd-c.a. p31ra ·o Ly1ce•u 1Jle A r tes e Of'fi1ci o1s ide-sita Caipital.
Nesta par.te eu rupp ell o ~Ja ra o Dr. Soares d os .Santos .
O Sn. !VIUNIZ ·CARVALHO _ O L yceu >de Amtid'·i:ce's d a Ba.hlia ê .o rn·ais
antigo d o Br>azil e mernc eu o t itu lo de •Ly•ceu 1mpe ri·al.
O Sn. PEDRO LAGO Fi cou estrubelecldo na Com.missão que seria
approvrucla a emenda, d·an•elo ao Lyce u de Artes e OHic ios do R io de
J run eiro 250 •ornnt•os de réis, ·e a o ela BaMa 100 con tos. Com surJJreza m·i1

nha,

tendo pal" tido ,para a ,B •ahia v erifiqu ei que, apen as fôr a ap-prova-

d-a a emen.da. co n-ce:dendo 250 c 0 n-tos pa r a o L y.ce u do 'Rio el e J a.neil'O,
o qu e, oaliiás, não fôra o ·co n1·binaxl o co1n a h onrada Co1nm issão .
O •SR. RAUL FERNANDNS NãJp a;p•o>ia1d·o. ( ilpcwtes) . Oo·mbinaclo
com quem?
O Sn. J'EDRo LAGO - Com a Co mmissão e appello para os Deputados
Ant•o'1io ·Carlos e !Soares 'elos 1S•a nto-s .
( •) Est e -cl isc urs o n ã o fo i r evisto P€10 oraclor.

/
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O SR. RAUL FERNANDES Não é exacto; pelo menos eu, rela-tor,
não fui ouvido.
O SR. :PEDRO LAGO - ''Pendo si:d'O votada a verba d 'e 250 conrtos, pfü·a
_o Lyc,eu de Artes e Ofücios <lo Rio 6e · J 1anelro, ·e u v•enho 1rndir á Cam >tra que approv,e a E!ll1en,j a <la;ndo 100 contos a o Ly•ce u de Artes e
Officios dia B•a.hia, ipar·a con1'21luiT · a •0m.ns1tnucção 'd10 1seu eic1H'icl10·.
.Q Sll. MuNiz CAHVALHO <Esse Ly,ceu tem presta;do os mais relevantes serviços a todo norte cl·o Brazi.l.
O SR. PEDRO LAGO - São estes os motiv os elo a;ppello que ora f·aço
á Camara pedindo a approvação c~a emenda n. 6 .
O SLR. MUNiiZ •OA•Rl'\nAflJHO ( p•cw·a •8'ic·am?Jnh.aq· a. vo1taçc~o) Peço
1Pernüssão a V. Ex. p.a1·a dizer apenas d·u as palavra.s, n1ostrand•o a n e cessi,dad e da ap•provação desta. e m enda. 'Tr.a ta-se do Lyceu ele Artes
da Bahia, ,com o qual ·a ,União já g asto u mais d•e 100·:000$ e que ficou por
a;oa b'ar, 1JOr falta d e recursos. C-01no vê V. Ex.
essa en1•e·nda ilnporta
1

e1n uma e·c ono·mia, porque d·efenide ·os di1nheiros elo erar io .p ·ubli co e1n -

pregaclu .naquelle ecl.ifi.cio, a l•ém il·a utilifü•d•e ,da instituição. rn· o que
tinha a dizer.
O S<R. PRIESLDillNTlrn - rnme,nda n . 6, com parecer contrario.
10 SR. RA.UL FlE'HNAIN.D:Jn:S ("') ( V'CW-ct enocmnilnha1· e; vo•tciçü.o)
Sr. Preside·11toe, .não m e faço it1'usões a r,espeito 'ªª so rte qne aguarda
o par· ec~e r ·da Co·1n111is são ,d e Fjnianças; assi.m co1no nã.o cluviid o ele qual
seja a sorte d ·OS d emais orçame1)tos. fl.,cho, porém , ,que é meu dever, escarmeonta;do com a votação ·ela emend a n. 5, ,ex plic.ar que o cl'iterio adoptaido ·pela Collnrnis são, .co·nsi·g nando to,clos os aux•ilios a instituições .t.:les -

.. s.a ordié m, foi o

a.e 111ant.er os auxihos ·e ias dotaç·õe.s

já existentes re-

cusaind·o, porén1, systen1a:Uca:men te, todios os auxilias novo:s, se-n1 distincção, quer para D norte, CO'lnO para o su l.
1Sr. Presi de nte, não lia razão que justiifi.que, en1 uni a qua1dra con10
1

es ta, dar-s'e 100 ou 150 :000$, s ej a isso, muHo emboDa, para uma obra
li ti l.
.
J-\. U·niào manté·rn p a1·a to Jos os ·E sta!dos un1 instituto d·e ensi.n o profissio,nal, e a capita l da :sa.hia est•á benefiocia;d,a com clo~1s clelles; e é
,p or iss o que não tendo o Distri cto F ,eciel'aJ n enhum, a União su•b vencionou o Lyceu d·e Artes e Offfoios.
•.<\!prÕveita,n.jo a opportunida·d e, elevo dizer ago1'.a ,ao no·bre Deputado
lj)e:a Ba,hi a, o .Sr. ,pe.clro La•go, qu e S. Ex. se equ ivocou quando d,jsse qüe .,a Comnüs-sã>o de Fina•nça s, o anno pass a1clo, s.e com1pro1nie.tter·à., con1 S. Ex.
1

1

a 1da.r tpar:e-cre r e1n f1avo 1r cles·ta e1111enida, e !QU·e tão 1c1e1pre·s sa S. Ex. s'e re -

tfrou par·a a B•a.hia teve a e1nenda parecer ·contr<aPio. Pelo R·e'lator da
Con1n1iss ão, S. Ex. não teve es ta 11r01nessa. Qua:nd·o iS. Ex. 111e fez
a;q'l1elle •pefüiclo., teve ·e m ~"e>:iJWSta ·que o Ins•tituto PJo,Jyt:chnd.co pocle,r ;a
ter a su:bvençà'o, 1na.s o .Ly·ceu não a teria. Não é, portanto, exacto
1

1

.qu e

'ª

Co.n:Jn1J ssão tivesse faiHai :~o
1

'ª

·q·ua11'quer

c~orn 1p1rio1111is:Sü as•s•u ·m·k:l'O para

com o '10br·e Dep,utaido .
.Pos·ta a vo tos é app1~ova;d a a e-m-en da n. 6 .
Postia s successivan1e·nt e a v·otos são r ede itardas as e1nendas nurr1eros 7 e .S.
Votação d a seguinte e mencla, so'b n. 9, do Sr. <N.f ario Hermes e
o·utro :
·" Aiecres-cenbe- se ao art. 15:
·50 :000$ para aux ilio ao Instit uto Polyt eocilrni co ela Bahia, a.fim çle
J11anter seu gabi·netec"l

a,e

histori.a na.tur:a l."
(P elei ordem)

O SR. MA.RIO HEH•MíE:S (*)

-

(•) Est e djscurso não fo i rev isto pelo ora:dor.

S.r; P1'esi'cle'nte, sem
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a. 111 enor d·es·consi·:leração aos ·dignos u1en1·bros ela C on1missão ele Finanças ouso cha1n1ar a atte n ção c1'a Caimara para a em erncla que se vai vot·a r.
.Na o.c·casião e·m que se ag i ta no seio dia Carnar.a a can1.pan h a contra.
o an·alphabetis1no, n a.o posso comprel1en der que se turit·e1n os mHus co ll•egas .á votação d·e uma ern end a que 1nan:cla se contiinue a dar ao Inst iüuto P.oíly1tecih11lii:co 1cla •B ahia un1•a 1suhvenção ·que 1e'11re tmn 'cle~1 dle aJ.111os
aincér.iore·s (eipoia.elos) . (Hei a1Jei11tes.)
O Instituto Polyb.?A?,:hn i•co ela B 'a lü a, elevo .1 e1nbrar á Camar·a, 111a11 1iém a E -scola J.Jio·lytech:n i·ca neisse E 1s1taidro·. A,s·s·in1, E•e-111 que 1J11eu aiprpeiHo
0

1

ct:racl uz·a a n1enor {lesconsi·d·eraçào aos m·e us hon1·a.dos ·Co1legas, meinbros
da Con1missão ele .Fi·n ainç.as, eu ousaria ped ir á Camrara qu ·.~ a:pprovasse
es sa em enda. ( ll!l'U-1.to bem, _; mNttito b e"IJ'L. )
iPosta a votos é ap1provacl.a a referiid •a e1Ti eIJ.{l1a n. 9 .
1São s u:c.cess i·va1ne.nte i·edeitia1~las as emenic11as ns. 10 e 11 .
Votação ·da segui n te emenda, sob n . . 1 2, elo Sr . .Si11nões 1B arbosa
e -0utros:
«Ün-de co·nv.ier:
·Dez 'contos <le réis (10 :0 00$) ao Syndicato ele Goyanna, para a
ma·n utenção da Escola Agrico1'a d·e 1Goya.nna.))
O SR.. 1COSTA RJIBET·RO (Pela 01'cl e·m ) R e qu'er a r e tirada da
e n1 encla.
Cons:ul taicla a. 0an11a:ra, é c'O n1:: ·e'Clida a rretira:cl.a. ipecl'kla .
Votação -ela s0güi nte erne ncla, sob ·n . 13 \do Sr. 1Simões 1Barbosa
e outros :
«Onde convier :
Dez conto,s ele !"éis (l.O :000$) ao •L yceu <le Arte;,, e OHicios· ele .P e rnatmb uc o. l>
O SR . SIMõTilS BARBOS'.<\. (Pe·lei ord.em.)
S'r. i?.res.i'cl>enle. a,
com mi ssão ele •orçamento ma•11'lern. o ·auxil io de 10 :000$ p edidos nessa
·etnenda, tornada assim ·de.snecessaria.
Peço a V. Ex . .co.nsulte a Ga:mara s·i co·nce.cle
a ·retirada ela
1

1

1

1

1

-en1encl:a .
Con~.ultada .a 1Ca rn.ar a, ·é conoeclida a r e:"tirada.
·votação cla seguinte ··e·me:rnd.a, iso b ·n.. 14 d·o

Sr.
Costa Ribe iro
e outros:
·
'
« A·ocrescen te·- se á ve rb a 1·5ª, n. 2 ;
.Au.xi-lio _ft A.cade.nüa de Cornmel' ci-0 .ele P e1·nambuco, 1nainLida pela
Associação -elos Ei1npr e-gaclo.s d·o Co1n 1nerci·O,
vi.nte ·CO.l1ltos
de
r éí.s
(20 :0'00$000) .»
1

O SR.. ·COS'l'.A R'U3Ell'RJ0 (.Pelei O?'Clem) -

Peç'o lii.cença a V . Ex .

e a.o cHgno relator ·do orç.an1en.to ·cta .Agri·cuHur.a pa:ra dar rnna ligefra
ex·p lica.ção ~\. Ca111 an:l. A . ·co1nimlssfto ,(l e fi,nança.s, pela en1·enda 11. 7,
m amtem a dis1Joi~1ição a.o art. 18·7 cl·o orça1ne·nto v ig-e.nt.e . Por e•s,sa -clis·p osição ié · autoriiZacl·o o aux•ili·o para as escolas {le eon11ne·rcio do Rio ll. e
J·an:ei.ro, P elo ta,s, JUtiz d'e Fóra, S. Paiulo e ou trais 'Ciclad-es .
. A em1en lcla '0 111 quesrtã-o 1peid1e º· a'UXi ho 1pwna a r \!crucleuuia. d e Con1mer-cio cl·e Pern.arnbu•co .
1Venho pedir, en1 ·1neu .n on1 e e 110 {los signatarios da emenda, un1
acto de just-iça ·e eict Lliicl.a. cle da 1Ca1rnara, .no ,Se'ntido de to r nar extensivo
a ·e:ESe instituto ·o favor ·ela.d-o. a ,outros el a n1 es1111a ng,tu·r eza.
O 1S([{. JJ:l'L\BMO ,DE MA 01~.DO ( ''') (Peta onlein) Posta em v otaçã·o a e menda relabiva á sub\rençã.o á. Acaden1·ia el e Co1nn1er.cio .·d e
Pe·rna1m•b uco, sinto -ane, Sr . Presidente, 1no ·clev,er de aclc1uzi-r algun1as
1

( ''')

E-!S"be 1c1'iscU1rso não foi I'e'"i,sto pelo ornklo·r.
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considerações, leva,do pe.Jo j·nteresse d e vêr approvacia ~ssa emenda.
O interes·se, ip•or,.éu11, não é 'lneu són11en-te; é tam1b e1111 dia "diirec.h) 1r i·a da
Asso'ci açã o d'os· E1111Jpregacllo1s1 do Con111neJI'oio; é ld'eBis a m 'es1na .A:cwdemia.

para ·C]'U ·e se .solicitou o favo r; ·é elos s·ig,nata.rios {la emenda ·como o é
da ba n cada p ern a mbu cana ; o que E;quivale a dizer de todo o Esta_
do ele P er.n a mbuco.
Sr. P1,e.s,i.den.te, eleito Deputado por meu Estado, era muito 11atur a l que alguma pre t ençã,o tivess'e eu perante a Camara dos D epu t>aid'O'S, cada uma d·eililas, é ce.rt:o, mais ,hum<i'l1cl'e, ·cada i:nna deUas mruits
de .accônlo com a lrnmi.Jclade d·o mais humilde dos repr·esen.tantes rle
Pennmnbuc·o. (Não c•voia,cio.)
·
Deli'be<rn·i, '!)01,s, ;sonicitar da 1Camara deis, Dea)u({1,cios, o .r'e'donh ~cimen
to official da Aca,clemia de Gomm er·c'io de Pernambuco, uma subveu çãio en1 fav10T 1dessa :111es1na Alca1den1i a e a inida un1 auxilio paira a con -

EArucção elo pre,clio ·da ."..ssociação C.omrn er cia l ele Pernambuco.
Pouco te1111)0 d'e,p ois 1de reconh edclo Deputa:c110 deu -se o triste pas,srumeTI'Vo do mai's a1'c:1'0<r'OS'O e ·devotrucl<o ·pern ambu,cano', O Sr . Dr.
J osé Marianm;o Crurn eti.ro ela Cu nha . Tove tde a :conwa1rn!Ja r, com a lg>uns
outros co'Jiegas de r eprese11Lação, 'ºs {!epojos daq.uelle patriota, que de.scançam hoj e em ~,u a terra mata!.
Em mi,n.ha au,sen·cia f.oi aprese'ntado o ·proj ec.to a,e r eoo11hecimento·
da -Aca:clen1ia De Ciorrn1n erci10 e a en10nda ea11 q.ue se solkHa a subvenção áquella Acruclem ia .
mJu se i, Sr. Pres iid·ente, que deve1n ser lige iras as minhas observa_

çõ·E)s; mas peço a V . Ex. ·que a1ão m e applique, sem genero,d-dade, o
rigor d·o dis·posi-tivo regim ental.
Nem porqu e se obs erv€ a aus,e111 cia do meu nome 11a emeTud a, ora
subm etUda á v,otação da Caman'.a , n em por Jsso é menor o meu inter-·
es se poT .ena.
O pecli.clo feito em favor da Academ ia ·d·e Co·m mercio de Pernam-·
bu cü é e·m si ,me.sino ju ~·to e i111põ e - se á ap·p rovação da Camara.
Votações idenUcas, segundo ,a,caba ·ele .J er meu illu stre co ll ega. de
representação, são feitas ás institu ições con.ge'neres, em c1iv,e<m os po·nt oõ do <Hra s,i l.
'Não é justo, as,sim, nem ec1u ita tivo que a Camara cl ei.x e de approva r a emenda ora subme<tti.da ao seu ju].gamento. Nem üutra co u sa
es·p era a representação -pennam'b.ucana ; n em o utra cousa es•p eram ·a
a i~.1.siso:ci a.ção que a

A!eiad'einliia ele Co;min11erci·o . de P·ea111a1nb111co,

fu111do1u ·

€ o Esta.ao de Pern ambnco .
Posta a vo>tos ·é a.pprovacla a r eferida emenda n. 1 4.
O SR. 'RkUL FEH!N'A:l"'DiES ( v ela 011dem)
requ er a verifi - .
cação da votação .
,p11oceclendo -,,·e á veri fi cação ela votação reco,nhece -,se t e,re m vota_
do a favor '6'3 Srs. Deputados e contra -49; total '112 . A ·emen,da .fo.\.
approvada.

:Pos ta a votos 'B 'rej eita;da a erne,n-cla n. 15.
·V o t ação -ela emenda, sob ·n. 16, elo Sr. Costa Ribeiro e outros
ccOncle convier :
·
.A. {)

Syn.diocato A.g-Pico:a da :Escada , para a 1nanutenção da

:E seo la

Prati.c.a Cle AgnicuJ.tura, vi.nte contos de r éis (20 :000$000).»
O S·R. COS·TA 1RIBtfüllRO (para enccnnin7icw a votação)
Pre.s !·den te, peço venia a V. ·EX. para ·dar algumas exp li cações â
nnura a ·pT:Qpo·sitio 1a1a e1nrenc11a suhn1ettkl·a

a~

Si-.

C>t- .

rvotia çã.o .

Trata-se de <um auxiJ.io oe 20 :0 00$ á ·E sc-0la ·P ra·U.ca ele •Ag1'i·Cul-·tura man,tida. pelo SyncJi.cato Agricola ela Escada.
'
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O auxilio pedid o. é para um in st.ituto modesto, ·é pa.ra uma esco·la
de agricultura clestiP..3.·cla á formação de novos opeT.a.rio.s agri.co1as ao
mesmo temjlJ10. que mamtem os oamp•o1s ~le ·~ ultura onde h-oje toldos q)10den1 v•er 'O.e; beHo:s 1resultados que os .n ovos processos. agrioolas apresentam.
O auxilio ped•ido visa p1Xl poroio.na·r .meios .ao syndi.cato <le augmeintar o intern·ato quê .m·anterrn na roes.m a esc·o la e, .portanto, .alargar os
benefic.i-os a essa ·c lass e de agri-cul.to-r·es.
:Esto·u, Sr. Pre,side·nte, entre O•S• que mais a1pplauc10m (faço esta
decLu·açfw em .resposta ao nobre Re.Jator do orçamento da Agricultura)
0

enitre

os

a.pp1la:t: 1d=e1n1

que 11na:is

o

n1.o.villrneruto vatri·oti1C'o 'da .co1mn11iiSsã.o

de Fina-nças.

NiLo tenho pa.Jav.as bastantes para louvar os conceito-s· prudentes,
~ii:ncero,s · e V•erdadeiros dos ·illustr es Relatores elo crr~amento da ·F::tz.enda.
Pen.so, todavia, Sr. PresWente, (e isto digo par.a j.ust ifi.car meu
procedimento e, ao 1nesmo tempo, a en1enda O'na e111 votação) penSo,
tod·avia, que D amor ao equHibri·o orçamentaria não eleve ir ao po·nto
de se reeuswrem peq uenos auxiUos á ind·ustda e á agricu!tura e especialmente a esta, com <aorificio evidente, aliás, do desenvolvimento
econo.miüo uo ·p aiz.
0

0

Sã:o ·essiais

as

·cJ0 1J11Sri'Cle1~açõ'es1

q.ue

rti.nha

a

.faz:e·r

piara

jus1ti"fü1ca;r

a

emenda.
O ·SR. PRJDSIDillN'I1E Os senhores que apprnvam a enrnnd,11.
queir.arn levantar-se. (Pm•sa).
Foi rejeitada.
O SR. COSTA RI-B-EII•RJO (pela orclem) 1?,eço .ve;rifüeaçãJo da
vota-çãJo.
10 S:R. :P1RESIDEN'TE. O,s1 ,senhores que a;pprova.m a emenda
qu·erlr-am· l evanta1r-:s.e.

(Pwusa).

Vo-ta-ra.m a favor da emenda : á direi ta 2 O Srs. Dep-utaclDs, . á es .•
quet' ªª 3.:i.
1<1',cíl
Quei1ra:n1 leva11til.1r-,s e o.s sen.hor·es que votaram co.n tra. (Pai•sa).
Votaram contra a emenda: á direita 24 1Sr.s. D epu1aclos, á esquerda •33 .
A emenda foi TejeH.rucl•a por 57 .00011ra 53.
Sã-o sueces,sivaanen.te IJ.lO•~rtas a votos ·e rejeHada.s as emendas 111umeros 17 e 1'8.
Votação da se1gui·n·te ·emenda, sob n. 19, do Sr. João •P enldo:
«•Onde -co1nv.ier:

J!'ic.a o Gove11n·o .autodzaclD a •Conceder o auxilio ele 50 :000$ para
a .1 nanut1enção d'0is •co!1rours1ei.s hi!J.J1pircos e•m boa 'ho:i"ia i M 'l:itu!id1os nra Oa-

pital Fed·eral.»
O SR. ,J.QAO P@N1IDO cveinci oJi1clem) req·uer a reti·rada da emenda 111. 19.
Gon.sultad.a, a Cai11.ara ooncede a o·etiracla pedida.
Posta

ia

vo:tos é r·eJeiit1a1cla 1a e1ne-n'd·a 11. 20.

Votação tda seguinte 1en1encla, s·o:b n. 21, 1c10 18'r. 1Ce1'so Bay.n1a :1
crFi.ca o Go·vermo autoriza;d-o a des pend.er a fa1l'portanoia de 70 :000$
na ac.quisiÇl'í,o ele -um ·p re.doio ·pat'a a Escola ele Artifices em Flori.a;nopolis, no Esta.ao de Sam~a Catha.rin.a.i>
1Sw. -Presi-d-Elnt·e, faço miO SéR. OEIJSO BAYMA (vele• d1iclem)
nhas as con.s.icleraçõe-s a .presentadas peJ.os .senhore.s. •Pedr·o Lago e. Mario Herme.s qua·n.elo tiveram ele justificar a emenda por eHes apresen. tacla trataneln-se ele um auxi.lio de Jg.u al natureza.
0
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Peço, p·owtml'to, á Caunara qu e dê á Santa Catha rina o qi:e dmi á
Bahia.
O SR. RAUL li'ERN'ANDEIS· (pe l a ordem ) Pedi a pa lavn;, para
relembrar á C.arr11ara que a i•nstituição .aas escolas de a·rtifi·ces nos vari·os E~1tados ela U11 ião foi p r eced ida irrvariavelmente ela oHerta <'lo
pred io pelos ]lJ s1bad=o1s que ·des·ejava.nT qJossu.i·r «:J$Se 11Le·ll1opaim<e rnto .. ~en
dos a fize ram, ·co·m exc-epção do de Santa Catllari.na, que agora P· ~-~
te ncle o auxilio ,ele setenta con.tos para a c onstru cção do pred io.
Não é justo, ,portanto, que a Camara approve a em e nd a .
FJ' rejeitada a eme•nda n . 21.
1S ão Sllcce , sivamente postas a voto.s ·e rej eitadas as emendas n :1 .
meros 22, 23 e 24.
Votação da ·segulnte e n1e.n da, s·o .n. 2~, do Sr. J\IIa uri cio de Ija.::ercl a :
«F'i,ca m antida a subve,nção ·ele -1 :800$; ao iLyceu de A.rtes e Off 1.c ios .do Rio .Qe Janeiro.>>
O SR M1.1-UTRII1CIO DE ·L A·CEHDA ( pe l ei ordem) - S r . 1Presid e nte,
peç-o a ·v . ·Ex . q·ue c ons u.I·te lá iCasa. se :conse.nt··e na r e:tilrn iJ 1a d e·s.ta.
1

e m end·a , 1p or·quanto a

Co.m .m issão

n1anteve a t3·u bv0ngão

A r tes e Officios 1na eme·nda n,, ·7.
1Consultacla a Camara, é cotwed icla a
Mauríci o ele Lacerda.
Vo taç~o

ida 6eguinte 'em 0 nda, ·sob "D .

a o IT..iyceu

de

reUrada {la emenda do Sr,
2'5 , dro· S.r

1VIau ri·ci10 ·de L a-

oer cla :
"'F'k>i mantido o auxi lio ·el e 1300 :000$ para as ,o)Jt·as do edi.fi.cio d o
L,•ceu {le Art es e OJ'Hcios. »
O SR. ~P.RESIDElNTíE <.i-\ e,s ta emencla a Gommissão ,offer<:c>eu a
seguinte e.n1 encl a :.:·ubstitutiva :

"Fka ·O Govern o autMizado a auxi'liar ,com a c1ucuntia ele 3 00 :000$
a constru,cção do ,n ovo edifício do Lyceu ele Ar.tes e Off1cios d·o '.Rio de
J an eiro, so b a condição <Je 1passar o 1e'Clificio á propriedad e da Unl.'!.o
no oa~10 ·da dlis.so·lução da ·Snoi1::\Cl01de Pn,·orp::tga;clo.r1c1 ·clais .13·EUJas A .rit:eis iou

s·e fôr ·cl1 e~S"'i; i ac1 0

clo·s fJins a .q,u e s·e cl e'21tlna.. ii
O SR. M.c'uUR1IOl!O DE •LACEfRDA (qrela ordem) - Sr. P r esid e nte,
a ·eTr'lencla 26 tev e pareice,r f a v oTav el da Co1mmis·sã·o.
IPeç.:o :a \ T. :m x . 1ioe:nç·a. !Para cli:r.e'r á Cas·a qve a r·êt:i-r ai1 ·ja 1d e 'bo·m
1

grad o em fav,or do subst i1:ut<ivo ela iCommissi1o que m :arute m , o <:redito
de 300 c.o,ntos ,prura a 1c on.strucçã.o . do ,p r e cl io elo ·Lycen de .Airtes 'e Off\,.
cios el o I'Uo ·de Janeüo ,com obrigações ·po.r iparoe da 1DiTElCtoria 'deste
-estab e•l ;;i::1i11nen tio 1piar-a 1:10,111

a G·Oí\ eirn o q·ue 1ci·á a
7

mente por esqu ecim e nto .d eixei

1

SLtlJv:e,n çfuo.

8'i·1111,J:1e1s-

ele incluir 'e sta clisposição na

eJne.nda .

mi,nll ~t

·

Posto a v otos, , 1é apprO'vaclo o r e rericlo substi.tutivo {la Gommissão,
ficando preju dicacl.a a en1 enda.
São sUicce ssi van1e.nte rpo,stas a votos 1 e rej eitad as as em endas :n u -

meras 27, ·28, 29 , ,30 e 31.
v ,olaçã.o ela s eguin te em e nda, sob ,n . (l.2, elo
ou tro:

.sr.

José Bo,n i1'acio e

. Onirle .ciom.-v i er :

Au g m ente-se a quan tia {l e 150 :000$, s eu.do ,50 :000$ ,para ,cada

um <~'

<las es t a ç ões ser.i ci co1ia:"· da LRie pub1k·:l.))

O S R ,Pl'tESIDENT,E -

A e,sta emend a a Oommissã.o 'Offe r eceu a

seg uint e en1e.nc1 a E·ub stitutiva :

((Augwn e nte- se na veTba 19ª a quantia 'Cle 120 :000$;
de tres estaçõ es s eridcolJas.>)

·p a~a

mi,stelo
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Approvado o substitutivo, ficando .p rejudicada a emenda ili. 32
Votação da segui•nte ·emenda, sob n. 33, do Sr. Carvalho Chaves
e outros:
·
"Na' verba 6" - tSe-í-viço de lol1specção e Def·eza Ag-ricolas - on.de
se cli% - In,spectorias - 1Pernambuco, Bahia, etc., diga-se: Pernambu.co, Bahia Min as ,Geraes .e iParaná.»
O SR. COR'REA DE ·FHtET'J:A,S (JJelci 011cl-em ) - Sr. Presi'dente, a
emenda 33, st1bscrip•ta pelos m eus collegas de bancada, p ede que a
repartição incumbida dos serviços de inspecção e def.esa agricolas do
Paira.nú ,seja equi.paraida ·ás -dos Estados de Pernambuco, Bahia e Minas Geraes.
A Commissão, para justi-fücar o seu ]Jarecer contrario, n ão a Uega
a c i·r cumstanc ia da emenda traz er a·ugmento de d•espezas; d iz, sim1

ples1nente, que nà·o ·co11c.o.i..,d a
1

001rn

a eil•evaçâoo tle •catego.r&a que a e1nenida

propõe.
Sr. Presidente, -o Esta.ao do -Paran.á presentemente está l·utand-o
coim u1na eipizuo1t1ia que a[lpa.reee.u n1os seus campos ele criia.ç ão e que
tem dizimado cruelmente o gad o dos e,stabel·ecimentos de G uarapu ava
€

.pa1n1as.

Por outro lado, a sua lavoura ·de mat te foi attacada · por .uma
pr.ag)a, até agoira des:con hec1i'Cl-a, que grand·es ipr eju·i zos ite1n t razido a.ioi.s
1

hervaes. Ainda não foi po·ssivel -c onhecer a n atureza da molestia que
está atacando a;s• arvo r e,s do matte, mas a:s retPa.rtições .competent es
delrl a se occu.pam e •é ele crer que den.tro em .p ouco a sua causa estará
descoberta.
_ ·
Quando outras .razões não militassem em favor da elevação 11ue !\
emenda propõe, creio qu-e estas que Ugeiraimente apo-ntei seriam sue ..
fLcientes para· determinar o voto favoravel da Carnara.
·Peço, por isto, que a emenda volte á Comm issão, porqua,nto elh
nãu desc0inllece a .nec-essidadie da m es.ina; apen.as nfto conco.rda corn
a elevação ela cat ego·ria. Esp.ero que a ·Cam ara a a:ppr ovar·á, demons .
tr ando seu alto patriolismo, como j'á fez em r elação á emenda do Sr.
Osorio. E' uma questão de juHiça. Tanto os pequenos .como os g randes Estados fazem :parte da Federação.
Peço a V. Ex. para -q ue ·n ão dê como .p rejud icada. Desejo que
eHa volte á CommioSsão pana que esta a cla,ssifique, o que ·nós acceitarnos, e1n seguncl-a o.u tercei.ora categoria . .Q ·que n.ós quere·m os é que o
Para11á fiqu e con1. a s ua def·esa .agr1cola.
O SR, PnmsroEN'.l'E - O .n obre Deputado ,ped-e pa ra qu-e a emenda
volte á Com.missão '!
o SR. CoimEA DEFREITAS - IS.iro, StO>nhor.
O SR. PHESIDENTE - Semelha.nte alv itre não pode ter lugar, nos
termos do Regim ernto. Encerrad a a disc·ussão, a emenda tem -de ser
votada, sa·1vo s:e o autor r-e quer a sua retirada.
O SR. Coum~A DEFHEI'l'AS
1E ntão a ren.ovairei em terceira discussão.
o SR. BUENO DE ANDRADA
Elia deve s-e r aQJ<pro;vada j·á.
O SR ConREA DEFHEITAS - A emenda n. 35 está nas :mesmas co 1dições . Sobre .e n a faHareâ depo·is.
o •Su. PRESIDENTE - Opportu-namente o .nobre Deputado solicitará
a palavra.
Q SH. BUENO _DE AiND!RAiDA (velei 01'Clem) Ohama1·ei a attenção da Caniara .p a.ra e.sta emenda, 1embrando-lhe qu e n.ão estou fal~an·
elo .s-obre uma eme nda que t enha sido ap-resentada para o Estado que
tenho a honra de r epresentar.

9
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O ... Paran,é., ! s«lili-0ito a atct;ençã:o dia Cannã..ra e. id1a pTOIJ.Jl:la , Co·milniissão,
dev•e estar • classificado em um dos primeiros Jügat:es quanto;. ,~ · industria pasto.ril.

111 ,

O paiz é tão escas~o de .terraJs· bo&s· p&ra •· a:. pecuari.ad· que aban.don.ar ·O Paraná, Qnde 1'eaJmen.te as terrais• ·são - de . primeira ordem,r, ·não
n1e ·parece justo; seriá, shn 1 a Camal'a desconhecer. este a:ssu11npto.1
A e.m enda do 1nobre Deputaido :riãoT I'eP.l'esenta sqi:n.epje ,um,f/-, aspiração dos parana.en.s_es, mas siL\l da N",ç ão. (.A.1Joi' arvo~. ,) _ ' .
" "
.Assim, peço <á Cama·ra e . 1á propria Co,mm.i·ssãq 1Jqu.e a,t tentem ,p,a ra
o assu1npto, approv~a~ndo a e1nenda que ve1n be.nefüciar o paiz, .se.1n gra.n.ele onus para o Thesouro. .
·
,. . ,J·T.rata-se a·ea,Jm,ente de uma .questão ivworta nte. (Mw~to · bem; niiiito . beni.)

. ' '' O S·H.. !H..AiUB ·FE·RINANiDiES 1h (tJe!a orcleni)' ' - · Sr. Presià•ente, ' a
Commi,ssã-o •n ão pode ann;uir á appTovação desta emenda .p orqu.e e lla
irnp<;>rta e:m augmen;to"· de despeza e não consigna a verba: n'e cessaria.
Esta "razão, ~po1r '·si' só, ! jmpunha -o voto que a Con11n1issão deH;·
a6cresce

pomém,

1

que · \

na

opinou"' por con hecin1eiBto 1 de causa', e nâio

como se afigurou ao n.o))r.e Dep.utado, quando affirmo·u que eHa · deséo_
nhecia a J11aite ria sobre -que es:tava danelo i.o seu -parecer. No Estado
do P&raná e>d·ste um'a , iinspectoria.
"'- '' •
"'" "
· ~.
·' UM: SR. DEÍ>uTÀno ' ""-- Mas o ' assiúnpto if ele .toda 'a;"importancia'. '· ,
i,;.<I
~ .;.i. t
,
.f
•
·,
.~
J
f'.·~ ,• •
o $l,l.. R,A\JL FERNANDE~ ,~ Nãio !la duyJ>da; o assu:mpto. t·em. fü1q:i, . a
im·p or-tancia. Mas existe •bo Estado do Paraná, .como dizia, uma i)).~pe
·cto.i'ifl. de def.esa ag,ricola, como nos demai.s Estados,. mas ~1ão. será
i:u:Mo, IHlm . -c ônveniente, el~var-se a s•uá ~;;;,tegqµ:ia ~ lª ·.cJ-as·i,e.' 'qi;,_ssifh
carn -se •na primeira ,·ç ategoTia .as i,r1,;•p ectorias p el o, 1nw.11ero .do , pessoacl
q.ue as serve, com0 as inspecto.rias Jocalizael.as .nos gra.ndes Estados .
.o ):Dstado do, ·Parll,,,.:evidentemente, pão ,Ppçle. .ser -compar,~c10 " ;:>.os Est_ll.~\9s , d<;! Mi,ga,s,)'l.ip rGr!J31ç1e do !Sul, IBahia ,,r , .Ji.'er!1awP,1ico, ,sf• . '" ;~lo
~f' P10-r!_ . .\~..so, L a .!.- Co i11trnii~ssãio .: ent~n'd"eu .q_ue esta -~n~e-çto-rta .'° d.e ._. 2 11 0 S§Li~.e-;.
'J

(

. .

.... .

g, )j-~~ --n~9 .p_ód_e t~r ,p,,_·P~J?SOal ma,_i:S' acc~esq ido, ml3ri§ . .nup1e ~~ o~p q-ue as i.~s
peC'to.rias de S. · Paulo ou !Minas, e, ~b ·C,Q-f11!)1i,S ~ào,,,, ª9º1J~El~h~D,,d'? .. isto ; á
C°"'a,;!11~.p;.~ ,_ pl'O•Cec1~.U COln ,~·cerito;
.
~"-. ·\· · ".:~
...
···:'1
,
_,' 'i
·.1·. '-º ' $R. J?u)iJN-0 DE., ANDI<A1
DA - o di~C.\H~o.Ji,<lo 1;p~r,~.é!\li relait·w ~ é fa._

voravel, no , fundo á , erne1)da.
,
.\."
,
O SR. RAUL .PEI<NAN'DES - Ao ·co.ntrario; a emenda visa equiparar
a, repartição dp Paraná ás d~ •S . ·Pau'lo e ela Bah\;ot, .pai· ' ex'e mplo, e <'U
entendo que, sendo o •P araná um Estado · territoria.Jmente ,. menor , q·J
que esses, e com uma zona ,ele cu•ltura menos, va,;sota ( apoicvdos e ncfo
woia. aos), não wecisa de ·p essoal tã,q 1 :npme;·oso comp·: p d•o·s , Estados
,
Que são .servid.0 s 1 por i.nsp~0torias de l• 1 c laf~e.,
,,
,;•
1
Era o que tin.ha a dizer: (Miu~to b-m1v; ?/Hi.~ to b e,m. ) e
1
.<' E 1em ·seguida , Pos·ta.. a votos 11\ rejeitada a emend-Q. ; p.. 33.
O SR lR!APH.AiElL P[NITTEIRO (velei ordem,) Requeiro veri.fiç,ação da votação.-. tJ< "' ..
,
, .,.
u"rocedend-o -se ' á « verificação da votação, , reco,.nhece-se ter sldQ a
eme·n da .r ej·eitad-a 1por 64 votos (14 iá d.ir~ita
5,0 á ,esque1:da) con,t ca49 ~g l i á direita e '28 â .esquerda).
Votação da segui•nte emenda sob n. 34, do •Sr. Carvalho Chaves
e outros•:
/.[
/
'
.)
'1
«0.nde con.vieY :
1'00 :000$ paira acq.uisição de anim::i.es para o pov,oamen.to do , cam po e estab·u lagem na fazenda-modelo de PO:nta . Grq~sa, no "'Paraná,

,.e ·

ali.

20 .:000$- •,para: •ens a io,s d 'e acc1imação '. d ~ bovirios
' 'faZ-endá-md-.
delo ~e • creação' el1'Í Po1 nta· 1 Gro'ssa~ no E§,ta<;ló ,'d;ü . }?a,ram~.•Ç ~· . ':-.
'
0 J11SRi r ·· CAR\UA1lliEJO, CHA:ViIDS (·pel'a ' orde11{), ---: . S.i'. ~reS'jldeµte., , a
dotação ·co.nsignada nesta emenda é destinada à •comP!etá.1\ ·o "ap·par<>.lhairnw to .aa f,azenda-níodelo que o·· Gov•erno ·F edet.a°i '"'aaq\íLr{<f· em Po·nta.

-lli1

Gr~~s_a,

mo .Para n á, Não se·nclo , vptad.a ia
0

, ve~b,.,~

,de _q.u~ , ·C<?'fij,.ta,

~.f;ten.

a

da,, 1ft?arâ 'ª ' mesma .f·~zenda · ?ompl e.tf"n;~n te· l;ae.spr<:>v\q~ . :à.9"'~ •. ~ne!,os necessar1os ao de<Sempenho ' 'cl°os· hnis• a: ·'que ·tse d·es'ti.na.
· ,. . , ,.
.~4..· O~mm~ssão. , .'~ec 1a:ra q'?~. a ,eme1~d.~ 1 ~ - - ipi~?~-:7te~.i~n \~ 0.', 9-,ue pela

consigmaçao ·«'Material,,, 'd!i1 1veTba '19"; deve· com·er

1

em
.
..
~ .
·· Ora, · :nós sab.emos 1 c}ue a 'co1nsigmaçfiÔ' w«Mà.i1:eriâ.l» ' .e~Sit:,~ J Prê~i.àinen
te . distribui ela: eJ ~ ..se:niGIB assim',' o pa'r ecér ' da Ç)Ç~ni. is's'ã: o · :é.'' um .~6i,o · de
e,scapar á dHfi.culdade.
1
1 •.. i.
,f
·
,f·... 1 J /"". f _, · .• k. '
Peço, por isto, a a;ttenção d.a Carria1·a!" 'p':\:ra: · o as1J.l1fu1)tó; esipero

~-~.

a

de,sp,ez;i, ,

- , t.

1

que:: .:d.ê· i o seu voto ! lá · e111enda; ·1 1thesm0:--" .pdrq.ue,:

'1.e ;n.ã'O ''J õr

o GbVerno

habilitado com os recursos precisos para-"<o ':Comi)leto · app'afollfarrient:i
da fazenda, .terá sido "Perd!.eitannemte· •inu-ti11''á ' âcéiuillição é1a. prnp•riédade
ele aJ1e · se tmata. f. · r.:

.. "

11

,

1

,•l'T ·".:,!'l!"" ·1

·

·

·

'

Releva aind.a notar que, nas .condições <lesta ·emenda, estão _;arlás
outras que teem sido appreva.das. (lliiiiiitó ' bem; 1n1wito'· b em: ) ' '
·0 -" S!R. <OORR·EA DiIDB1RfIDJ''l"'AJS ' (p/i~a !bmeín,) ' __:: J,"' eniencl'a :n. 34,
como · .a-caba ele ex.plicar meu illustre 'c'o llega ·'<l'e bancada, 'visa si·m ples-,
mente fornece1· os meio.s necessa.rios para que se execute a 1'w11.é'a · dei
G·ove1'!no quanto 'á anhnação ela 1i.n d'ustria .pa.storH 1no P'. a'1~ arná. '

"

.

.,- Tendo 'sido ad<!!tiirioda a fazenda e· .hão e'xistin.cl'o 'o~-'i.~eios para o
seu ap.prurelhamento, fi-ca.11á inteiramente burlado o pernsamento ctó
G.ov·ern.o Je Ji.mproducitiv.o .o eaipital empregadld ' .ria ·compra" da ··'propri~-

aaa.e.

:l \

i•

.,

?

h

1

h i '

.-

)

I,

Se houv.e boa vontade p·or ' par.te ' do Gove~.rlo :em ftln.clar " ~Í'li., uma
fazenda-modelo, se o Governo ,pFo.ctwoil• ~a:z'ehPa.cqui'.siçreó1''< clo's: \é'ampos
necessarios 1..para i.ncrê.n18nto -da +BdUStTiaÍ'.11. J)asto.ri'i, ~- ~ 'n 81ce.ssa':rio "que
ta.mbem se trate ·cl.e povoar essa f.à:teniil'a ·cô'rii an.im;a es' r é'pr otlud(õres~'.
como.e fei lembrado peic:i- •illus.tre 'c'oUega"~cl ê' bàhi'cada. ''' »<f ' . ' '' "-;~
qfl~tP01~ i·Siso:·, .esip:er10 que; • a ieX'e111ip1Q 1:elo 01cico:Vri1a1o< cio11n ia ~11·endia 'n: 3·3:'
o (··h onrado i.relatoD •' veniba i. ·eXp1ioor ~ 1 0:1' unoti-vo ·:Por.;\ q·u e ' a . 1éo1Tinlissãd. · a.eL
1 •
xou de aiceH.ar a ·-emenda n'. ;3;:t;,
,,. ~.
·1
i
-·\.. !
·
1

\' •E spe1:0 tambem que · ·o· .crifoi'io da 'Cania:ra, adb.pta'lld·o emenda ''se~
melhan,te a eis.ta:,\ ·n ão destoa;rá na votação 'da ememl1a 1 que <liz .respeit,1
ao •Paraná, ·' Esta!clo que mão· metece .a: má v·oU:tadé 1·aa iCannara:
"
. . . . ·-. Eu não advcigo aq.ui inter'esses regionae.s, e •!Sf.m ·tudo qÚantb ~ fô1~
de ''t!!-tiiidade 1para o paiz; ,para .cujo 'c1esenvôlvimentà e pro.grêsso
0

1

pre'gd

toc10·s o's

1

ésforÇ-Os ·Po1s·sive·fs

1

;

j

1

!qu 6-r ,se · ht at~

<a.o . h o'r te,

em"

: 1&.uer rlv

centro, quer do sul, estou prompto .a d.ar o m·eu apoi.o a todas as medicl.as que concorram ·para'• 9 d.e,senv'ó1lviunen.to 'd e :. suas ciquezrus.. "
O Paraná está neste ·caso. ]j:lle contribue .enormemente paira a
receifa pubJ.ica, •e a· súa "estrada"Cle fé'r ro ' •é en'tr·e .as d·O Brasil a 'q ue dá

m ái or ·por.c,emta.geh1 i a·e

receita~

2

i ·1 •

··~·· 11

··

f' -·

~·

"' Wls.perd, ' pO'rta111t0, qúe ' a ·Gamara faça fostiça aceitando a: em'end a.
(Muito bem; milJito berm.)
· '
"
·Po1Sta a votos, é re1jeitacla a emenda .m. 34.
-~ ó ",s·R'..'' 'dkRY.NuHO CFfA'';'IES ,'(peiçi pr4em) '·
çij,,o :~.ª VOt\).çãR; ..
1

Re11ueirq } êrifi.ca-

Prbcedend9-se â ' v,e·rifl~açã,o ela, votaÇã~: ·· reco ~hece-.se que a emel'.l~

1

·~ t ,

~

'

~r•• ,
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da .foi r ejeitada , tendo votacl-0 a favor 31 Srs. Deputados ( 23 á direita e 8 á esq uer•cla) contra 76 (27 á direita e 49 á esqu erda.)
São s u.ccessivamemte postas a vo.tos e r.ej eita das as· em enda.s lllumeros 35, 3 6, 37, 38 , 39 e 40 .
Vot ação da seguinte emenda so_b n. 41 do Sr. S im eão Leal e
outro:
«A' verb.a 17" - éI.n spectori as Veterin.arias accre~ce n-te -se: para
uma no Estado da •P a,rahy ba d-0 NoTte, 37 :000$000.>>
J{ej eilacla.
O SLR . MAROELLO .SILVA (velei ordem) ·-,- Requeiro veriirfiüação
da votação.
Pro.cedendo-se â verificação da votação, reconhece-.se que votara.:.n
! U2 1Srs. Deputados contra a emenda '11. H, ,não hav endo voto,s a. favor.
O SR !PRESIDENTE Não ha n-nmero.
Vai-se p•roceder ú cham a da.
o SR . RAUL VEIGA (2° Sem·etario, 8e1'vvnclo de 1°) - procede á
.chama.ela elos .Srs. Deputa<d-01S·.
-li'ei.ta a cham-a cla, -r">Spo.nd em 113 Brs. D eputados.
O •S>
R . ' PRESIDENTE , - ·R esponderam á chamada 113 Srs. Depu.tad os.
il-Ia n.umero .para se prosegui:r .nas votações.

Peço aos nobres Dep·utaclos que occupem as s ua~ cadeiras. (Paiisa.)
V-0u .s ubmetter a v otos a em enda .n . 41, .com parecer contrario Ja
( ~ om.rnissão.

Posta a vo tos, é rej e itrud a a referida em0nda.
O SR. PEDRO LAJG.0 (vez.a -01tclJem) requ er a V•erifioação

da

votação.
Proce clendo ...<Íe -á verificação· da votaçã-0, reco.nhece-.se t erem vot..i..
do a favor 3 Srs. Deputados e .contra 93: to.taJ 96.
O S-H. ·P1RESIDJDN T\E Não ha nu mero .
Vai -se p•1'ocecler á seg-u ncl a oha m acla.
O SR J iUVEN.AL LA;MAJRTINE ( 3° SeG' reta1'io servindo de 1°)
pro cede á chamacla <los 'Srs. Deputados.
·li'-eita a ch a m ada., verifica-se :terem -oe ausentado os S-rs . Morei ra
ela Rocha, -Bezerri'l .Fon.tenell e, F lo res ela Cunba, João Lopes, Vi.rg ilio
B l'i g iclo, Dias rde ·Barros, iVIiguel Cal mon: lVIa rio I-Iermes, Anto.nio Moriiz, Fel 1nto Sa-1npaio, Pe relra Teixeira, Rêi.phael Pinheiro, Julio , Leice,
N ican.01· ·do Nascimento, -Floria1110 de Britto, Manoel R eis, Souza e' 1SHva,
Érico Co el110, iV ia.nna do Cast ello, João Luiz de Campos, Alvaro Bo telbo, L amou n.i er Goclofreclo , Bapti.sta ele Mello, Carneiro de Rezenfü~,
F e:rr-ei r a B raga, Ga·ndJdo Mot.ta, B u eno ·el e And r ada, Mar ti-m F .rancisc;:,,
Conêa Defre itas, Gumercincio R ibas, Nabuco el e Gou~êa e João Benici0.
O SR. PRE8IDENTE Hesponde ram á ch amad a 99 Srs .. D eput a.elos.
· Não ha m"roero para se ,proseg uir nas votações.
Continu·ação da votação da.s ememdas ao projecto n.. 61, de 191~,
· _
Sessao de 23 de fix.amdo a desipeza do Ministerio da A·gricultura, Ind-ustria e CommerAgosto
cio para '° exercic i-0 de 1913 (vi-ele proa.jec.to ·n. 61 A, ele 1912) ( emenda n. 41 e segui·n tes) (2° discussão ) ;
O S;H.. P'R:E.S.IDIDN!I'•E Vou submetter a votos a emenda numer õ 41, cuj a votação ficou ho:n.tem inter.r ompida.
Votação ela ,;;eg uinte em enda sob n . 41 do Sr. .Simeão L eal e
outro:
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.« A' verba 17" - Inspectoria.s 'Veteri:narias accrescente-se: para
uma no Estado da Parwhyb,a do Norte, 37 :000$000.>>
Rejeitada.
O SR. HEJDRO .I.1AoGO (Pela 01"Cleni) Requeiro veriücação da
votação.
O SR . PRESI1DENTLEJ . ..:. Vai -se proceder á verificação.
Queiram levantar-s.e os Sr·s . · Deputados que votaram a favor
(Pmisci).

Queiram sentar-:S·e os •srs. D~putados que votara,m a favo.r, 'Jcva-ntando-,se os Srs. Deputados que votaram co1ntra. (Pail!Sci).
Votaram a favor 1'l S-rs. Depuibados e ·con.tra 95, totrul 109.
A emenda foi rejeitada.
Votação da segui.nte emenda .solb n. 41 A, do S•I'. Simões IBarbo:2a
e outros:
"Verba 19ª, l ettra l -

rSej a ass iln r ecl:igi'da;

Gam.pos ele Demo:nstração (õ)essoal para oito campo,s d.e demonstração, sendo um de p]amtas .f :nic.tiferas, um destinado á .cultura elo arroz.
dous á cultura intensiva elo .algodoeiro, destes um em Pernambuco e
outro n.a Par·ahyba, nas z.ona s .m:ais ,conv enientes, e quatro pal'a diversas culturas, 1n a fórma dos arts. 15·43 , 408 e 509 do regula,mentci).
O m ia is como e:;.vá no .proiec~o.>>
O <S•R. GOSTA 'RIBIJm<R O (ve!ci o~·aem) Sr. p ,resillente; attendemdo {ts considerações feitas pela Commi,ssão -d e Finanças, requeiro a
retirada da emenda.
Consu ltada, a Gamara concede ·a retirad·a pedida.
Votação -cl·a seg.uin.te emen-da sob 11. 42, do Sr . .Co,sta Ri-beLro e
outros:
1c<A' verba 1·51\ accres.cente-s e :
Auxilio á Associação Commercial ele Pernambuco para con.strucção
d e seu novo eclificio, 100 :0 00$ 000.>>
. O SR . .ME1IRA DE VASOONCELLOS (varei e•waniinh&r a · vóta ção)
( *) Sr. .Presicle1n te, tomei a palavo·a para
,pedir á
Gamara,
não obstante o .pa;r<ecer ,contrario ela illus<tr e ·Commissão ele Orçam ento,
que vote no s entido da approvação -desta emenda.
1

Si a

honrada 1Comn1issão

ele F inanças, ·ob edecendo,

aliás,

a

um

plano 1muito louvavel e digno, procura ·fazer os maiores cortes e reclucções no orçan1ento, 1não quer iss o dizer qu e não possa .a Can1ara
approvar qualquer medida a que essa Commissão tenha n egado a·poio.
Trata-se ele um.a subvenção ele 100 :000$ para a uxiliar a constl'ucção elo preclio ela Asso.ciação Commercial de .Pernambucc.
P er.n.:unbuc.o não 1l!en1 que se pen it ie:nici•a r {l,e s e r pezado ªº' orça.n1ento ela União. Sem embargo ·ele contr ibuir ·ele man eira muito eff icaz para
a r enda federal ene é entretanto muito pouco c ontemplado qua.nclo se
trata. de clesp eza.s.
·
A Associação Comrnercial el e Pernambuco acaba de soffrer a clesappr.opriação elo seu •preclio, e a quantia clahi resultante ·é insuffi cientB
\pará construcção ele um outro. Pedi, portanto, á Camara um auxilio ele
100 :000$000 para isso.
Essa associação presta releva.n tes serviços ele o relem publica· ; ella tem ·se in cumhido da -est'ati-stica oo·mmerci<al c110 Esta.elo, do regis,to·o
de entra:das :e sahid as el e va11oers, elo .serviç:.o ele ·i nfonniações ás p·raças
nacionaes e estra.rnge iras, e ele 1nuitos oUtros serv iços que não se relacionam propriamente com o Commercio, mas que vão até á Agricul1

( *)

Este discurso não foi revisto pelo orador.

tuí·a, f!,té á la,vo1:q-a do ,E .s1\ado, , e isso princi'lla}mente d épo1s d·e sua
·rusão <!om a Asso.ciação .fl.gr i-cola cle/, P·e1,nambuco: • ,.1 ,. ,., ' '
-1
N•essas condições pai·oce, •S r. Presidente, que Perna;mbu co1 não deve
constituir um caso isolado, um caso espora-dico, na ·concessão -ele u1n auxilio, . crue, 'a !iãs., não ' é elevado. . '
•' ,•
'
. . ' ''
'
'. '
A razão q u e dá a ·Co•mmissão é a mecessiclacle ele fazer córtes nas
despezas; mas essa ra.zãofr não é tão Ipoderosli no trnorrléhto, rqu e' justifiQue a n eiativ;a a 11'bão p Bqu:enos ' auxi'lii.osf{.i · ·11·,n1· ! r : .''d(
Eu s ou daqueHes .que 1}ensam q ue o deffoit, que t anto t.em "a['ia.Yo1·-

.r.a;do )~ª opinião, não é ' de or'dien1-f a le,~ar-no·s .J a ' esses ,, exitr en1os. r
Na verdade -.. o " ~0ngPess0 . r>recisa, por todosr 110sv meios, cerceai· ·à s

desp ezas ;"•mais . mão cleve,, Jevar 'º' seu r igor 1 aoi extTem:o a que se t•em
procurado c h egar.
•f:.r •
·• , ..
.. . ,, A . prov;a , lllJ•ais . effücaz que eu podia tprncluzir nesta Caima;ra, 'cl <i. pro- ·
cedencia elas minhas palavras, encon traria no proprio orçam•ento elo
'Min1sterio ela Agric ultura :e f.no .pa.1,ecerr -da '.resp ectiva eommissão .
.. , .. :E' -.as-sim •q u e V,·eITIOS nqUe ,ah L: tlnU-it,a:s :V€r:bas

~ stre ~ ,a,nno

,forann

a u-

gmentadas em :relação ao orçamento. vigen te.
,:;
r
"'
,() rfü si -reahµi :e nte o (Leficit .age •so,bre más ;co1no ·aive iaigo ureira, ' me
_pareçei:.que jo · primeiro passo .1 da ~Oo·mm.i·ssão· de Fin an ças, . n esse <!<0Ino
.em ,m1.tros , orçamentos, seria Q" da rnstricção, o , ela diminuição d a ·despeza.
, J;_) .,
,,r
....1 i
,. , Ora, si, r.a... Commi,ssão ~e.z .. 9,s ;,a ugJ{lent o1>,: rai .g(Ue all[U.c11o ·; sj . p; proprio
Gov,~ m? pã9. recu9u d)a;nte "'·ª'~· o.utros, •que , p_ocjia,rn,. ~.er~ 1aicl iaclos, parece
que não se deve negar ·este ·pequeno a uxifl io· a Permpn-bµ00, tanto r;·m .a,is
quanto, si o Est~d0 , ,de , Pe1pa1nbuco ... Çleve.s,s.e , ~i;it1w-:r -en1 ,J a1g·u1na .classifi.caçã_o e,m i;elação aos Estados da.. Un,lão, eu po.t)eri,a ,..fü~ E) r q,1,1e ,e.Jle p ertence á classe ·elos d•esher-dados, não parecendo justo que ·cont inu e esta
cl'ifferenoa, esta cHst.i n cção enbre Estat]os, do .N<Q•/te e ; ES;tfLdo~ do Suil .
.(JVã o , ,cipoiaclO.) Pa r a .uns , muito; l]Jara,, opit.ros. ,naida · ( ~ião (~pr,~mlo) .
.O gov erno de P ernambuco tem lubad<o.. ,crem as , m aiores ; clifficulcladef?,; te1n \id~ <;V~... l;olfl~·~ . 11 da;ta, 1 _v;arias . c1: i,~·es; -a ..1 .1,~vq u·y <;t . ~1ª c~n'f,L , tein
1
::-vavessa,clo c ri~.es,, p e1;i.W?sm; ; · a $?T i cul tu,r~ <lo ·,~9 1~ ~· ~ ó n ós sallem?s
CO ff!'.~· 1 ,S'B t•e 01n 1 ;e.Jl ~ . ·V} ft'r} t, 1s1Q. ,,(J!J~O.iculos . ), . . . 1 ,
J! d
;.
1
1
1.,.,, <
. Nunca se tratou a,a , A~~esa, ,ê 'JXª} º f:i~ c;.?~8 < do ~;f:ls,s }1 çf}-r. ,, c,ç\1no. ,~ ~

,

·:~

,t.r,:p1

feito de .p;-oducto,s ele outros Estados, ·com a.\lr>la u sos 1gieraes e do pr~
'in:io , E!§':~a·p p a,~' ):-~er1vlrl\'bu'9'.~ :;:,.11·)),.f ·t,,.'!, r;~:~.'l» JI
l.,''.:P~',!J i:·1,'~,1
Jn 1F a,ço p 19r_~tt,ntq , 1 up1 . i f1:PP ~l l_o 1 ) á qçv1n,apf'i ~nM·~ ..q1ti='. .:-H.lf:.. ªl?l??'ºY'P- ,es:.ta
hWer?d' rCQ!_no · o ~t~.i;n ~r1~º .. ?í ?utras. em qon~\1 ço,r~.1 r.1~_nl~c,as: 11 ,r "'' 'I' ,'; . ~
1
;
1
1 ~Nao ,Q.l\epJ i I?PY In~1s .t 13rnpo o'~.bu~ar ,;.c:1 .~ p aq1en;crW" cl ~ «~an1ara 1 (neto
a.poimYos) ' e 'nem incorrer
n o desaúado
do
's1-. Presidente, qué ,já m&
1
1
11
olhq, de um .ffiQ'do .S i'g!hif1Cativo/1 Ro'r' i sSO' n1 é liifnilct á. e~ taS 11 So'ri S id ~ raclêie.s .

r'.rl:

'11

i:;{,;r:;r/:

(IJ{i~iib R·'f11
'p.;»·:··;1.
r ·. ,_,1. ~,: :,;,i,;.:~·t'·'.',' • ':· ·~·,1;,,·(~~-,i., ( , '~.;;~·1;
r
,
O SR. , [l_AJ;JL 1FERNAN:DES · ,(pela . ordem) ' ~ Sr1, , pa,esiclen te, .o
parecer da Commi ssão d e Finanças, •nem por se r exaraclo.,.em ,. termos

b.revissünos;, é ;r.neno.s, procedente..i r·r ,'l
f
, ·~·o
t1H·1r . 11><-!-~
A G:onnmissão, ;iw.jei-tou ,.fre0entemen.t e emen cJ.as , con cedenAP. . ;v erba~
papa, construi·r red iti<!!Q.s 1i]Jara, ,sécle qe , servlços ,.pu)Jli cos fecler;aes,, em ,(3,a,n,tos e G oyaz. . .
.11~~~
, rc 1 1
ú;v.o" l 11:1 !
lJM dSR. ;DE;PU.TADO .,.,- )iE para. a , .,O apHania, ,:do ,,P•o,r.to ,.. iJ·a Bah~a .
. ,.,, p , iSR. 1<RAUTh l!CERNANDES .....,.. , '" .veFbas ' aliás peq uen as,, ,d.e ·60.. a 80 con·t os11 1P.0 1~. ··.n ão . hai\'er ,~nargern actualn1.ente .1n-0 1 o.i:;çarm~nt:0 < para ;1 q~·rcu ste·i,o
.de no:vos, se.rviços . ... i ~ ~-1,·.1. •:1·
"r'.'
,'. .\ ~.·r·
~ f;1•,,
11, 1Ei_i , a ·Comtnissã-0 assim pro.cedeu, ...con10 .h a:via de ,,co1)cçn·}'ie11 co.m.·!100
c ontos para a c ons tru cção de um ed ificio par ti cular em Pern ambuco?
Sim, pnrq ue a .4.ssociaçãJo. Co·m1;n erc1.a! ,de P er:wambu co, .,pO'l'. ·m a io-

\

1?7
\ res.i que

sejam '0$' ·serviços que possa prestar, iesses n.ã0 são sellviços pubHcos ·tão» i'Rllm<0diatos c0mo· são os .presta;ctlos pelas., <lrupitanias11 clo ,porto,
pe10s . •teleg:rap11os e·~ pelos correios. · r. '! _.r 1
,. l
~
1 !l
•
t r< E' verdade que o orçam.e nto da Ag-ricul·tura estár.Joroposto com au·
g··m ento, 1nás exaota'n11ente po r:.qiu~e algup·S 1 a:ug.1nentos se to1;n,aram inlev<itaveiis pe'lo . ~llTicli;tmento dos.. senviços 1foi .qLJ e a .Q omrnissão se, v iu obri 1:

gaQ.a~.

ª " 1não· a:u.gu:r.rentar mais a c1 espeza é ·l a

~·c01'"t at' r o n d~-

foss e possivel.·

A emenda do m1eu nubr e co.llega está nessas cond ições ~ :,visa um
se1wiço que • •é· perfeiba mente aclüwel: • 1
:- r.
n S" Ex . all>uCHu a inda •á cliversidad e de tratamento. dispensado ,p elos
po•de>l'es ~mb.Ji.<lo1s facleraes ao nor~e e ao •S•Ul da R epu bHca. • ,1\. Commis·sã0 1 ·tem n esibe p;on.to
dade. ~A'1!ofollos •. ) .

i·

çl.e 'Vista 1pro.ceclicl0 co•n1

a .~

n1aior

irn.pa.1·cia1i -

1
,
,
No orçrumen\t·o ela. Viação · estãoo cdntemplaelrus· r<1•erbas< par·a « 0S Estados do Su l e werba.s mais 'avultadas. par.a os Estaelos ·elo NOl'fe. O
serviço ele com babe ~ ·secca custa mais d.e sete mil · contos; a,s rêeles ele
viação ·da Bahia e do Ceará custaram quantias f a bulosas ; os serviços
d 1~, 1 r ':3:lorização da borrac~·a estã'Cf cust·a ndçh i 'P(a,ra ~0~11eça r 1 ~ ~oH:o inil
,c.o ntos,, e. os proprios serviços elo, JyHni~terio ela Apt)~tiltura estão cli.s trib,u idos . co~ a )"tlê~ ior êgu~l~l(a~le elo A·tp 1 n;~o;ias ao Rio Grand·e elo Sul.
O Esta:cl10 -de Pernan1.buco tein u1na estação agro11on1i.c.a te·.m 10 seu
aP.ren.á.izad·o ag ricqla, te~n ui)1:a eS0ola~. \Jl"atica c).e agriCu lt·ur'a . 'Não .ten1
menos que a Bahia qu e é um grainde e poderoso Estado; 11ão te1n menos q,ue Minas; ernfim, I)ão t 'CT)1 ·,menos ql~ E'. ,S .,, Paulo e Rio , Gra nde
do Sul.
.
·
,
.', :oJ ; qpP.OYttfno 1 ,salh~ntar es'ta co.ncluc;~a, ct ,u e nã·q é só ela ,Cornn1issão
ele .f'.in~11ças s.inã,o tambem .clüS pod ~1:e\l . irnblicos fecleraes, conforme o
t este1nunho ' insusp.ei·ti-ss1111·0, en1 unia carta dir igi-dia ·á in1pi;·ensa, . cla.,do
a !'es.peito )Jelo ,S r. D e,p utaclo Eloy., de , •SOl\Z2' . (iJ<f·iiito bem; rnnito . bem.)
,1 p, SR. :J?:\'l.;ES,I DE,NTE ,....:... Vo,u , supmetter á vo,tação a r;m ençl a, .com
1

1

1

1

1

1

parecer favoraVjel . da CoµT1111issão . "

•

1

1

Os S rs. ·,que i;t appro.vrurn qu eiram ., levantf!,r:!je. , .(J( çiu~c;)
Foi rejeitada.
••
O SR. MEIRA E VASC0NOELLOS (Pelei o?·clem) Requeiro a
verificaçãio 1 a.a votação.
·'
:Pro-cedendo-se á verificação d•a vo:taçãio, •r eoonhece-se terem votaclo
a favbi' ·43 Srs. •Deputados· e contra 66; total - 109.
I ! 1.I
•
'
'
•
.
,
'
,·,,
! •
. ,
1
,O SR~ PRESIDEN;r,E - ,.<;\ , e'r nenda, . ~\li re~eita,aa.
,.
Vota,ç ao ,da seg\.\~l)lte em end,a,, sob n .., <hq, , 90 , sr. !qsé. B,Ó.nffacio ~
outros:
'
;··
,.
1 '
;..>1;
;.
'.'A.o a;r.tigo un ico, .rubri ca ~ SeCre:aria \le Estado ._, aug1nente-se
qi,ia'. nt~a . a :e· 30,:oo'oi ,' p'a ra ' o , Ílag~11:n eptol elo consv1to1: jurld,i·co, ~ s~u
auxil iar, de áccôrclo com o art. 8<\,' da lei n . 2. 544, ele 4 ele J a n eiro
de 1912."
.~ .', · ·
Approvada.
Vota\ião da seguinte em enda .s ob h. 44, elo Sr. Victor ele Brilto:
"A.o •n. 3 - Serviço· ele Povoamento:
·a) supprima-se no ·s erviço cbe invin'igração ·a ' "erba ele ·seiscentos con~os para passagens elo ex.terior ;
:•:
·"
' b) conserve-se o r esto ela verba III _: ouro e pa'p el -'-- segundo a.
propos·ta~ do Governo;· nãd sendo este autoriza.ao; con10 0p1n·a1 a nTaioria
ela Cornmissão cl•e F in anças, a abrir creclitos supplementares até ·a im- 1
po1't anC'ia. ele 200 con tos, ouro, e 3 . SOO contos, · papel."
~
O SR . 'RAPH ÃiEL 'PINHEIRO (Pelei o?·cl&1n) Sr. Pre's idehte,
nos ' tei'mos · restricbos elo R egim<e.n1ô; quero a pe·nas ·' Jembrar a .tlíeoria ela
Casa, d·a inaioria d·a Casa, segundo a qual qiJen1 é ·pobre nãe t e1n luxo.
1

a.

1

'
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pr.ecaria~/

O ·serviço. i mmi gratorio é um luxo, claclas a s conclições
em que n os achamo.s e a n eoessid.acle cl.e :est!libelecer um cfü:i ue ás des
pe2as exaggeradas. Penso, porta nto, que a Crumara da rá assenümentq1
ã proposta consignacla n a emenda, que não foi ass•l gnacla po.r mim, mas
pelo D eputa do pelo R io Granel e, Sr . Victor ele BriNo.
\
Demais, o problema ela im1n.igração está sendo •encaminh ado para
ser r·eSDlvi'clo p elos ~H·O~)riüs Estados que têm m a is u rgente necessida~
el e •e mais vitaes interesses a ell e li gadoi: S. Paulo e Minas.
·
O SR. Josru [8oNIF'ACIO - Minas procm'a resolver o probl ema d entro dos seus proprios r ecursos, mas sem1)re é i·ncl ispensavel a acção <lo
governo federal.
·
O SR. RABHAEL PINHEIHO - Não peço, por isso m esmo, a reJe1çao
da v•enba por inteiro, -e siln a approvação el a e1nencl a, cleixanclo os n1a-io~
r es in,t.e r.essados agirem do .m odo con10 j -á o estfüo fazendo.
D escle que se tem n es ta Casa negado cousas estrictam ente neoessarias, não é admissivel o lu xo desta verba ex!lgger ada . (JJ!l'l.iito bem;
rnidito bem.)

O SR. MAURICIO DE :LA:c;JTIRDA (Pelei onlem) Sr. Preside•nte, profunda e r acl icalmente moralista, n ão posso deixar correr ·sem
protes•to o sopro do nati visimo exaggerado que pela voz elo 'illustre·
Deputado pela Bahia irrompe no s eio cles ta casa -elo Parla m ento.
Não acho que sej a um luxo a verba
d es tinada á immi gração .
lApofoclos.)

Penso que a lo calização ele tra b a lh ador es n aciona es e a in troducção de trabalhado.res est r rung·eiros são fo n tes ele .riquezas. ( Avo;,aclos. )
Combater o defiG'<it não ·é guardar di nh eiro no pé ·de meia (c<voi a clos) ; é sa.ber app li car os r ecursos elo pa.iz em cl·e spezas produotivas.
(Mitito be"ln.)

•

Rejeitar a em enda é privar cl•e braços a lavoura. E elevo dizer a o
nobre Deputado: representante de u1ma familia ele agr f.c ultor es elo Rio
· ele J a neiro, perclemos esbe a nno var ias colheitas por falta el e braços,
braços que tinha1n · e 1nigra·do para f3. Paiilo, onde o sa1ario é 1naior.
( Apoiados .) · Quer clizer, n ão h a hraço.s; o tl'aba.lhaclor é remuneraclo,
exces.s-ivame~te r en1uneraclo; o capVa.l é que está em c ris e.
O .SR. RAPHAEL PINHEJHO - E esta emend a resolve o problema elo
exod o ?
O •SR. MAt'nrcro DE LACERDA - Co1111 estas ponderações que eu faço
cl·eante ·do esp irlt-0 n acionalista. que parece inspfrar o esfo r ço elo• nobre
Deputado, tenh o em v is ta pedir á Camara q ue se compadeça &a situ ação da lavoura nadonal, s em braços, sem capitaes, porque n ão h a
bancos qu~ lh e façam emprestim os.
Perdida nas n1a;t.tas v irg ens, 1não se clá ao lu.xo d·e ter aveni das, e
jaz ameaçacla ele lh e a rra.n car eim d ultimo rec urso. ( 1lfúito bein: milÂJto
bem.)

P osta a votos, é rejei.tada a refedcla emenda n. 44.
O SR . . PEDRO LAGO (Pele~ oi ·dem ) Requ eiro verifi cação da
votação.
Proc edendo-se á 'verificação ela. votação, reconh ece -se que votara m
a. favor 16 Sr.s. Deputa.dos, contra 97; to•'.al 113.
Está rej eitada a emenda.

Votação da seguinte e menda sob •TI . 45 elo Sr . Carvalho· Chaves e
outros:
"A' verb a 17n Inspectorias ·vei·eri narias
accrescen te-se para
urna. no Est ado elo Pa"';tná, ü-inta e sele contos (37 :000$000)."
O SR . PRE:SIDEN'.l'E A esfa emenda. a ·Commissão off erec·eu
a s egui n te emenda. s ubstitu ti va :
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"Na rubrica Inspectoria Veterinaria aécrescente-se: sendo
u1na no Paraná."
Approvacla a emencla substitutiva, fica11clo prejuclkacla a emenda

n. 45 .
Vo•'.ação ela segui•nte ernencla sob n. 46 do Sr. Christino Cruz:
11
.t\' verba 19 11 1 let tra. i :
Onde .se lê: ·r~e.s fazendas modelo ele criação, diga-se: quatro fazendas 1nocl elo de c ri ação~ sendo unia no nnun1cjpio d·e Caxias, no Estado do Maranhão."

O SR. PRESIDENTE A esta emenda a ·Commissão offerec·eu
o seguinte aclcHtivc'
«·Con~end10 a d·es.peza 1;.;::la verba 19:1, se1n -aug1nent•o ele cles1Jeza."
.Approvacla a referida •emenda n. 47, com o aclelitivo.
Votação ela seguinte emencl ::j, sob n. 47 elo Sr. Simeão Leal e outros:
"A' verba 18ª aug111ente-se a quan<ia · n eceSsaria para · rnai1s uim
centro agrico.l a no Est&clo ela Parahyba elo No·r te, nos termos elos c1·ecretos ns. S .937 e S .973 , ele Agosto e Setembro de 1911. "
O SR. PRESIDENJTE - A . esta emenda a Commi,ssào offepeceu o
seguin'.e aclclitivo:
"A Com1mdssão opina pela. approvação da e1nenda, corn o seguinte
aelclitivo: '"Correndo a clespeza pela 4" .sub-.consignaçãq elo titulo II ela
verba 18 11 ."
Approvacla a referida em enda com o aclcHtivo .
E' rejeit&cla a emenda n. 48.
·
O SR. PRESIDEN'l'E Vou submetter a voteis as emendas ela
Com missão.
Votação ela segui•nte emenda, sob n. 1, ela Com missão:
"Eleve-se a 24 :000$ a sub-consig·n ação ele 12 :000$ ela verba 1•
para .representação elo Minis.tro."
10 SR PEDRO L~'cGO (Pelei 01,clem) •S r. Pl'esiclent,e, desde lHO
se teim pleLeaclo toclo.s os annos, por occa.sião da votação elos orçamentos, o a ugm ento'.do subsidio dos -n1ini.stros.
Pleiteou-se, em 1910, na segunda cl is cussão elo Orçamento ela Fazenda; e a ·e-1ne nd a foi rejeita.da.
Na terceira discussão pleiteou-se nova1nente;

e, c01110 não fosse

possivel cons·ignar-se verba especial para esse augmento, foi clestacacla ·dia vei•ba _ Obras - db M•in-iste•do da F1azenKla a quanrt.ia · neeesrsa:ria para dar-se ·dous con tos. ele réis, a mais, a cacla ministro!
O anno passado, ao apagar elas luzes, fo.i ainda Por ruma em·enda
ao orçamento augmentaclo o slibs·ielio elos m .inistros para seis co•n los,
elevanelo-se, assim, a verba de repre.sentação para dous contos ele réis !
Este anno repete-s·e o mesmo processo ; ·quando o Governo está a
gritar por econornias é a propria Comm:issão de Fi•nanças que, depois
ele cortar todas a.s verbas, chegando a condemnar a votação ele rmeclielas uteis, vem propôr que seja a ugmentac1o o subsidio elos ministros!
Que poderei ·dizer? ...
Declaro á Camara que voto contra esta emenela; assum am a
maioria ela Camara e a Cormmirssão ele Finanças a responsabilic1ac1e pelo
augmento ela verba ele representação elos ministros, que não podem
v iver sem o subsi·clio ele seis contos ele ,:éis mensae.s 1 • • • (Muito bern) .
O SR. RAUL FERNANDES (Pela orclein) Sr. Presidente, a
emenda n . 1, propos•t.a pela .Cormmissão, não tem em mira a ugmentar a
verba ele repqisenta.ç ão do ministro .ela Agricultu ra; e1la eleva simplesmente a sub-consigmação do projeoto, porque •este, na parte em
questão, estava errado, como o estava a proposta elo Governo.
Por uma disposição, de caracter permanente, insluicla. no vigente.
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Orçamento elo Inteuior, a .representação dos·. Ml,nistros ele Estado foi
elevada de 12 :000$ para 24 :000$ por anno ..
Emquantor lei em contrario não qispuz er. . .
·11
O SR. PEDRO L AGO - Note a Gamara que se trata ele dispos ição
orçamentaria.
1
~Ias com caraoter peTmanente; o noO SR. RAUL FERNANDES bre Deputado sabé qu e quatro quintos ele nossa legislação - s·ão fe itos
em caudas de orçamentos<
" -.
A Mesa da Gamara muito patrioticamente e nos tenmos l <lo ~ R egim en'to, está es·t-e 1 a n no• evitan do tal aibu so, e re:f·eitan elo as p11oposições
de cara.cter permanente qu e se queiram incluir· em · orçamento; mas a
verdade ê que até agora assim se procedia.
E foi e m virtude dessa praxe abusiva rque a lei de orçamento em
Vi2"or declarou que "fica fixaelã e.m 24 :000$ a dotação destinada a cada
um elos ministros de • Estad o,' abrindo o Governo panv esse fim o necessario credHó." t:
Conseguintemente" a • emenclã tem - apen as e'rii • vista ~o rrig'h' , o -'.P·r10•
jeoto, para qm e · elle fique ele aiccôrdo com a disposição legal que rege
a m a teria, salvo á Oamara o <lirei:to de, em projecto de lei; cliSJ)Ôr• em
con t rario . (.!Jllnito'·' bem; miiito bem.)>
'•'
··111 •1·
E' em segui ela posta a vo-los e a pprovada a referida emend a n .. . ' 1.
O SR. PEDRO L AGO (Pela orde1n ) Requeiro verifiéação ela
votacão.
~· , ,
.
, '
, i·
.
.•;1 ,
Procedendo-se á verificação ela votação
reconhece:se ter sitlo a
emenda approva<la pôr 94 votos ( 44 á direita e 50 á esquerdar, contra
13 ( 7 á direita e 6 á esq uerda') .
Votação ela seguinte ~menda sob n . 2, ela Conun.lssã'o'
"E' autorizado o Presidente ela Re\mblica a abrir ao Ministerio
ela Agricu l'tura, Industria e CQrnmercio o cr-eclito ele 35 :000$ para occorre1· ás clespezas '<!om a re>presetitação elo BrazH no Congresso ele
D efesa Ag1·icola a r eunir-se, em 1913, na R epublica elo Uruguay. "
.
A pprovada.
Votação da seguinte :e1nenda so'b n ~· · 3 ela Commissão:
"N vêrba 19•, accrescente-se:
.Par a as âespezas r'e su lta:ntes elo con tracto celebrád'o· dom o Dr.
V'. ' 'l'. ' Cool~e pa.ra' o'' ,esta)?el ecim entci cl-e .· campos i'.le demonstr aÇã·o segundo o processo de lavoura secca, na fó.rma do art,. 72, le-ttra e ela
!ei ,,n.,, 2.5~4, de 4
.'r,a n "'.jro ae 1912, 260 :090$000."
_
.
,.
,;_ 1,
_<\pprovacla.
Vota ção da seguinte emenda sob n. 4 da Commissão :
"o" pagamento )o P,essqa'..1 el as e,s t.açpes .' meteorologlcas e pluvio m etricas qa .Direct~n·ia ·de. Met-epro logia e Astron omi!!- pod erá ser feito
mediante vales postaes ou registrados com valor, servindo ele documen to a e· clespeza do f unccionario que , receber aclianta1mentos para tal fim
os r ecibos cert ificados elo Corre io por oncle se p<·ove ·a 1f1·emessa elo

'ar

dinhe i ro.'~

Approvada.
Votação ela s·egui nte emen da sob n. 5. · ela Commissão: r
"Fica o Governo aU'torizado a installar 7!.º muni cípio el e Baurú ou
e>i1 outl(o q ue sej a mais c onven iente a . Povoação I'ncl igena crea.cla no Estado de S.. Paulo pelo decre t o n. s...941 , ·, ele 30 ele Agosto ele 1911, sem
augmento ele cl espeza. "
Approvada.
Vo t ação da segu inte emenda sob n. 6. ·da Con11missão:
"Continúa etm vi~r 9 credito aqerto ·l)E>'J"O i'.lecreto n. 8.462, ele

27 de Dezembro d e 1910, para a 'l rainsfereneia elo Observa,torj;O )'facional para lo cal. r« mais, CODV•eniente, .],Odéndo ser tampem apjJ)icadO á
aeciuisição ele in~&r~mentq..~, 1 . agpa1~~p~Os ~~ 1 p} obili~1;ib P. Pªl<;t a i i·nstàllfaç·a o
elo novo conserv.BJtQiiÍO. ': r rJ, ~:
,nr"~ .-, :;:. s
· 11
,(:
-F:
,. .
" ··· ·A pprovada.
. .
.
ii •• .r,Vidtação ela seguinte ~rnencla ~~1? i:: }., ~<Ii;\ ,Cq1.t1}'!n~s~ã() :' '
1(
•
1
"Continuam eln v igor as autorizações contidas il'as 1e~ras '" d_
. 7l"!'"})
'lí; ' i ,'' ':iJ' l~ q e s do art . 72 da . lei n .. 2. 544, de 4 de J 11pei,ro ' Çie ;~. 9~2., .,e
bem assim o disposto nos arts. 74, 7·5, 77, 78, 79, 80, 8.1, 86', 87 ·e· 9'0 da
refer ida , l ei.~: .~. u., t , ;
'
·
1
O SH. PRESIDENTE '':.___·
ComÓ' 1éiT1'1 fe'itl.po d écl'> roú, a Mesw ·não re1
.cebe,,\, oelar. ·emenda n . ni• ·P.1'0,POS fl'. '.'pela CofomissãiO, Sinã;o, OS.· t0]DbC0S 1que
manclain 1 co~t)'ri4~~ ..,8hL "~~'i'io1~ 11 ft.S( :·aU\b!·iz'a~ç'é5es 'corrtH:l asJ narsi. letreys· ' f, h ,
.qv e i:s,.,-d9,, art. ·\_2.,.sla le i n »J)'i.~4 , c)e 4 ' cle ,J.a:i'eÍl<O >d'e"•19112" é bem r a·!iS~l11
1

_'

•

•

1

o disposto nos arts . 87 e 90 "ela m .esrna · 1l eL

1

-

·;

r

• ·r.v

~·:11

E,'1 r ,e'.5:~fl: pa~'te 1q.u e v,ae . ser ~ f}\l.P~ne. .~tida á votação.
: .,,.::!
São su ccessivairii<mte postos a ' votos' e •approva:dos ·· o.s, tl'el}h<i>S;- cla
emenda n .,,,7, , 9Elt:rmin1ando Clue continu erp. em vigor as lelr ivs ·f , h, ,. (j
e .,s, .cjq _art. 72 ela lxi n.
2; 5·4( cl é 4 cJ.e · Janeiro ele 19•12; e .bem assim
o,.1 clisp9sto ' nos,.út.S'. ·· 87 é 9:ó': ela' r·eferiaa :l Jei '. "' '
"
··"·
Votação da se1h1inte eitie\1'aà sob Yi '. Sf da Commissã:0: · . ., '
"Verba 7n..
i n1· '·~11
,f
, .. , t~·r. f Ji ..
1
11
1
1 'h
1 r;,
Consignaçã'.0 ...do 1• P'essOal opera1:i6'" : 1 1 1
:...:1 ...
"·
1
1
J:\g.ç1 1·~sce n ~ e-s ~ : 1
f-. , •
" .,
1
"
:
'1
. ,.! 1
Inclusive 20 :000$, para pag'a n'ien,to elo pessoa1 :1 cia.s r Estações· Zootechnicas AJmbulantes , ele conformidade com o decreto n. 9 .' 2l7, de <18
de :6e~e1nbro el e 1911 .' "' "H
·
•;·.; 1 ,. .'
:i.
Eleve-se de 20 :000$ a consignação "Feitores, fisca es , 'etc. ~ ' diminuin do-se de igúal ' quan tiá "a sub-·c ons·ignaçãó .1' Al im entação, tonfüg;ens,' etc."
Redij áJs e I .a fi s 'uõ-consignação
" ·D iafias ' e clespezas ..- ele rtra.1;1.'s pol'te,
eibc.," ·da .seguinte fórma:
:r
,,
:..;· ··!'''
"D'iaria\3 «l -clespezas·" cl fu · "1'. ransporte de · pessoa·! :'e' materi~ ;- acquisiçãb ele livros revistas e j ornaes; e ncad e r~n a:çõres 1 e imprE)ssões ; arti.gps
d B" exped'ie:iit ê e ci"es.Pezas i1nprevistas .." ·1
:.;.!·
,f,rr·; · 1 li
1
• " 1 "!A:.í)t>rovacfa~. • ·'lf !
'~ 1
1 1-J
. i r ~ • 11
,;._ H
)!
Votação ela seguin,té' emenda sob :·n . . 9, cla1:0ommissão:
. ,,
"Verba 19 11 , ,,..:...._ . 'ri bulo oPes.soal-: .lettl~ a d ,..., acar1e~cel1'~ 1 e - se : ,1
!"
r;1-1
d
. 1f· •J•o1 ~ ··i· .· -:
.
i• : : ;'· :t1..:' . . . . i'.J;"' ..:I6 .·000$000
. ,2 c~ns,er:~ a: n ~.res. ~pspect,Q.\'r,~ ~ ~e 1 ,.ah.~im·n?~ ·r· ...111
1·
Lettra. e- Acc,r:esc.e nte-:se : ·
,.,,
cq!L
;·" 1 • 111
•'
~~''1
i41 le~-tes.1' ~\ ,í"'f;F: ~ Hi .Li 1:...
...1.
,,J-)'){ 1 "', t c1r1h '
~1
::313 :6!0'0$000
4 preparadores repeti.dores. . ·, :ii,..;fri ( :•::
' 21 :60.0$000
ês -' ele 'aiumnó~ ': .. ·d . . : ! ." . . ·.'!. .
6 :000$000
'2 ''consé rvad,iÍ~ef,(Jn',,jpectbr
1
1
11
1 3 ·:600$000
2 oontinuost'\'. :· ~ '. :·· . ~
J;,ln . . . . ': !1. ;1! .
._ i ! !'!' . 1.t;.11. . . . . . .'
•·
..

t;

1

1

1

q•····; . .

•:td0 :·:; :::. ...

1
:

.

•

1

: ' .- •

'l'Hulo Ma.te.Piai·,...-. Hei,mam-se á CQ.\l~ig:qação Para' ,aespez11s de
!nstallação. etc. - as duas consignações,. ~ Parq., uma >'~'ilação experi menta.!, . etc, ~ · e --f7 Bana. um 1aprei;icliza<il,o ,ag:ri.colq., . etç:,, - eng·l,o):>?-ndose., e m uma11só ais qu aJ;ltias ,,cor.r esponde.nte:;; ,.ás1 tres, 'Iª impr;n~tljlp,çia tot.q.I
de i 3.,580 J:7111$000. :' •-rr1 w h.i~j r
•. JiJ
, i •
g '(,q
1 rp
.AppUOVada.• 1
,
,, t-1:
IH( 1hl
:i!,
,l
t. 1 •t .
1:
!
,H, ·
. r,
,O <lH. PHESIDEN'l'E - . A e menda. lj. 10 ni'ío Dóíle1 ,ser submeiltida
1
vo.t açãó ·ela cam1â.} à,' ',1JOrciUe:' .coinrfúhn e 'C1ed1ltr1ÜJ · ·ó1
iJ.pnr.tunailleni·e, ia

• ,!'J;

â

l\íeS~."

rião a fecei:>e1l1 :y .,
' : I'-. ,,
·~-·~.·,Jq ~·) t. i · '
\ ·votaÇã:o ' aa.'i segUi nte e"YhJ{Ilc1a"'Sol) tn ·~···1 1 da Con1rhiss'ã'o:
"Verba 5" - Jara:im Botanico:
'
1

Em vez

d·e

20

}

.

'IJÍ•lf

jar.d·i·nei.ros -'"' ', .. " .·.:., .. , ;., . . ..'. . . .... , . : . . ,,. 36 :000$000

diga-se:
20 jardineiros, sendo 1 de in classe, com o salario mensal ele 250$, 4 ele 2ª classe, con1 o salario inensal
de 180$, e 15 ele 3a classe com o salario nnensal
de 150$000.
·
Em vez de 20 trabalhadores ..

' 38 :640$000
28:800$000

diga-se:
50 trabalhadores. . . . ..................... ........... .

72:000$000

Eleve-se a 13 :800$ ·a consignação - · Diarias do pessoál, etc. - e
accrescente-se aos seus dizeres, o seguinte:
Pagamento d'e um C1actylographo em commissão, á razão de 300$000
m ensaes e fardamento para o porteiro, 200$ de uma só vez.
Na consignação - 'l'ransporte de pes.soal e imaterial - accr escentc-se:
..; quantia de 20 :000$ para a acqu!slç!to e c usteio de um camlmMl.o a\l•
r.omov"l.
Co·nsig·nação - Acquis·ição e ·c<mservação ele i'ns tnnnentos, etc. eleve-se a 30 :000$ . Con.sig·nação - Objeotos de expediente, pub\.icaçõei;
sde1uificas, eclitaes, enêaden1ações e acqui,sição de ilivros, 'fo lhetos. etc.
para a bibniothecfl,, eleve-se a .3,5 :000$000.ll
Votação da se,guiuüe emen.da sob n . 1.2 da Commissão:
«Verba 12• - Ti.tu·lo - Materfal:
·
iCons ign)ação "Expedii·e:nte, luz, a:0q.uii:s ição de ilivros, etc." ·eil:eve-se a
1

60 :000$000.
Con.s~gnação
oC<Acq nisição, co,ncerto e irn"tallação, eitc.>> 1redija-se1
elo seg·uinte U1lodo :
Acquisição, con:certo, installação ele instrumen.tos, custeio da offi cina, pequenos J·eparo 5 no ed ifí cio, trabalhos geoely•nainicos e o necei::.sario para o serviço en1 g"eral.
Con61ignaçã:o "P0xa a1Jte•nicler ã,s neces;;.i'Claeles 1m1wevi.stas, etc .... ·redija -se do seg•uin.te modo:
Para aN.e nder ·á s necessiela.eles imprevistas inclusive dia rias e passag.ens 'C110 pesso:a l, 'C1uanà·o em serviço fóra da repartição, tra.nspo'l"te
ele ma.teria! .e o .pa.gmnento elo pessoal ·ext.ra1ord i'nario.
Titu lo Estações Mi~t, eorolog i cas e Pluviomeitr-ica.s:
Consignação «Custeio elas .estações- meteorol.ogicas, etc':ii. au.~men
te-se ele 40•:000$, ;;upprirnindo-se a consig.nação «Par a construcção ele
um pavilhão destinado á estação meteoro logica de Campos, 2·0 :000$000 .
1~1..,CicretScente-s e a segui1nte coms·igm:ação :
Auxi'lio ao ,J];stado ele ·Minas, ma f&rma do a rt. 36 do •r egulfl,men to: Pessoal , 30 :360$; ma1terial, 24 :000$. Total, ·54 :360.$000."
Approvada.
Votação ·da seguinte emenekL sob n. 13 ela Co·m missão:
«il.ccrescente-se .onde cnnv ier :
Para aittender ao dese•nvolvimento {lo serviço ele ·immLgração e o
de co lonização com:prehendielo:s· na. verba 3" poderá o Govern.o em qualqu er ·época do anno abrir ·os ·c reditas ,s.upplementares que fo.rem necessarios, até a importrvnc·i a d.e 2-00 :000$, ouro, e •4. 000 :000$, papel.>>
Sr. PresiO SR SERZEDELLO CORRÊA (pela oreleni) (*) dente, tive a ho:nra de pleitear no seio da Commissão ele Finanças 't
rejeição da .emenda .n . 1'3, apo iada, no emtan.to, pela maioria da mes-.
ma ·Commissão.

(*)

®sle discurso não foi revist-0 ·P elo O·r ad.or,
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Estiveram ao meu •lado •O illus tre collega, Deputado i)elo· ·:\'tio
Granele elo .Sul, 'O Sr. Homero IBapti.s•ta, e o honrado Deputado p <Jr
l\IHnas, digno Relator :do Orçamento da ·Fazen.da, o· Sr. Antonio Carlos,
e, a.pezar ele nossos esfo.rços, essa emenda . foi approvaela pera maio.ria.
da Commissão dfl ·F inanças.
Devo, por·ém, ·Ch amar a attenção dia Camara para a em.enda.
Elia autor.iza o Go-verno da IRepwblica a -abr-ir o credito suppleme•ntar d·e ·2 00 :000$, ouro, e de .4. 000 :000$, papel, ·para accudir á
verba votada nesse. me,smo orçamen.to, de&t-inada ao serviço de immlgração.
·
O que ha de inais urgente, ur.gienti:sshuo, necessa;1~io , 1110· nosso m ecanismo financei1·0 .é prohibir o Governo de abrir creditos supplementares. Da abertura desse.s c·redHo:~ res·ulta um orçamento .p arallel.o ao
orçamento vo·t·ado, um orçamento· <1 ue illude comp.J>etamente todü "o
ec1uilibrio orçamentario. 1E' i•nutil votarem-se orçamentos equilibrados,
si se d·á ao Executiv.o a .facuJl&w.e de abrir creditos supiplementare,,,
Esses creditos sobem a sommas avuJ1tadi.ssimas. S é a verba do orçame'llto da Agric·ultura Já es·t1á sobrecar.regada .com um excesso de
elespeza de ·cerca ele 4. 000 :000$, e se "ª augmenta•r·ll10s ainda com
4 . 000 :000$, .p.ap.el, e com ·mais 200 :000$, otwo, chega.remos a uma somma co los.sal.
Por ·i·sisro,
miiito bem. )

esQJe1~0

·que a °Ca1na·l'-a 1r.ej.ei·ta·r'â. a emenda

( llfiLVto

beni J.

O SR. RAPHAEL P:INHEI'RO (pela. orclem) Sr. Pres•Lcl·ente,
pedi a palavra para fazer uma especie de declaração de vryto. Votarei syst.en1atica1nente co·n tr a io.s e reditos .supplen11entares p·orqu e, na
minha i·nopi a ele oonhecimentos ecorromicos, ent-e ndo que, desde qu.e
se grita ·co,n,t!'a o cleji.cit, ·é ;:ireciso ·f azer economia; nada de oroamentos
1

paraHe'los.

E 111 quruJ.que•r dtos M ·lrui1ste1'j10 ,s 1

o n1eu

VO'tio ser1á o m •oon10.

(LlVo1'a.clos. 111iiit(j beni; nvuMo beni .. )

O SR. CALO!]®RAS (*) <ve·l~i oaxVeni) s,·. iPu·es1dente1 a
emen da ela Conunissão de Fi,nanças vem d,ar ao Governo a faC'l<'lelaele
ele abr 1r creditos supplementares a qualquer !tempo . Era •n atural qne
ess'a concessão .ernbt1wss•e no regimen gera.! de só pod.e.r 1S:er aberto c.r ed ito ele acc ôrelo ·com a vige!l1te legislação ele !Fazenda. São, .p ortanto,
duas cousas que .a Commissão ele F.jna.nças ;pede:
lº, faculltar ao Govenno abrir oreeli'tos supplemen•tares em verba.s
que não eram supplementare,s;
2°, faz éf-o, abrin.clo excepção no que exi:s.te consignado na legislação de Fazenda.
Sob -o ponto de vista, prati.co, e u solicita.ria a at tenção ela CO'mmissão de Orçamento e da Camara 1).an·a .o seguinte: ·h a prazos fixos,
de•ntrü dos quaes podem ser abertos .tae,s .creelHos. ·No primeiro trim estre elles ·não ,pl01d•em ser abertos. Ora, •&eré. possivel, sel'á oom~J re 
l1ensivel, que cl.o inici-o no exercicio, quan.do a verba está integra, ha.
ja necessidade ele ürefüto suipplement.ar ?
0

.1\.. ser nec;es1sario ~briir é SCOITldJ1r-:ehensi1vel •q.u·e 1se o faça no deco1Tér
elo ex,e roiie.io, qua nd:o ·as :des1pez1as nor·m aes ail>sio.r:veraim o qiuan:t'i·tat.ivo
q ue foi d1ad,o pelo Congresso; ·m as, loigo 110 co•m eço do exercj,cio, qua·ndo
o •OongTesso não ·eS bá r·eun.iidlo·, 1dar eis ta facu llcl18.idie ao Gover.no anie .parece
1

1

uma excepção qa.ta, unuito em desacoôrelo com a ·nossa tradi·cção em
materia de s·upplemen,taçã-o de creditos, excepção que . não cse jus.tificfl.
n em na pra:tica nem pera;nte os bon.s principias de contabHielaele publica. E' ,p or isto que solicito da Commissão do Qrçamento que .não
( *)

í!Dste discur.so não foi revisto pelo o.rador.

1

•t

iJ

~1·

'

\

rr~mtf)nha o ;seu ·.proposi to de :Ob:têt'

a; appl'ovaçãp' desta

to 1 bem; miiito bem:.)

emenda:. <~ (Mui.

,.

~,,.,, .. O .siR .

l

"

M·~~URICTO · DE lLACll)füD~).'. ·~ N·iLo desedariru •fazeP .,11Sr.
dec1aração de voto oo.n tra creditas :E u'!)plementares,,, ..para
n.ão vo•ta.r co-ntra o p1rojec.to .do nobre Deputado '<pélo •Pa.rá: >' o ' S•t / «Ber..
zeuelfo Corrêa, iwo·ieC.to de crd-Bito":•suíJ!)leme.ntar·" :vara· ·pa.game11tio do
SrthSid1o aos D~putadbs.
'1~ · i.H
'
, ..~t 11·- :
,..~: :·i
Não votarei CO•ntra os ' m-edi~ os &lÍPI>l·ementaires, " mesrno porque '11>1ÍI©
ciue'.ro com o meu v o•to '.deixar ,sem ' ~ubs'idio 0.3 ·;Deputados. ,,
' ·" ., /
O SR . .SEnzEDELLo CoRREA -:-- Eu .a ssignei um proljecto que, aH{t;~, ·, foi
votaclo pél'ás Ch.mara una.nin1 éirrú~·1ité':' . ";i:i''i
·i ' :·~ J 1 ·: J
o· Sn.1 NlAURiéio Dll 'ILACllRDA' - •'IA •Ca!mai'a ;•tem vota'd:o 1 a. " favar; 1fl'Cl
aug men1tb · Cio ftv11'ccio1nalis1no siéni · ter · . ,â tfS0Iutamente e1n -· v is ta .:o equi1•
1ib:ri0 orç.a:me'l1't'a.rib: 1 •O')
t
,ri, ·• 1. e ~~·r·1
~10
.. J
~.1it:;;.;·1:~,
•i -' Vota1'ei · co·nlra ós excessos· de despeza prura 'eo:m •a.' bto<l'@cracia,
que já é mn exercito dentro elo paiz; riíra;s" nunca co11'tra des•pezas par<il.
aux iliar a lavouira, que •é a unica que )lr'oduz. (ilvOi:aaos! )'
' ·,,,.
Não quero, S•r . . P .re,sidente; frnze-r q'uestãJo de fd r.rri'a,"
>11
1Se a verba •.é •;insuffi<ciente, <devem;0s VO•tar · a emenda.
•:> E · 1 nem - deve ·1 ser ' outro o ' procedi-ment'o ci·o'" Congre'sso 1 q·L1'e · está:
se1np.ne prompto a conceder favores á burocracia, e só vem re'g1ateaP
recuirsos quanc101 elles :rn .ae,stiina·m ;a ·f ontes ele riqu ez a ·nacional, ao
desenvolvimento elo paiz. (}11{u1Jt:o beni; iniiito bem.)
'"
.,Q, SR. NICANOJ;t [{.O . ~4'8'C l·IVDENéPO 1 -<- LSr. '·P,residente, quasi
s empre qu e subo a. , ,es.t a trib1W,_a .1:é pai\"!- . dizer palfw-ras 'la-uda[or:ias hao
9r,I'terlo perfei;):? .,?RFI~ ,q wr.1 1ts cousas .se,..e2tã.p, fazendo •nesta (fasa.
' 1nf
, , O propo.s.i·\o as/l ~n~a.clo ,_pelo I',Q.cljll' .Exe;ç,u,tj')',<:>.1,., pela.. Oo;rnmissã0«. de'
J!'.ina,nças, pela ·:1,l ti!na re1;1,ij iãp . elos ,pro çei;e:;;, .reu,ljfd{)s 1e .o ,,-p;r,oposH0 r·que.
Presi clent~.

1

11 1

1

e,s-tlá, . . 9'111,. . . nio·s·~os 111n•1tt\ti .toL~ ·-:~ , na ·e?ns,9j ~p·c;iia ·d'l}.;,Nação . ~J d 1e ,iJnper:i·osia -me ..1

ce- sidad·e ele -restringia· despezas, c\e .. modo . que a despeza e a receita se eq uilibrem .
·
,
:o SR. MAumcro DE LAc1mnA -'--- No bolso ; clos-" ·f nnccionarios .e,,.Çlçis
Dei)Í:!faclos, ven cen'clb o subsi bio, de lQO$")q·5-,.elia.- ,,"· . . '.' . .
-'-'
'
.... ,, o SR:" NlCAN-oR' '. no NASCIM<llNTO ': ..../ " Eu peplrfa a ~t-te nção &-a.
Cãsa '-'pà.-"l'a ài1í1rni1ciai: que "o o'rçam'éíHiJ " l'i'a Âil'.·i'b\11tura '· j·i '',.stá. erii'
45. 0001:0.00$, '\Send- o ' : ''"2.S '. 'ooo~ :oo·or' qL\ e~'co'il~sfítuem~ a .aespeia '. '[,'e 1ci.'' o.rça:.'
mento; 1.l50:000$, 01wó; 10.ooo ::ó'oo$'' pàl'à: â' b'orràc11a : 'n·'c.f1'ocam-l!:;~e'
0

·1n.uit'os e :'1'qJetido·s ~ dq10,rrtes.)

·b· 1

,..

-

~-" 1 ; ..;;

·'

~.

J ...

·~ ..

.'.r ';-

:-.

,

Estou mostra.nela que, para ó anno de t91,3; o· :orÇamerlto da ~.Áigiri.
cultura vai 'ser es•te: 28. 000 :000$ de orÇaménto 'o rdiilario ;' '1 . i .5.0 :00.0$,
ouro; mais 200 :00 0$ propostos .n esta emenda e mais 4.ooo:0 00°$. d'éssa
outira.

j

,

1

'

•

'

r

1'

••

'

•

1

, Po-rta11t0, temos ,34 :ooo :000$; acb-e.sddos de ~-o ': 000 ,:00 0$.. aa' ,bqi;7,
racha te1;emo.s ª ' -cifra â·e '44 . 000 :00 0$ "fóra ·as fr\J'c1Ç;ões. ,1Sg 11\e e&c)51J;:e,.
cei1e.m ,. 0 espirita ·de · mo·a:o .a ·•fi-c ar·· eUe' per'fei•tàxn'.é.\!ite . ,illmpil!l)-9?!,;-.~lri
rnarnei~a n. 11m-0s:tr§.Vl· 'que ·esta -é a ·f o,r;m3: .dq ·equ Hit?:i;lo · R·rç.ªllJ..efftarip, , e 1t;.
1
votarei es.s:a1s despezas. . .
. .
,
CJ'Jf,. " Até agora, 1poném; 11ao me· crnwenc1 :disto, e penso que só 1 devemos
1
•
vo;q!}r , o q,ue fôr de exol·u siva ne·c essidàde. ·
' ' '
. !•
,1, Ora, nó,s estamos a v:er esta evoluçãb ·curiosiS.shha :'''6 .M ib.ist'io dá
Àgri~ultura . ,ped io a;pena;s-;. o· credito · de 22 ~ 00'0' :000$0'00. ''' No p t"ii'n eirÜ
j açto , ·cla .Oqrnmi~são foi ,essa -1 despeza e1e·v ada " a ' 26.000 :000$ ; ' no~ .seg\rndo jacto a 2·S. 000 :000$, e a.gohi: querem •lelJevar 'a 32. 000 :'000'$ ;
qµ ~ r 'n1'e pa1reGéx (Ju6 este 1é , o pr1rV. isto; dep0i,s ·virá tio~ l~.fjil'eVisito. ' ' ,
D.e mpdo. qµ~ a •d·es·pel'ia rt,eI1á -de se eleva·r a 50. 000 :00 0$, com o
orÇamen;to do Mi•nisterio .aa Agricultura.
Nã,o posso comprrehencler .·ql)e as áespez·a~ nã:o sej.a1m pedidas pelo
1

•

1

G_oveq10 e .sej p,m :!?Umptuari~m~te d ,a.daJ?, pela eainE\•l'a, para que depois a oiJi.rtião ·p ublica, a impre.ns.a e toda a · gerifo · venlfam attribuir ·'á
Camara, a ~esp,OJW'LbHidade , dessas ge5pezas" \AP.Ói)adoS. { ' ' , .'.
'
,, O , que cj.esejo ·s1aber . € se. {! 1Q.overno .as ped e ; cse . ai; pede . ~·es pei
te rnos '-o ·Cri•t•e1d-0 d o Governo, -'ê-6~!t,o ~e ;qu~~ ~lle -J36.i I}~éi.8 ~\;> ·IJP!_~~~sa/j ~ .
S et não :~s , peqe, ~ J :nós as ,c.ç:mceqemos, il;'lªº is,.e i P,qr9-'u~ ~ n-YYffi'?:;; vu·tal-a~ , . 1qua~l.do p~ 'ln 9:~so p r}n.ciHal qbjecpvo é 1 q1:ininBiF ft S ,..-desPt7?'.aH., , ~ei
nho dito· 1(J,fuito 1 .b ,fn'i1)·. ;nvi~to b,e,1n.) :
, , ,~,, _
' 1 .._,
.;t··A
'0 1SR. tGALEÃO GA!'.RiVAILHA1L (Pela ord·em) <- · •S r. · Presidente,

q uando , se1 discü-tio ,n,o· .se.to da· Commissão -a·e i.F inamças 0 '"PrOijectb ·--de
orçamento da Agriculltura, o nob·re> relator; ·· o •'ilt!'ustre De.putado "· p'él;d
H.io de Janeiro, propoz , o .a ugmento da yerb a : •pa na 1atlen.der a os ser_
v iços ·ele immigraç~o. ,J:D, t,4p.d1?--t tlenta.ndo . ;a,s razões 1 f ;pelas~ q uaeS '-'_e,ssa
ve.rba devia !Wr 1 \Lugmep.tada, :4.isse '. i'l. Ex ..· que •0.s.. •seFviç08 d e' immigraçã~ ·-· ~r.:m;11 .1 c;r<=:.~;ci140 r ex·ti:a9rd·i·µail;i,9f1n e·nt.e,

á.J <v-is.t a ·ld'0 lin.cremen'l;o

~1 a

COf:fente iITia,J;IigTatoria · não .cessava e,

ao

eorrente lmnngrator1a para -0 nosso ;:p·f~.JZ; que . este an.no •1a .· de:s.peza
do Th e·ZO~·ro S'?\ll !"Ste -!l.~ !;}'.iço atU.ng\•i;\a f!- .elevada CJ,\l<t·nti_a 1de oito . mil
contos, . e

que,

a e'3.cT6
1

qu_é_~j

p.

co ntrario, a 1sua tendeneia era
vel·ba era tamb'em in.disp en1avel.
'-" ,g,,§i<· ~APH l'EL .R:n·q~E,I/:VR . c01nii'ta.n:tem.e11te .coll},

-0

1

d ese·nv.olver,se, -0 a ug.mento .da.
., · .
·'·.
· · ·
'
·
. ... "·
D;ã-, licença, pa.ra um. _aparte ?_ Con-

paPa ~

,.aug~nen,to

11os:~,o , ;;·ugm !? n~ ._,

a . 1mm1graçao

:Ja

Argenttria. V. Ex. sabe que o exôdo, C)os imrrJi.gra·nt~s brasileiros. para
a A rgentina é formiclavel.
,
r
.Está. ahi a explicação ec·on.omica desse a bsur·do.
' o si. !J'Al;EÃO CAR:VALHAL ,- :- o Governo, Sr. Presidente, á. v ista
ela e1 f:jc.assj?~ 1da , v:erpa no ex;ePcicio , corrept~ j~ . p~dio ao ... C.origres-so .cr?."'.•
cl,i-t9, su 1pple1ne11·t-ai~,.t; çii;1 e, s.e ·pão -m e eqg·a·210, 1já :. f.oi votacl<?. Or::J.. .-J,e , ~
Co1nmissão lti:n·h a

.~ um1a .

base. :certa 1paiJ a pedi t: . ·o apg1nent.o.v

d~,.s,v..e~r b a,

P.o r que 11.ã0 >:!-Ug nrn p.J:-ª'l-.a, üp.t a•n!')orse .d;e , um ·{lerviço que si:í, pód e , trazer v ontagens e ll·ucros 4 P.ar a ,_ o 'D).1,e ZO.\\X:O PC?!i"1J-!e .. \l_ ,cre{lc i.niento ,da imn;i·-?·,ração '"-'~~ q. 1J.? 16~e ...t~~~3F .i o.~,..Jt.Ugf91~.i~ to §RsJ-) ,c o·nstg11_ido\~~;\ . q(u,~ 1 .~p o.rta111
~o ~-J19~~ g r P,_:;r1z? _( f!.1.C!.,rJ!''gi11n.:s _avr,;irtes) .:·J.e:i.;,;.:.s· . ·1 n '· :: ...~.. ~ ·
_ N est.a,ê . t_OJ,l;d1ço,es, . d '<) P.;'!''lµ,, voJ9_ fa v,9.ra ve,l,_ ao .augmen~t;o §_f!r'tXerQ.a
or..ça1~e 1 n.~~rj ~,.:1-~;~a1~tQ - ~'P; JtJJH ~.r i c_a-J.,9uror, :c~.ID!l , na ;\ ru~.l,~-icft pap·~} . ..,Nã~q foi.
P?.~~.1.ve l . ·Um ..~·ccoir~o no ,,seio da C,9 .. .~1!'\saq de 'F1nain,ça,s., senão nesta
b:tse·:j' _1n.a~'te r 13: .veir~a - ·exi.s~t;epte, fl..µt~Oll;~a n ~~o 1·q :-11 G0ive-r no. a ·a brir ?.o~
c-red i (os '· ·n·eces sarios, · '·t:.a n to· em o·ur·o · .como e.m i:i.aipel, r espe\tad os ü{l
limit e.S ~ co·ns tanfes · Ira efnii·ncià.
· ,.
' · ' ·
S.r. Presidente, . essa foi a soluçãio acceita p ela Jnaio ria da Com_
missão. Eu s ubscrevi '' a em en da erri debates fo rmu'1á da ' pela Co.mmi.ssão, na certeza <le que prestay,.. um servi,ç o r eal e uti!l .ao meu
~~iz. .
r .". . . ,.
. ". .
. ,
·I
.• 1,
O SR. >SER'IEDfLLO C'.PRREÍ.A1 - .,Mas falsifi}'ava o on;:ame·nto desse
mo d.o. ( FI a oi•trels a~J'cwtes.)
"" ,
O 1SR. ·GALEÃO CAnvAI.HA,L - Sr. P ;res·i dente,..-não vejo f.undamento
plauslvel para ·cen.s·u'rar i au.ttJri zação pai;a o .. ·credi.to supplementan
quando temos· a :cer., te;ia absoluta de que · a verba 1é i•nsiginificante.
O SR. H.AUL , FElH.NANDE'S (pelct or.deni) - Sr. Presidente, agn1deço ao ~o)Jre ·Depuitado ~r .s.,, J',a u lo as > B;<;;plicações ·que adia n'téiü" li
Caúrnra, e q ue a t é certo , po.n1bo . ire.spondem .. ás criticas feitas ' ao " i:hi·
vern'O,' e ' que a mim .t.a mbem deveriam caber. ' • ·
Elu, com · os dados em mão, pera.nte a , Commi,ssão .a ii Finanças, ;pa ra fazer a · prova de que, ha tres annos a esta .paute; os· creélito's' "io-·
tad os p a1·a· ' immigraÇão e colioniza ção •têm sido insu íiflcientes, " d et é1·1:iinan,~o a «neces.siêla~~ da aber;tµ.rll. d.e crefütos supplementa·res, •Pl'O•
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puz que n~assemos desde .\ogo uma dotação suffictente para o servigo, tal como estava.
.
DecJa,rei ain.da que cum;P.ria fossemos exactos, f·a lassemos a verdade,
para não ternno,s um orçamen to préviamente . desequHibrado, arrombad':l
fatalmente por cred.itos s·uppleme111tare;s•,
Entretanto, com-0 se tratava ele uma previsão fundada, é Ve'."..·
da cle, 1110 °cresci1nento -eo ntinuo da corrente i1nmig-raJ1:oria, de tres annos a esta .p arte, cresciment.o •que, 'nos ultimos am10s, tem ·swo •le
cento por cenfo, mas era l!'ma lH·evi,são fallivel, a maioria da Commts~ão achou :preferivel n.ão .a rngmentar a verba e sim autorizar o
Governo a. abrl-r credifos supp[ementares.
o SR. CARNEIRO DE REZENDE ·- Qual o i·ntuito?
Só se é para iUuclir· a opfinlão, a ,r ês;peito de deficit.
O SR. k'ERZEDELLo ConREIA E' falsificar o orçamento.
O SR. RAUL 1F1füNANDEs - O i'ntuito da mai-oria .da .C:omtmissã:o não
era ess1e. Eo·a ·urna preivi·são 'fal:Iivel.
O .SH. CALOGERAS Conceder 4. 000 contos, sabe11.clo que se id.
gastar 8. 000 con-to;s., 'é a men.tira orçamentaLia.
·o Sn. ,RAUL ·FERNANDES - Não se trata de uma previsão m<:Lth0•n1,..·)..'tica.

Ha ·c.ausas economicas ou talvez politicas <J;ue podem de termi11a1·
da corrente iln1nigra;toria e, portainto, talv ez não Seja
necessaria a Vel'ba de 81 000 contos.
A. ssi m pB"n.sou a n1a10Pia ·da Commi,s:~ ão.
Eu assignei vencido.
En1 orçamen.tos anteri·o1re·s tem sido incluid.a a -m esn1a cil ausul:1,
sob a fórma ele autorização, em termos idenücos aos .eia actua,1 autor!za_ç ão, :.se111 q.ue, entretainto, o rGover.no te·nha~,s e a1p rovei1tad-0 ele -credito
supple1ne·nta1r, que só •tein sido aberto se.m .pre 110 2° se-n1estre.
En1 .. toclt0 caso. a n1esn1a observaçfl.o Nz eu qua11do conversava con1
o Sr. Ministro eh ·Agri·c·u'itu·ra sobre esse a,s oumpto.
E inquirindo qual a razão porque seria J)reciso autorizar o Go_
vern.o a abrir ·creclito em q.ualquer ·época do anno, respo.nderam-me
os chefes de .seorviço que a corrente jmmigratoria ·n ão obedece a · uma
es'cala igual em todos o.s mezes, mas sotfre f.l u1otuaçõ·es notaiv,eis.
E o Governo quer, por medi.da de cautela e de prevenção estar
a.r:rnacfo \para a hypo<thEse possiw1, embora 'não seja provavtll, de
da:r-se maior ·corrente iinmi-g.ratoria '110 :p rilneiro semestre e /Ilão no
segundo.
Ü SR. CALOGEfüAS 1Seria melhor nãio alterar a Jegis'lação vigen.tç.
a

diminuição
1

1

( 1lp·a rtes,)

O SR. RAUL FERNANDES - E' e><tranhavel, ma;.s. ·não censuravel, e a
Co•mmissão de Fin.ança:s, attendendo á <ll!ecessid·ade d·e equilibrar :.is
orçamentos, procuro-u cortar, no orçamento· da Agricultu,ra, cerca de
•J . 000 con.tos. ·Nã.o é cens·u ravel.
·
Eu .irá dis.se e, 1repito: -havia serviç.os em andamento, e a Con! mi,ssã-o de Fi·nainça;s ,não podia deixar de os do,tar com as verbas ne<oessarias.
Mas não ignora a Camara que toclas estas votações nós vamos
faz endo si et in q1icintum; cs orçamentos todos têm de soffrer fatalmente corte,s em 3• ·,cUscussão; é proposito da Camara, da Gommissão
ele .B'inanças e do Gover.no.
Simplesmente, devo dizer, como i:elator do orçamento da Ag,rL
cuHtfra, que emqua;n,to €sse orit.eri-o não foi firmado com visos· de ser
executado, eu me oppuz a que esses .cortes se fizessem; po·l'que a experiencia en.si)10u-:rne que orclJnariamente se appella para a ne1:ess l• .
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d ade de res.trkção da de.,,peza ; ·os i.ngen.uos, . como eu, . tomam isto ..a ·
sêriB, :r eStriin.gem .a espezas .que apno:v"e"itam á s .classes pf.oductora,s,. , e
o que .se vê, de .i::esto, é que este orçamento ·vai ·ser .restrlngiclco em
ce1'ca de 3-. 0.00 :000$ e o.s· demai.s votados ·com grandes augmentos.
Ora, se temos de supporta,r ·Clef>oüts .em . .favor das clas$es a1·mada~.
em favor da viação ·ferrea, em fav-or do .serviço de di;pl-0macia, ··então,
em vez de .u m cifl'fioi-t de 10. 000 :000$, tenhamos de 15, ·de ·2·b, de
25.. 000 :000$, mas' que aprioveitem •ás clas;es · prod·uctoras, que são as
que pagam impostos, s·ão as. que dão meio de vida á Nação.
Esta f-Oi a politi ca . que eu .segui na Commi,ssão de Foin.a nças com.1
,:e 1a tor do ·orçamento ·ela Agricu ltura;. - ·clefi<Yit por cbefioit, ·se.ia ·de ma.is
algu.i1s mi'lhare:s de <CWntos, · mas que aprovéite 'á •l avoura. (M1.1'ito ··bem:
1

Nhii-to bem.)

ü SR. BUENO DE AN.DRADA (*) (VCWCt enoçi1111fnhm· a votaçãa)
·- .Sr. Pres·icl ente, hei de fàlla.r menos tempo pa•ra encaminhar a vo t ação, do que o illustre <Relator. Portanto, se eu ·excede r esse ]YI'azo,
V. Ex. m e chamará 1á ord e-m . .Sete -minutos.
O illu,st-re J."resi-clen.te ela ·R epubJi.ca reuni.o em s e·u pa lacio, segun_
d.o li nos .ior.naes, a ; Comm.i s ·.ão de 1Fi·n a nças d esta .- .casa ·paira ~ he ,propôr cortes nos · div·e.rsos orçam entos, afim :cl1e cl ebellar o cl.ef;.ou ·e · m·e1.horar a ·.situação da RepubJ.i.ca no conceito das nações ex.tra11.gelras
quanto ao seu c r.ed.ito.
Mais tarde . .ó m .esmo illuN re Chefe ela NaÇão ··deu um banqü,e tc
ao s proce res, aos respon.saveis da .act-ual pOlit ica ·nacio·n al, os cheE8s
elo Pa r.ticlo 'RepubHca,no Co·n,servaclor.
Paréc ia depois disto, Sr . .Presiclent·2, have r a.ccôr.ao entre ·o ·Pre_
sid·e nte ·.aa IR epub'-•lc·a , .a Commi; são ·de Fin:a·nças da Cama.ra ·e os c.h e.· fes do Partido .RepubJi.cano Co·nservador ,pa,ra . reduzirem : as ,clespezfls
publicas, equi!ibra<rlem 'º -Orçamento e. climinui-rem o clef;,ott , senão. .pará
o debellarem ele vez .
·
.E .n.treta·nto, .o que ,se .vê, 1S1r. Presi·éJ.e.n.te ?
Vêm as propo,stas <do IGovenio, prop.osta.s d e ·cacl a Úrn elos . Minist.er ios, au-gmental)clo a d1es peza em re la ção a.o o•rçamen1o vige·nte. I.s;!Jo é, os Minis·t ros, ·que têm a confia nça do P r es ideqte d>J, Rep-ubHc:;i.,
os :i\!li.ni,stros, . _que E•ahi.ram, ·n a s·ua t ota lidad e, do seio elo .Parti.do Repub ll ca n.o co.nservad1or, estão ·contra o )Jrogramm a do .pre.sid e·nte cl"i
0

R 1epublica, progra·m·ma, al.iiás, ai::~ e-itavell para a _aetua•liclad_e J1acional, dp
d e beMa·r o cbef;,oit.
·P ·ri•m eira viol.ação lde..sse p.rbgrlam1.n1a : os Mhüs:tr.os 1ina:n1aan1 sua3'
iPrOpn.Sta.s au,gmentia n1d.o a 1d·es1p.eza •pa i·;a O 'ex erci·ci-o Vi·n cl ouro. S1€igµnda
'iviolação: a •C o,m·m '. 1ssão ·ele Fina11ça13 apres enta, c.a1l1óacl os ·sobre a1qtÍelfás
pr.apo·s1t as, ·:pr.01j€')c1to s · 'Cl e orga1n ento su 1p 1e1rior aio d'o aúno · prissarao: T-er ceira· vio•laÇão: a ma.i<:>r ·par t.e el os memlbros elo Partfüo Re'J)u.blicano '"Cún ~e<J:'"Va1d·O•r, repir e·E·enta·nit.es ·d:os · 'E sta,c1:013 - n esta Grusa ~· ~ a 1 pr 1 é.s e 11 1ta:tn :_ éTI1-ei1dâ.s

, aggravand:o os ·o rçarrient.ois, s·pn que te•noha<m :i:presentado elem·entos··tiara
augm.e nt a r a receita, ·para ·eq ulli-bral.:. a ·com·:. a· ·cle·2·p ·8zà.:= ·
,.
Alguns n1 e1n.bros ela CartÍara, e àc s n1ais in1flu f. n tes, corrió:b~~· zed;d:ê?:.s
füis'·bancadas , te em solicitado a à'pprovaç'ão" cl'essas ·e·1nend as,--e 'cl-€ tudo
Isto b que s·e ha de con clu.ir?
·
;H;a .ae concluir-se que ' o .Sr. · P 'r eS.i·den te ,:eia Rép.u.blic-a, ·ei;rí.:se11 pro .-gramma ele deb ell ar o d ef'icit , tem ·s-lclo . clesre.s pe itaclo ·por gra.p·c1e · nu( •)

Ene dis·cu.rrn nã,o fo'i revisto · pelo 'orador. ·

, (" '

mero: s!nl!.o 1)ela tot &lidii.d.e dos membr~s ido :E'art.ido .RepubJ!caino Co.n· ílervador !
De facto, o oue se vê nesta Casa 1é cada um dos Sns. DepMados ·
apresentar · emendas, propondo augmento ide despezas, contra a comMnàção, contra o conchavo; contra· os patnloUcos intuitos do .Poder
Executivo.
O - que se vê e se rudmira é m embros da Commissã,o - de iF'lnanças .
propor.e m augmento de despeza.s como o consignaido nesta emenda!
Ora, Sr. •Presidente, com franqueza, .nada tenho a ver com a vida.
intima. .de um partido ao ·qual .não ·pe.rtenço; como representante da
Nação, po·r ém, cabe-me Ó a.ir.e ito de analysar a marcha social desse
.p artido.
o SR. ÜSORIO - As emendas •f oram apresen.tada.s runtes da r eunião
a que V. oEx . alludiu.
IQ SR, .BUENO . DE ~l>,.NDRADA o aparte a e V . Ex . v-em m·elho.rar . a
minha .posição nesta tribuna.
Realmente; o S.r. Presid·ente áà Re·µ ubllca, ten.do co,nheciom e.nto d e
que os deficits ·estão se avolumand lil, •crea:ndo d-i,fficuldades fi•na nc eiras
que ameaça m ·o paiz, tem um moviii:lent·o patr.io.tico (porque não dize.J-o,
emborà ·Seu - a;dvers·il,rio?) tem um mov,iomento patriot.i·CO, chai:n a OS homens entendidos ·erri finanças e lhes d.iz: ""Procurai uir1 ·m elo de equiILb.rar o orçamento, de melhorar a•s condições da pa,tria" ; ess·es homens
p.romettem 'f.azel~o, e depois que é que vemos? .
O 1partldo que v·otou em urna comm-issão adstrlc.ta ao •estudo das
finanças naclonaes, esse · partido pelos s eUos leC1<lei;s de banca da, com
responsabilidades •pera.nte · a _Naçl!.o, só trata de avolu-ínar o c~eifiqit !
,Esse par.tido p•arece qüe só tem uma preoccupação, q·ue é- cons ervador, mas conservador do d.efic-it. ( A .v ·oiCl{UJS e não a-voiallos) .
O SR . .MAuRrcro oE LACERDA' dâ um aparte.
O SR. !Bl!ENO DE ANDRADA - E' isso o qu e vemos.: levanta-.se um
De.put.ado de res·pons abilida·de, \.n'fluencia em seu Estado e diz com
ser.enl-dad·e: si a ver<bai não ·che!l'a, que sfe a ·ruugmen te, .e ·I sto s'ean wtten'der
a que a -responsa.billdade de quem vota a verba é .no.ssa, ê . d-O Congresso.
IPeramte o pa,iz so1nos .. nós" os r esponsaveis pelos defic·Us, e só contra
nõs é que .~e ha de levantar o clàmor publlico,
O SR. :PRESIDENTE - P~co a o n©bre Deputado que res:trinja 'as suas
considerações.
_
,
o SR. :BUENO DE ANDRADA,. - Ah adeço a V. Ex. a: to.Jerancla que
ji.l. me concedeu e · peço a,p'é,nas m a is \n·eio mi.nu.to para terminar.
/
Dou paraheris â, Nação; ·O •S l·. Presiden-te da Republica nã<;> tem
razão: -0 .palz vae muito bem, e o!i Srs. Deµutados, que teem -a •r.es,p onaabllidade da votação das :desµe~a.s, demonstra,m que não ha deficit
(riso), ·q ue o .paolz vae ll)Ulto bem e aco.nselham que vot•e.mos todas . essas
pr.o·postas de despeza.s, .p orque ca.da, uma, tem real jus.tifica,,tlva de utnidade publ!ca.
•Desde qlle ni).o .ha deficit, contem •com ·O meu voto (riso). (Mw!to
bem; muito bem).

O SR. C.o\JETAoNO DE A,LBUQUERIQUIE (pela ordem) Sr. Preslde.n.te, a · ma,iorla da Commlssão de .FLnanc;>s, neste assumpto, esta
sendo verda,deiramente sahba:tl,na:da. Por cons·equencia, tenho nece.ssldad.e de fun.damenta,r o voto que · dei â emendii. ·que estâ .s:eQdO tifo mal~lnwda,.

.Antes d·e . fazei-o, .porém, seja-m.e ,permittldo praticar ·um a;eto de
justiça.
Ha po·ucos dias tive opportuniclade de lêr em um elos mai\'3 co11s1picuos orgãos .de pu·blicidacle desta ca·p.Jtal, que 1foi o M·a re·cha,J !Hermes
quem· te·v e . a 1'nl1ctativa ld'e •co.ruvo:car a >11eu:nlào, m.a quiail ise tra/1cou a.a situação ifi111à.nceira da Republica; se me nãio enga1110, a mesm.a coisa posso
inferi.r das palavras que aca.bam de se.r pronunciada.s peJ.o illus.tre re'.presentante de S, Paulo.
·
Ora, Sr. Presid·ent e, nã o ê ist.o exact~mente a · expressão .a.a ve.rdade.
A .Jdéa .ela reunião, que se effectuou no pa.Jac.io iGua,n a.bara, .p artiu da Com missão de ·Foi.n.anças, des.ta •Ca,sa. Uma vez que ella surgiu
nesta Oomm•issão, o ·poder E;xecutivo teve a. gentil eza de se 'Pôr 'ás ordens dos Srs. De-p ut.ados que cleHa fazia.m parte ·para, em commum,
es-tucla.rlem o asump1o Jq ue rugo1ra :pr~o.cculp.a a wttenção 1cJ,o C'ongre.sls.o.
Es·ta é que é a •v ercla.de.
iO P.residente da Republica, gentil, cavalheiro co·mo s·empre ·é -e m
to-dos ·os actos d.a sua vida, (a.p oiwdos) .nã·o .p od eria· d.eáxar ele u·sar para
com a ·Commissão da lin.gua:g·em co.r.tez e patriotica que 1eve. ·
Com relação á emenda de que se trata, ouvi c.om muito p.razer o
illustre e poncleraido 'De·p utado .p or S. PauJ.o, cu.jo nome peço licença para
decli nar, o Sr. Galeão Carvallial. S. Ex. co.J.locou a questão no verdade! ro terreno.
Ouvi d·epois o nobre i'elator do orça,mento .
Ambos os representa,ntes da Nação ex-puzeram com a mais completa ver aci-dade o que se passou no seJo ela Commissão.
Agora, preciso dar á Camara um a lig•eira explicação.
Quando voto a favor de qua.Jq·uer med-ida ·pi·o·posta á Commissão
a que pertenço, ou ao Oongresso 'l'> qual faço "parte como humilli mo
repres.e n.tante da· NaÇão (nci.o apoia.dos·); qua,n do .tomo uma · a.t.titu.a-e
prõ Du contra •qual[quer mied-id·a, 'faço-o 1com ~o'd1a a ·c o-rns•ciencia,, po11qrue
sou um espirita hab.ituaclo a se .p r eoccu·par com a,s c-onveniencias . na,cá·on a·es, por mi·n imas qu ~ pareçam.
!H·ei de ser sempre um -e nthusiasta na.s forças ,procl ü ctivas da Nação; hei de ·con.fiar sem.pre no · seLt fu.turo e, sempre ·qüe puder, hei .de
dar o ineu apoio á ·S•ua agr i·Curltura, lá g.ua Javoura ..

Acredito CJ'll•e •não seremos um palz emanc·i,pado economicamente s i
não começarmos essa emanc.ipação pela elevação ao 'nlvel em que se
acha a lavoura nacional.
INesta.s co.nd!ções, votei pela emenda ·e estou clispos•to a votar .p or
quantas medidas ·forem .a,qu i apresentada.s, .v isa.ndà o beneflcia.m ento
da lavoura da mi·nha patria . . (Jlllwito b1em; ?JUUlito b'e.,n).
O SR, CARDOS ,P.JDIXJO'IJO -FILHO '( Velei orílem) . - ,Sr. Pr·esidente,
requereria a V. :Ex., si me 1'osse Hei t.a ·Peclir á Camara a lguma cõusa,
que fizesse votar a emenda por partes, ele modü qúe fica<:;•se cle.staca.il.a
a · .clruusu la que 1permit·te a abertura elo cr edito suppJem·entar, em qna.1cj1:oer
dv,occi çlo cinno. (A .p·o.iados).
·
·
A menos que ha.ja.- uma . ·r a.zão i~· p · l'evista, o .Congresso esta rá · l;e·ú nM.o a 3 .ele maio d·o a11.no vindouro, cl:e moei.o q ue ê perfe itamente dis•PElnsavei autorizarmos, desd.e j á , a s•u,p·plé.J11en,taçã'o elo ·crê.dito.
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.SJ, no primeiro semestre, tives.sem .sido gastos os 4. 600 :000$, papel
e os · •600 :000$ , ry1wo, da do tação ordinaria , .havaria tempo d e , em mensagem, o ·Governo pe'cl ir ao Cong-ress.a a v otação ele um credito extra ~
ordinario.
E' o qu e é razoav e l, e ne'ln sei c01:no · se po clen1 insurgJr co:ritra isso .
A Commis&.ã.o de Finanças, entreta.nto, insiste em faz er vingar
esta m edida, verdad'ei.ramente de hypocris'ia orçamen·taria, deixem os
m em:bros ela Commissão que passe o termo.
1De .facto, é uma hypo·crisia 'acl mini:stra tiva: não .se avolumá o cliefi.a.i t oo m os 4. 000·:00 0$ que .se .pedem a mais, .porC]IC:e estes n!j,o s erão
computados, mas elles ficam, effectivam ente, p esando sobre o Thesouro,
em v i.s ta ela a.utorização assin1 vol.acla.
1Seja con10 ifôr, porém , si a Ca1na,ra insis·t e em querer -pre.s umJr que
h averá. tun cataclysn10 a :im ped ir-ll1 e a TE11-:.nião o anno que vem, e, por
Isto, ·qu er · decretai· que o E x emi.tivo fi qu e desde já aill!tor izado a abri.r
o cre-cl ito, que D n ão faç a , ao in en os co 111 violação expressa ele todo o
nosso sy.stema de co n tabili dade pub,Ji ca, o qual não a u tori za a abertura
de cre cl.ito .e m qualquer épocH. elo anno; qu e tal credito . po.s.sa se.r aberto,
co1n.o ,toclo,s os dem aii·S, s6n1ente depois de cleco r n~dos os nove primei.ros
mez es .do anno, prazo, si 1n ·e não eng·a n o, ·exigid o pela nossa legis!-ação, e
que ·C011Stitu e O r egimen normal a qu e obe'clecem a s a b erturas d•e cred itO·S.
l ;~gir de mocl·o dive rso, será ia1Stituir um precedente f un esto, a ajuntar a tantos out"'ó,s que a Cam a r a:, sob su a r esponsab.il i'dade, esta creando; ipor.que inão é o 1J~:xe cu t i v·O q1~1e-q1 os crea, ou q1u,e m oSf' pede : ê a
Camara qu em, ele si m asma e e:C- offi.cio, os crea, muita vez s ob o pretex,t o de ser agraclavel ao Exe·cu ti\· o.
O SR. MAURICIO DE LACERDA ·E sta Ca;mara, como as anteri ores,
não ·p roc ede com o intuito ãe se r agrad avel a.o Governo.
O SR. CARLOS PEIXOTO l~ILHO - 1>Jã,o posso r es·pon cler ago1~a a V. Ex.,
mas estarei prompto ~. fazei -o em qualqu er outra occaslão.
Consenti.ria V. ·E x., •Sr. tPresi'd·emte, ,que eu en.terrelras•s e ·u'ma
disOL\ssão, a gora., co m o Sr. D e.p u-ta.do Ma•Lir.icio d·e Lacerda, para veri ficar .si a Caemara' qu er ou não (;].Ue.r ser agradave! ao Governo?
.o SR . . MAURTOIO DE L ACE RDA - A m i•nha J1um,J,Jda·cle não ê sufficiente para m erecer a .reS·l)Osta ...
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - iPerdão, creia o m eu colleg,a que
não pód e hav er sombra de descor tezia n as, minhas palavra.s.
m.stou pergt hntaindo ao Sr. Presid ente da Cama.ra se permiH!rla
neste momento , a d.iscu ssão elo assumpto.
Para varrer a nli.nha testada, cli.rel, t odavi a, que n enhul!11 a palavra
proferi capaz de atti•ngir o m el ind.re da Camara, c1uanclo af.fürmei que o
Congr·e&so ag•e co m o pretexto de ser agraclavel ao Governo.
N·ão importa, enfreta;n·to ; s! llouver a lguma cousa de o·l lfensivo em
minhas ,palavra;s , estarei prompto a r etirar as ex.pressões çi·ne se ac·haim
nesse ·caso, porque prociu,ro deliberadamente dar a tu.ao q.uanto digo,
c11racter ma1"cad o de imp ars onall clad e, e, sobretudo, de cort·ezia e po·1.aez.
Em resurmo: penso que não é necessaria a votação clessa a utor.1zaç.ã o, .par a sup,pleme1ttar a verba, desd e logo; mas, quando a Camara
a quei.ra dar, que ao m en os não ·.a dê com a am.p litud·e em q·u e es.tâ.
concebida.
Reportando-m.e, para fund,a;mentar o meiu. requerimento, •âs .palavras ·que f.oram criteriosa·mente proferidas pelo Sr. Deputado Calogeras,

HH
peço a V. Ex. que faça a divisão da emenda, de modo a destacar esta
«em qualquer épo·ca do anno». (Mibito b·~m; muito bem).
b SR. PRESIDENT-E - Nos tePmos do pedido feito pelo Sr. Deputad-0 Carlos Peixoto, submeUo á: votação a emenda ,por .partes: a orlme!ra parte i·1•á aM a palavra <<-G.overno», incl1usive; a segunda at~ a
palavra «wbrir», exclusive, e a terceira até o fi.nal.
Deste modo, acredito satisfazer aos intuitos do pedido fo-rmu1lado
pelo nobre Deputado.
Posta a votos, é approvada a primeira parte da emenda n. 13, da
Commi-ssão.
O SR. PEDRO LAGO (pela or dem)
Requeiro verilficação da
votação.
Concedendocs-e a veri·fücação da votação, reconhece-se que votaram
a favor 73 Srs . . De.putaidos, e contra 3'1; total, 1014.
O SR. P.RESI-DJDN'TE - N.ifo ha numero. Vae se proceder fi. chamada.:

ola,cu~Ula:

O ·S R . s,JlMJEÃO LiEAL (1° S'.ecretario) -procede á chamada dos
Srs.· Deputad·os.
IFleita a 1chaimada, veri'fi'ca-se terem is'e ausentado os :S·rs. - Dunshee
cle Abran:-ches, Flores .da Cunha, Erasmo de Macedo, •Rego Medeiros,
Roc·ha Cavalcanti, Barros Lins, Mi51uel Calmon, Maria Hermes, Pedro
Lago, Octavio Mangabeira, F ·elin-to Sa;mpaio, Alfredo Ruy, Arlindo
Leone, Figueke-clo Rocha, Flordano de Brito, Fróes da Cruz, Ma.n<oel
Reis, Prado Lopes, Vianna do CasteJ.lo, •João Luiz d e Campos·, Carneiro
de Rezende, Ca.ndid·o Motta, Alberto Sannento, Prudente ele Morae.s
Filho, Bueno de A•l\'cl.racl e, Mar-c ello Silva, Annibal Tol edo, Caetano cl·e
.Albuquerqule, Corrêa Defreita.s, P areira de Olivei·ra, Celso Bayma,
João Ves-p ucio, Gumerci·ndo Ribas, D[ogo Fortuna, Nab1u.co de Gouvêa e
João .simplicio .
10 SR. J?RIESIDENTE - R:esponderaim á chamada 99 Srs. Deputados. Não ha numero para proseguir-se nas votações.

Continua.ção da v-otação d•as emen:-d as da Commissão de Finanças Sessão de 30 de
ao projecto n. 61, de 1912, fixain·clo a cles-peza do 'Mi·nist:erio da AgriAgosto
culhira, Industria e Commercio para o exeroicio clé 1913 (vide proi·ec·to n. 61 A. de 1.912, em encla n. 13 e segui•1les), (2" diS'cussão).
Votação da seg1uinte emenda n. 13, da Commissão:
ccAccres~ente-1se onde co,n vier:
Para attender ao des envolv·i mento elo sei•viço d·e im.migração e ao
d-e colonização oomprehencli·clos na ve1\)Ja ·3" .p oderá o Go·ver-no, em qualquer época do. -anno, a brir os credita s suppleme11'tares qu e for ém neC8ssarios, atié á im·portan cia ele 200 :000$, ouro, e 4.000 :000$, paipel.»
Vou s·ubmet ter ao voto ela Ca:mar-a· a
O SR. P.RillS.I.V.EN'TE emenda n. 13 c1a Com mis s1io, e de a·ccôrclo coin o ·pedido feito pelo
Depu•taclo Carlos Peixoto Filho a votação será feita por partes.
V ·O'll, s·u>bmetter a votos a emenda, salvo a parte em que se diz f;lm qiu:1.lqwer

épocci elo anno.

O S.R. SLERZEDELLO OORRiDA (*) (pelei orcl e,m)
Sr. P residente, pedi a palavra para, ainda uma vez, fazer um appello á Ca'
mara, es<p erando, ele seu patriotismo· e bom senso, que ella recuse esta
( •) E ·s te disc1u.rso ·não foi revisto pelo orador.

...
·· emenil.a . No coT.p o do orçament•o está con:sign<l!da a qu anti a de 4 mil
co nto·s· par a o servâço de immigração. Foi a verba pedida p ela proposta
do Governo á Camara elo~ Depu-tados; a Commis·são concordou com essa
verba, c-o'llsi.gnou - a no orça.mehto e votou-a.
A qlwe pr-ü•posi.to, po is. vamos ~ncbUjr no orça m ento, e pela primeira
vez n es.te paiz, um · di.s-posit ivo autor.izand•o prévfa:m-ente o Governo a
a b r ir u m cred ito supplementar em um a. ve rba regularm ente d·D>tada. no
proprio orçamento?
.·
•
Si: o · Gove rno necessitar ele abrir credito supple m entar, ell e es.tá
au1t'ori1zado 1p.or lei •a. ifa1ze!-•o; 1pold·E)râ .f·az·el-o ·e fo11á de fazei-o; 'e a :Ca1ma.' ra ·1Votartá ;a aib e·l'!rura -d.eJsis e cre'dii.to.
'No em tanto, Sr. Pres id ente, do dispositivo da maio ri a ·da Com missão .a.e 'F in anças, do mod o po.r CJUe · es.tá ·el·le r ecl igido0 , claramente se
"1iten de qu e o Gove l'n·O não deve gas•lar ·sóm ente 4 mi·l co nto s e sim
~ mil .
.Não se pócle co m preh end er de oiuitra fór ma ·a- am.tor•ização "ao · Gover·no pa r a ab r,ir cr ed ito mn qua.J quer é.poca d·o a111no.
m::' claro que a intenção da Co1nmissão fo i dotar a V"erba, não de
.f mil c onto.s, m as el e 8 mil; nes•te .caso, ·pot\ém, •Se ria m a.is .normal, mais
positi vo, m a is r eg ular .qu e a ·Commis-são t>ives·se ' consig•nad o logo 8 mil
cont·O·S e nã.o 4 mil.
O S.a. RAPHAEJL .PINHEIRO - Insisto na mJnha ··d ecla ração; parecem e q ue '<foi eS·t e o intui·to que pr.esldiu ao cred ito em debate.
O SR. SERZE!DlDLLO CoRREA - S i a. iHus.tre ma.ioria da Commlssão de
F i.nanças ent ende que a verba de 4. 000 :000$ é S'l1!fficiente, nã·o se explica a auto ri:.ação 'Jara o crédito supplem entar; si ella reconhece que
:J.. verba 1ê insuf.fi-c1ente , a m aioria da comn1issão co·mmet1
teu então u1n
-e r.ro, uma 'f.alt a gravis.s.i.ma, n ão do,tand 0 a ve rba da quantia p1•eci·sa.
O qlue não se ex'!)Jica, o (J.Lfe nãa é · .normal, o que é ;i rregular, é no
propr•io orçamento dotar-se •J.ma ve1,ba fixa para um serviço e aul·orizar-l'1e logo o· Gm<'e·r no a. •a:lYri.r •credito srnpp lernen t~r ·em qu a;ntia l•g ual
para o m es mo serviço.
UM •SR. DEPUTADO E abri r c redi.to em qualq·ue r época do amno !
· O SR. SERzEDELLO CcRRJDA - lo\ppello para o bom senso e para o
. patriotismo aa · Gamara, esperando CJUe ella rejeite esta em enda. (Mivito
beni ; miiito beni).
Posta a votos, ·é ap1provada a en1 encla n. 13, · salvo as pa1a\~r as mn qiic;lquter ép·o ca cio anno.
1

0

0

O SR . PE.O:RO LA.GO (Pela º ''demi) r equer a veri>ficaÇão da V·Otação.
Proceden do-se · á verificação da vo-taçilo, r eco nh ece-s e terem votado a favor 7.5 Srs. D e pu.ta clos e contra 4.2; total 1Hl..
O S.R . P:RIDS•IDENTE ' - Votaram a favor da em en da 715 Srs. D ep1u tado0s e contrà 4.2 ; t.o tal 119. A emenda foi approvada.
Vou su·bmeMer á votação da Camara a segunda par te da "'menda:
em q1wlqi1.er évocá cio anno.
O SR. R.<\>UL .F.N RINNNDE S (v·ela ord'em.)
Sr. ;p.resddente, a
Com.m is são, pelo orgão do seu r elator, declara qUD <0onconaa: na rejei ção
d·esta .parte da em enda . .Neste sentido elle ·s e ti.nha ente'!1 dldo com o
illus tre iec;cher da maioria., no mesmo dia em que o requerimento do
Sr. ·Carlos Peixoto fo i apresentado. (M111ito bem.) .
.Posta a votos, é ·rejeHada a 'eferida segunda parte- d;i emenda
n. 13 - e·m· qiw lqtiei· época do cm1w.
0

1
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Votação da •Seg>ulnte emenda sob n. 1'4 aa Comrnlssão:
«·Accrescen·te-se onde QOnvier.:
Verba

·-

I•nspectoria de Pesca

(Deereto n. ·9 . 672, 'q e '17 de ju·l ho de 1912)
'l -

PESSOAL

DA

INSPECTORIA

1 im;pector .. : ... . . ._ . . ...... . .. .... .. . .. . .

5 chefes de gabi nete .............. . ... . . . .
perito de ba.rcos e apparelhos i d e pesca ..
·Chefe de escri·ptorio .... .. ......... ... .. .
secretario .............. . .............. .
pi·lmQlro official ....... ... .....•.... . ..
segundos -0!ffoiaes ... . ........ . '. . ... .. .. ..
3 terc·eiros officiaes ... . . .. . . ..... ...... , .. .
2 dacty.log.raphos .... . .......... .. . ... . .. .
1 desenhista photo.grapho ...... . .' ... .. .... .
6 a·uxiliares de laboratorio ........ . .. ... .. .
1 ·POi-lelr-0 ... ..... . . . ........... '. .. ..... . .

1
1
1
1

1
3

H -

18 :000$000
60:000$000
12:00 0$ 000
12:000$000
7:200$000
8 .:1400$0QO
12:000$000
14 :400$'000
1 :200$000
6:000$000
24:000$000
4 :800$000
2 :'400$000
5:400$000

. 193:800$000

PESSqAL DAS ESTAÇÕES

( 3 'estações)

3 chefes de estação .. . .... , . ..... . ... . ... .
6 professores (1° anno) .................. .
3· i.nstruc tores de n atação e gymnastica ... .

almoxarHes . .. ...... . ..... -..... ......... .
3 escripturarios . ........... .. . . .......... .
· Maclü1üst as, pratican·tes, guardas de pesca
·e serventes .. . . . . . .... ............ : .... .
III -

21 :.600$000
21 :·600$000
jJ :00·0$000
12:600$000
10 :800$000
81:000$000

156 :6 00$000

PESSOAL DOS NAVIOS

'
(.Para um navio)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

commandante '" . ....... . .. . . . ..... . .. . . .
lmmediato . .. .... . ... .. .• ... . .•. . .. .•. ..
.p iloto ........ .. .. . .... . .. ... . ·.. . .....•..
mestre ... ..... .. .•. . ....... .. ..........
medico ... . .. ........... . .. . ........... .
1 • ma.chi•nlsta . . .... . ...... . ............ . .
2° . maclünista ... ............... . . . ...... .
pra tica nte . . .. . .. ....... .. .... ... .. . . •. .
dispensei l'o ........ ......... . .. ...... . . . .

~ ~~~'f~~~~::~....
~ ."·.. .....
·."·. "·.·.......
·." ·. ·. ·. ·. ·..... . :. :. :'..::. :. :..::. ..::..:::.

l taifeiro

Foguistas ·e marinheiros ........ . ..... ... . .

•8 :400$000
7 :·200$000
5 :400$000'
·4 :80Ó$000
7:200$000
6:000$000
4:000$000
3:000$000
1:000$000
1 :800$000
1 :·200$000
1 :·200$00'0
14 :400$oo.o..

_ 6_7 :2ooiooo
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LV -

M A'l'ERJ AL

D espez as de i·n st allação , i n c1u1sive a co-n1.p.r a de uhi navi o.

de pes·c a com -t o :l os oo; ap-parelhos e so.bres a len t es n eces sa 1ios e a ·acq ui sição de lan ch a s e emb a 1:caçõ es
mi u das ... , . ... . . ..... .. .... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C1üstei-o ela insp e·ct ori a e el'a s estaçõ es, i n cl usive alu5·ueis

368:000$000

de ca s a , pu b!icaçõ es, in1pressõ es, acq uis·i ção de .Ji vros ,
revistas e jo rn'Ete.s , pas sagens, transpor tes, di a ri a s e
0

a j u·d a.s ·

ae· ü 1sto . . ... . ....... . . . ...... . . . . ... : . , . ., . .

25 0'.000$000

Cus·teio e con servaçã o do nav io, l a nc h3..s e n1 a i s en1 ba r-

ca ções ela in spe cto ri a e da s es t a ções . . .... . .. . ... . .'.

2 50:000$000

Son1·111a . . . .... . .. .. ... .. . . . ... . .. . . . . .. .. .... .

8 68:000$000

R esu·mo :
19 3 :80 0 $0 00
1.56 :60 0$ 00 0
67: 200 $0 0 0

l
LI
111

rv

41 7~ 0 0$ 0 00

868 :000$ 000 1. 28 5 :600$000

O SR. NIIOA!NOiR D O NAJSCIM'illNl'l.10 ( *) (V el a orcliem )
Sr. Pres:1dent e , n ão 1dE·sej a ri a 111ani.fesi'.ia•r- 1ne .~1 orb 1"e est a ·en11end a; 111-as 1é i'J.npe-

nativo dos m·e-us d·everes q ue eu m e m a nifes t•e -c ontra e-llla, chamamd•o a
atte1nigão ela Cam1a,Ta. para aJl1.i.u n:s iJo·n t:osi que são' esseinci:aes.

O an n o . prass a,do a Cama ra e o Sena do a;p;prova-r·am a a:u•tori·zaÇão

.para que o 1Go;v:e li ni~ aiu xi Hasse o dies·érnvo livfon einrt o da. p esca , d1en1t ro de
no·111nas est a 1b elecidas, :inar canclü a desp eza 111a x foTJ1a -d,e 20·0 "Co1n1t os para

a i1nstallação elesLS e S'el'V'i ço .
Fo1i a •ente nda 2·6, a1priesetllltaid a ao or ç.a m·einto da Agr-ioe.ul t ura do a rnh o

1

pa s sa·cl·o . A es t á e11n eini:l<a >Cl>iver so s S rs. D ep utados . a pres en•tar am urna
sub-1e11n-e1nda 1 s·wpipri.m •im-d:o vari,o:s fa1vores, 1entr1e os fruaes o da ise11ição
· a;bsoJ.u.ta cl•e ·d i•1"'1Lt'os .
1'1 u1111ela;meirnta•va esta s u•b-em e n•cl•a o fadu -do -relaitori.o elo .Sr rnm•1st ro ela 1Faze n d·a 1no.st rar ao 1 paii ~ .q ue s ó -ciom1 a s i•s emçõ·es de di:r1ei.t o.s ;y·e ri•fi.cad.as poT J.ei e c1'!~m1tro c1:a ,11ei, o 'paii z \hav ia pe 1,c1lido no ex BTci 1C'i10 am~rior '3·4 ·1nii1! ·conrtos . I·s1~0, ·não co.ntamido coa11 o s a busos a qiue se:mip·re

. dito Jogar ressas is eh.çõ·es, monme1111t e q.uan cl•o e!la s s ã o e:spaLh•a das ;por
todo o _p a iz e ·el'e·c!'etrud•a s ,por cl i v•ersas a utoridad es.
A v e11ba cr ea el·a rp,e la ememclra •n. 14 , em q.u.estão, e.Je·va-se a 1. 2·85
co1n1tos, e i:sto · 1p aira da r v i1da ·ao 'ne·g·u1a.111 eirnto '1)U'b liica.ido ·p1elo ·M in·i sterio

da ·A g1,icu1J.tur a · •em 17 de .'\.•b rir!, cr•e-and10 ess,e s e·r v•iço e dot amdo -o l·o.g-o
em 1. 23 5 contos de despe sa .
O S R. F ONS ÉcA. HERMES -

JD·m cu.rn pri n1ento d e i·ei n ossa .

SR. .NICANÓR DO NA S CIMENTO - A le i q ue v ot•anno s m a1x:ava o nnaximo da d•e.,peza em 2 00 :000$, .e o s er viiço c1,e·aid1Q e~ev·a essa· rd•81S·p eza a
IÜ

1 . 28·5 :000 $ 000' . .
IÜ S R. iPE DRO L AG O iPa,.ra .fazer •economia. , .
IÜ -SR. N I CA N OR DO !NASCIMENTO Ali'á s, !Sr. IP1,esic1e nte, nã;o S·e póde
~b'e r ·pe lo 1,egu1.ame•111to assi.giimel·o •p elo ·Mi111fat•erio da •Ag rku l1ura, e p or

( •)

Es•t e d•is·ourso não foi r evóst •o peJ.o ora clro1·.
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eJile •puhHcado no Dütrio · Of/'iciet'l, qual é a despeza •exacta, ,p oPque o regulaJment·o t 1en1 d.uias p·u1bH caJçõ1es, ·dua.s 1.:.4 Jiçõe.s ·e E.tn1 cada u1na d:eC as
as d·e&pezas são <lo.f.f·erenrtes .
O SR. IPEDRo LAGO - S•empre .para mais. .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Na •Pr-Í·111'eira Ve·z maroou -s·e a d·es. pe:<a em. 1•88 :0•0•0$, e .da segu1n.cla vez e•l•evo·u-se a mil e tantos conoto1s.
Elsse é o facbo .
O .reg>u•lamernto exorbirto·u ela a:u'l.ori:<a·ção l1egi·sla1·i·v·a .
.A1g1nra., ha, S'l'.

1

P1.,esiclent1e, fa-oto 11nais igTa:v·e, que 1traigo ao crn111he -

ci1me1nto dia ·Camara.
·
iEssa. üasa e o S1ena·c1.o manHestaram.-se expressaunen.tre contra as
isençõ•es de direiitos, }se1!1çÕ'es q1ue estfuo a:bü'l•üclas -ciom•ple;t•a e a1b&olu~a 1nen~·e ~Por I.eg'i.slação espec.ial, ·votada .pelo Oomgresso .e sainccio nada pe1
lo
1

Prre s-i de1111be da iR·e,pu:b'lll.ca. Seg.urn.do ·essa , _ egislaçã.o, não d le v•e.in se-r anais
1

1

1

1

co·nced•i:das. .
·
o :SR. PEDRO LAGO - iPül' liei expressa. /
o SR. <NICANOR DO NASCIMENTO - Foram~ pro'hi1bidas eJ,;,})1'6SSamen•t:e .
Esta cl·e•c·laora(}ão ·esbá ·f eita e·m .me1n•sag"enn do ..Sr . IP reside.nt·e· ela Hepub1Ji.ca e vem ooprn d·uúcla e:rn clo·cu,mento ref.ere:mte a!Q cOinbrato vVi'gg.Med1ei1ros, enn que s·e d1e0l.ara que não é uossi·v<e l ·cu11111p1ih· o -co.n:brato, porque ·elle · cion.cied·e i1s.ençã!Q dle ddred1~1 os a .1pesso.as, o .. que é ex1piressa'ln:emrte
pro·lii<bi.d•o .por lei.
N ,ã o ·poss10 con1pPehel1lder con1.o •essas is·ençõ-e s tnão 1Possain1 s er dadas
a cl·iversas ·pe.ss oas , copd'orm1e aJq1wella cl•e:cl'M'ação ido l\frnisterio ela AgricuH·u·ra, e agora 1poid-e1n ser ·da.cl1as paira essa íDi1re.c;toria ele IP·escia, contra
a :exrp·r es,s:a autorização do C.011Jgress,o.
O SR. MuNiz DE CARVALHO - Pelo J' egimen +egal o 1nateri•al' ele pesca
pa.ga 8 % .
o SR. NICANOR DO NASCIME NTO - ·v. -Ex. 'est•á 'ela:l;>oi·a·rnd•o e.m uma
oon,foiSão. 8 % é o ·que ' foi, ·vo·t,a-c1o pe ro Co11gress·o., mandamdo que, ao em
vez cl·e se llle dar a ·is1 ~n\:ã.o COimpl•eta 'C11e c1ir·ei1tos .p ara tod.o o mait·e,r1ial
im•po'lita;do, se !·imitassem '·esses dh'eitos a 8 % wpe1nas . 1Esta é a autoriza.çã10 l•e1gisla;tiv1a; ·ma:S o ai't. 85 elo dec1•eto publi'caclo clecJl•a 1'a exipres samente •que a i•s ençã,o ·cl'e .c]ir eio\.os e absol1uta 1par·a toclos os ma-te1iiaes
0

ianpor-ta.dos :por ·esta e'rn1p r eza ,cl<e pese.a. I-Ia 11nruis g·raJVe, 8r. P.Pesi·de1111t·e,
V. Ex. in e relevará q·ue sei.ia 1un1 :POiUCo n1a1is 101vgo . .Não .se trata d·e
n1a:hel'ia o•r ç a.m·e1rnt·aria e sim da c l"eação d·e uni serviço 'Pern1ane1nte, d'is1

pemcl'iosi•ssim'O no •prim eil'O ex•erci·cio e m·uito mais d'i-&p &ndiioso 'em tnclos
os ourt r.o.s.
·
O n1i.nristro, 1rno .se·u :p·ropri·o reg-ulaane1n1to, di'Z que no Prfaneiro amno
será a•q1uena a; desp10za, a qura.1! sená 1pelo 01nemos cl uii:lll1k.ada 111io ex•el"ci-cio
seg1uirnte.

'l'ra:t:a-s·e, 1po l'tanllo, ·Sr. Presidente, da ·N eação de •um S·e1·vii(}o pei·mam ernt.e,' 1e •não dta do tação d·e um ser viço crea.clo. O senriç10 ·fQ·i cii-eacl o
.peJ.o regu·lame,nt.o '1·e 17 c1e A·brJ.1, eXOJ'lbHam cl o ela aut•ol'ização le.gisla;tiva.
Q·ua1rudo, porém, os !'egulanHmuos elo ExeD.u'l'i<vo exo rbi tam da a1u1to ri:zaçã-o h~gis1\aUva. não con,sbiitu e111.1 lei dt0 1P~viz.
0ra., 1ess e regr._1l a•meinito não cro.nsti't;uie .J,ei ·elo paiz, ;porque exo1"1bitia
ela au.tol'ização IE.gis.J.at•~va, elev anclo 'ª mil e la·nt'os cont.01s •uma v·e1,ba
'co,ncedi'cla atiê 200 :00·0$000.
'!Esse se r ~'Jço 1nã6 .fo•i cpeaclo -pelo regulamenrto; el le 1vae ser creado
1

0

agora.
O cdteri'O da Comm~ssão · d·e Fínrunças tem sido i·n<variav.el toclâ a

Y1ez que se trata el e um ser:vi.ç o permain:enrt.e, deve a e:men.da ~·~r . destacada, no cas·o d·e app·1io•vacl•a, 1para con&ti1-11ir p·i·oj ecfo em separa;clo0.
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:E é ·este .o re1querimemt:o que a,preselllto a V . •E x., Sr.. Pres!1d1ente,
prura q•u:e se d'i1gme de o siubmetter á Camara.
A rvotação desta emend•a lleoidká qual . a norma de C0111duicta que lllÓS
de·Ii!bera1da1nen!fe resolvemo•s1 <Ste.grniT, norma quie ficaiflá pate·n te

anrte a

conscten•ci·a .nacional, veTificrundo-se si qu1eremos fazer ieoonom1as, cumprir os ,propo.sitos t•razidos a 1pu•blico 1pela Oommissã,o de Fli!nanças, ou
S•i que11emOS discrepar d•Bste.s ipl"óposi.\os e a,gir S'em üriiterio al1gium, ao
saJboT dos i1nberesses e das 1ovfa1iões de momento.
'1Era iss'O o que .eu 1ti1n:ha a di:,,er, ohrumando a . att1enção da Cannara,
vi1s•to oomo se •!•r ata d•e uma i1n.f,Jação desoro·e111ad·a da;s d•esipezas vubli-cal!I .
(Muito beni; m'U4to be11-i,)
O SR. CAILOGIIDRAJS (pelei 01,dlem)

(*) '8r. Prestdent1e, venho
dfrigiir •um aippeU.o á dhgna CommJssão <le F ·inrulllÇas, e tambem á lealdad1e ·d aquelll'es que d1iiri•gem a po1'i1tka .nacional, q1u·run10 ao modo .poT que
tenokma:m pôr em 'Pl'aJtiea o iHogramma de econo.mdas, oom ;tan•ta razão
;p1-e.co1ruizado por S1S. E@x. ,
[E}m ·pa receres recentes da C01mmü;s·ã,o a.e Fi1
nrunçais .fo1 apon ta<!·a a
cliiffiicuiW·rude de se dimi.nuiTem ·as d€spez;a,s sean a diesongan"iz.acão do·s
s·envJço.s.
\0€ fa:cl!o, quahq·uer ho1mem d.e .b oa fé .reconihece·1<á que 12•S1te é o gr~
d•e o~bke, o ,grainde o·bs.\a•oulo d•ea1nte do qual esbar,ram as terntaUivas
prrndltiiüloras 'de despezas.
•Acom:tece, etl/tootanto, qu.e fü1co·u •e.stab•eleclda, em Teunião dos chefes
da s.i1t'Uação ']Joli•bica dominaJn:te, a :rnecess!dadie de ·se 1red'l!ZÍ1'El!ll iJJ.or Q·Uailquer fórma as desp·ezas.
·
· No caso tra1ta-se d·e medida d1n:clui·cla no orça:mernto da .. A>gúcru1Mmra,
vor m.éJio de em•en·da, qu.e oer•tam1e11t·e il1a 1éLe ser l"'e<g!menta1l, j·á. que fud ·
'Oceita pela 'Mesa, á. q-uail 111ã;o vai a menor ·cen~;ui1'a .lles•tas· .m1llllllw,s · !l)a!a-

vras.

LRecornheço que se •trata sdm1p.Jesmente do •exencfo.[10 de uma a'l!·t~
rização CJoim~edLcl•a peJ.o Congresso •o arnrno :vassado, e 1q·u e, .não teindo sido
pust•a em .prai\J!ca a rtempo d 'e fig>u•rair 'll!a p1'01po.s ta do 1'€spect!ivo miill;s<tcrlo, awa11ece a;gora sob a f6rma de emenda.
ts-u."coed.e. erutreta1111to, - •e V . .E x . , Sr . P.res•id·enbe; de certo m'" ;re1'eva:l'á •tal .ou qua.l ;p1,oldxLclad·e com q.u:e es1o·u j·ustâfüOOJrudo 0 a!ivl1\Jne que
"ºu sug.ge:rh· _ succed•e q1ue ·essa emenda, ·posiit1ivannente, eXJOnb.ita dos
Hm;\1tes fix·a.dos ipela a:uito•1,i:zação •crnnferi·d'a ao Poder .Exec'lltl<vq 111'0 · orçaan'€in1to iV'i1g•enJte.

'

\Por o•rntl'O ~ado, e com'O q.u·estã:o ·p or MlS•lm d'l•zeT p.reHml1nar, devo
ip01nd•e1rar qilie •es'1lannos >num caso em q11e a Síll'PJ>ressão de gram:de despeza •pó.d•e ser ·f·e<ita sem d·esol'gani·zação de senviço aLgum, :J;l'Ods q.ue o
servlÇo a1in1cl>a 1não está 0•1igaJ11i1zado, 1e 1sómente no eXleroici:o fut:uT'O oom:eça!'á a ser feHo.
·
Não 1ha, ·ponmnt-o, d'irei·tos adqrnf.ri·d·os, ,ponqiue, :nã:o hwv~111do verba
pa.ra o se·r viço, é n•a;,tural q,ue as •PT'Or>rl•a s nom,eaçõ·es, de que a dmpre.nsa ·d1eu noticia, repr-esen•teun sóm·ente 1u;ma ;pro.messa d•e collocação no
exercf()io 'Vli1n:dm1ro, mesmo 'P'Q·l'qtte m:o a.ctual .não ha'V·enla m1elo de remunera:r os f:wn1CC'i onari.os -es·coM1·I.ia~os.
Exist.e, ,pois, a ,possfü.ll!dalle d1e .se ned·u~fa· a despeza d 10 exe·rclck> · de
1913 em quasi 1. 300· :Q00$0010 .
.So1Jii-c-i1ta;rJa ·á Coman;issã,o d·e F1in.anças, ·no sei.o da qQ1al as o.pJ1rulões
se .a11;vidl-ram, sollici<t·aria a essa d1i.gina Comm!ssão qu•e· aippllcasse, l•eal e
ie11erg.lcam1ente, o .programma ele eco101omi.a,s q1111e rvia:l avregoanlk> com
1

( •) Este lcHscm-.so .não foi revi:sto ·pel·o orà·clor.
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ita-nta razão •e apro•veitass·e o ensejo ipara aconsel•har á C~mara a rejeição
d•a .emenda. (.Muito berni, rnwito bem. J
. Q . <SIR. RAUL F1IDRN.AINIDlES <vela orae<>n) (*) Devo uma .-e~
. p·osta aos .füstilnctos or.a,doroes que ;ine ;preoecl•e1•a,m.
O ·honra,d'O rep-resemtante do Dfatrioto Federa;! oo•rwidou a Camara
a 11ed.uz-l r a emend·a a l}l'Oljeato •em sepa!'ado, so:b fUJndlamentú de que se
trrutia de creaçã;o d.é um serviço -novo e de q:u:e, ·llJOS term'Os do Regim<Jnto,
só !POT m e io de ;pr-oj·ecto especial se :po·deriá ·prc:i1Vid'e noiiar· a ., ,es;peito.
10 ar.gum•ento de S. •Ex. é d<i que no uso da au·tm·iz-a.ção leg.i.sl•ativa
o 'Poder Ex•eou,tivo ·eXJo•! 'bitou, •e a Ga.mara corre a,gQ-11a iem auxHio do
Exe·cuti'Vo, por melo de emenda.
fNào é ve1,cl'ade CJ!UJe -hicmvess•e 1excesso de pod·er no modo como o Ex€C\U'ti<vo usou da a uto1,i·zação, iporiq•ue, d-i'l,endo 'º Gove1•no 1DJO ;i•egu-Jam1enito
:pes·peC'biivo que concedi-a isençfüo d•e d1in·ei'tos id e im1Portaçã.o para o ;matvrfa;l J'el-aibLvo.- ao serv.iço ·dia l)J'esca, imã.o 1podia ter q:uerild•o -dii-zer sinãio
que faz.ia esse ·Dav:o1r nos termos da leg.is-l'açã.o que ,-.,,·gie o assuffi!P[o·.
A i·sençã.o (]Je direi•tos estiá reguJlada .j)'or lei de o·nd•em g·eraJI, ;pelo
negwlam•emto reoerubemen be expecld<clo pelo· ·M-tnJ.stel'io da Fazenda;
~nt•endeniét<;i-se que as i·sençõe.s de di-r.ei1to, QU por .votação do Go•ngr~,~so
pu p·or con traotos cel-ebrados, 1não ex•i:rnJem as me•rcaldQnias d'o ;pa,gamell1to
d.e uma. tax1a mim:i ma, .crei:o d:e 8 o/o aa valorem.
1Si, ·entretanto, a d1nt·e.nç1Lo -·do IGo•v,e11no. Vivesse •&ido, e não foi,
-álberar a le i lli·este po1n·to· e <CQnOOcl•er a i·s enÇão -comcrYleta de d•i'reoitos, eJtle
teria •oommett<ido exoesso de pod·e r. Mas 'i•s so não 'V'i·cl-ari•a ilJO·r coon·p~eto
o •acto :exipedd1do, po·rque é princiipi:o comes~n'ho de d•i-r-e11to que o utH lllão
~ prej•wd'ioado pelo i1n,u•t:H. S:eria a1penas nesta j)'ante i•noperam·te o a,cto
d•o •Execuli'VO .
' o 'SR. iNiCAN'OH DO NASCIMl!JNTO - V. Ex'. esi~á conf•essa,nd·o o qua
eu dii;sse.

o

1SR. RAUL iFERNANiDES -

Não •es-tou tal'
V. •Ex, não é capaz die J.er o ar-

O SR. · NICANOR DO N ASCiME~To _

ti<go que eu- citei. Es1tã aqui.
(Lenclo) : cnlsenção dos imipost.01s d·e ô;inportação, 1indusi1V1e o de exJJ ; dii•ent:e,' para em:b·arcaçõ·es, arun·amernbQs, rnaJt:er-i aes necessa.r:ios, etc.»
E' rubsoluta.
O SR. RAUL FERNANJJEs - O r eglmem qu1e 'Vi.g,orav.a era o da isenção
d!e CU.riei'tos a1du1ane·fo~.os, ·sujeitlo1s, 1ponén1, rus m'ercadorias, ·sal vo 1egi Ellaçã,o exvressa,. á ta:ica de 5 o/o d!e ex1ped<Íente ; ;p1nese111tem:enbe, J)'e1-a lei
<te recei•ta ·em v•i.go1r .e r.egu.J1a,mento exiped-i:do •Pelo Mimd-ste1'io da FaZ'enl'la,
!l.\S ·me1'cfl>d1ori.as isentas d·e dd!l'eito paga:m 1
8 o/o aia- valorem, sem mai!s
~e,xia ·de ;ex,pefüel\te .
iE'' p:or isso qiue o r-e guLament•o da pesca, d<elie1rmi1nand·o que e·rutr'e
!.iv·re do i.m:posito de ·ex:ped:i-ente o ma;tenial desola im1d.U.s-trJa, IUOO ~-rufnLn!l'e
a 1ei da -reoeita; e, quando i:mfringisse, o ·di1s•posi1ti"'10 sedia muHo m1essa
iprurte, an-a s 1não se 1po,d1e-r.iJa e;stien.1d·e-r aos diema:i.s·, por:q-ue a .p 3-'1~·e 1•nutil ·n1Lo pr.ej·udka a par.te 1UJt11J.
·
'Em res,po·sta ao 'nobre D~putfl>do po·r Md1n:as, qua.nito •á cons·igm1aç1to
- dlecla;ro que õ1sto 'não 001ntrad1a o -proposi1to de ooonomias asoogu-ra:.do
pel'emiptoriam•e<ri1.e •pela Coonm;iss1Lo de Fin·a;!lJÇ!LS,
·
IO SR. iNICAJNOR DO INAScrMENTO Contrari:a até a ConstltudçãQ,
o•bri•gaJn1c],o os Esta1clos ·e ·Muruitc;i•pio•s á .cJq:spensa doe seus d•i-r-ei·t:os.
-6 .SR. RAUL ·,FERNANDES - N61s estamos vo:tan<lo V'er<b.a e não votarrdo
riegÍuJ.amento.s. O ·nobre De:putado, .qu1e <é a:>a.a·Jam,e1111tar ;provecto, me dtra
1
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o q•u e tem a vo11ação dos 'ºt"çaanien,tos com isto ? . •E' ffi'Omento opportuno
ú reg:uJa.n1e:n1t.0 é va;li·d o ' ou não? Os ·Esta.idos trata.rão
da ddesa ele seius dir,e itos, se ll'Ouv e exo1·bHancia d1e r,e,guhume1nto:
Eu 'di1zia., ·poré1m, TI.tJ•e 1co·n:-:.'t_S-P.ar a ver.ba pa ra. e-s ~ 1 e Sel'viço e ra
n e.oess irdai-;l: 1e legal 0111 q·u,e -s·e ·encontrava a Cun1n1'Jssão ;na occais:ião e·m
que e,studou as emendas oHer.eC'i das em 2" d.isCJussfuo a ess,e proJedo.
10 1Gov1ennÜ ·creara est3 ser·vi1çro co1n a d,e.vid'a. a·wtor 1i•zação J:e1g.isl ativa e era p1'<eciso pro1ver-l·he as ·ct.espe-zas.
1Pa.1·a 1cl1zer sobre R fiix<tçllio "1-o q1Wntw111 n ecessario q.uam é o inais
con~petente · pai:a, .füz er é o Mi1nistro cl<t A·gniou.Jit1ura.
O chefe . do servi·ç o com1paTec eu 1pe11a111ite a Co1n1n1i:ssão paTa da;1· imforn1ações 'e affür1nou que .a, ver.ba n ec'es.saria era aiqtrella . ·
Coi111f.e.s~10 ique a 1v•e rb a é avulrta rl a; ·m ias o fa,c t.o da Caunar,a oonsiginar verbas .e111 s-e-gu111c1 a V•O'taçft.o r..ã.o conitrar•ia o 1projectio >Clie eooindm"izar, porque ·O 'que fi'co·u est1a,beJecklo ClOm o ·t estem>L1')1.ho· ele V . .Ex., si-.
P r esilclenite, rna re·u1nii ão que t::eive ·Jogar dos m !e111bpos ela :C-o.mn1issão corn
os n1e1111bros a.o Pocl•er Ex e1cutirvo ·f·oi q1LJ1e na t e r.oeü r.a dd-;;oussão do orçamento, ch~po-is ele acco·r·cla:d as com os M·inis,troS· RS economias iPO·ss·iV1ei-s, a Gomm1i.ssão oJ)ferece.ria á Camai'a o seu . lXOgr::ummR ele ·eco .UQ!n11ias. 1Eu ruf:fünno q'ure clo·us _mi l ou tres ·l nH contos po.cl1e.rão s:e·r eoo1no1rniziarclos no Mi1nd1st.eri.o da AgDicuHiura.; sfo.np11.esn1e11te eu espe·ro .que
es·te pro g~rainuna •Se 1u ffiJforti11i.se, po1·que não qu e ro .sacrifkar 10 D .eiparta1ne ntto cl.a A ·gTicuiit•uil"'a en1 ~ prov·e ito de -01rutros . E .is porre.1 ue 1J'eço o V-O'to
ela Can1ara para a mn e n d a , sen1 r eceio . (ll!l1ti[;.lo b e111,, ·111/ nUiO bem,. J
O SR. JO'.AIQUIM PTRElS Sr. Prsicl1e1nte, a .a.is1i·osição do ~l"t. zo
da lei da receiit a para ·o ex er-cii·cJo rv:i,g;e n:te, estaib!e'le.c.ein;d-o t·ax:a1Uv.an.nente
R p1;ohi·bição, em co1nt:racl•9.s 'fe1i.tos •pie la 1Goverl11(), ela ·CJla1ustl!a de i:senção d•e díireiiit 10 •S, .não vei·o ba.1ür .are 1nossa :}:eg·islação esse fa:vor; a isen~
ção co.rnUnúa 'R ser ü'biieci'o él e co-n tra.c<tos f.e,itos pelo Go'Vle.rno, eom a
Ji.rflita.çãio, po1'í én1, ocl·e .sU1bsis tir en1 so11n enute d·urant.e ·u1n e.xe·1icic:io fiinancei1rio, afi.m d e ficar ao P.odier L .eiglis la:tirvo o :d:ireiito ide Sll~PIP'l"i111ü·, se1111pre que juI@.iss e fa1justifi·e:.aivel , o t:av·o r c.onoedido .
A el=is.pios,i ção or.ç;iame ntar;ia o'bed•e-c.e á. l e,i que r egulou a 1na1~1er i a;
não ha po r isso .i1ncon.g1·Liie1nc·ia ent re o cl,ecr etl".o .so\bre .pesca; qiue ·cio1n oe1•e i1S·ençõ es. ·é 'bem ele ver, •com· as limitações ela le i, e R 1pr.opria le1
que -1~ege a -111aitie·r ht .
~ão t.em , portrun to, ra.úlo o ·no·bre -DepLitRdo ,pela Ca1
pi.':a l Federal,
o Sr. N:i cam or .elo N 1ais0imento v-erndo uuna infra:cção ·da l'Bii ', O'ncle, ~de
facto, só hou•ve a ,pr,a hca sRJ,utar ele unrn nn'eclida recl1amac1R pelo serviç.o ·q ue se quer :i.nstiit1uir~
O SR. RA.PH·A!EiL P 1I0JIH E IRO (Vela ordem) · rrnu me pernnitto
d1anrnr a aUenção ela Camara para as •palavras do nobre D e,p u-tad.o qiue
me ant•ece cle•u. ·E llas provam exhuheramteme·nte q we o clisposi1tivo ela prohib'ição d.a 'lib erdad e de importa,ç.ão está f.m ucla·clo no r.e,g,u1a:111 e1n·to, pois
aue s. rnx. el ec}ara .que o 1· eg~u1 a.m·en.t.o nãiJ clá 1)8 1'11lan:ent.e11neinte . a
i-seinção, mas a11 Il'u-al·nH'm1te . ..
O SR. JoAQ UnH P11n>s A lei orçamentRriR, prohibinclo que se
fiziesse pe·r.ma.n-e<Il:t,e1nente, nã.o hrnped'io que a;n1nual-inent:e se clê ·e sta isein·
ção; ao co ntrar1o, estrubel•eceu que a isenção 'pód·e ser a_,n.nua,J e l'epeti da
e 1n .toclios os orça1n-enrt o·s. ··
o .SR. HAPHAEL PINHEIRO - DaJclRS as 00111-ct.Jções f1nancei.r·a s do
pai:z; jU!l1g o patl'i,o tico que n:e.1n a.111111rna.1.1nemte s-e conee:da . 1Não é tão proclu ct+va d·e tã,o imnned,iatos pesul't:aid•os a .ind·u s:t ria da pescR q:u,e ·nllio pps sa;mos ad.iar es.s a isenção por ni-cl'is a:1gun1 ;t.e1111po. Era -o qilJe tinh~ a
{lize·r como ·uma es p:eoi·e ele clecl<t1·ação d•e voto, (Bútito bem, mwf;to bem.)
para discutiir se
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.O SiR. P.E/DíR}O LAJGO (v:e/.ci ordem) ( •) - NL11nca ,é tarde para se
corrigir tum erro.
O artigo 1-90, § 1°, do Regimento .füz: ccNão é permiitÜd10 a;p1,esenJar aos projectos d1e leis annuaes eme,n das ·com cara:c1Je·r üe J.)rop:osições
prirnii1prues, cw1e devem s·egu ir os tra11no'tes d1os ,JJrO'jectos d·e l'e i. São
cons.id:eradas true·s as em1encla.s ·q ue ,creaan 1ou ex·t.i1ngiu1e1n serviços e re:p:a,rti.ções p'l11blfoas, arngnneint'a m os ,ordenados dos .f úncctp.n.arLÓs, co1nve.r t~nn en1 or :1enad o p.a rte Oll t o 1 .a ·a g~~ a·t ifica ,ç ão es tab eleci.d a e:r:• leis esp ec.iaes e r ~.oga1m 11.eis q,ue não t1niha1n rclaçã-o a 1ligirnma oom as matedas

d.a 01,ç.amento. ou ,das f'ina·nças publicas. n
A emenda n. 14 crêa car,gos. Nào ha rnna J,ei que té1111ha ·a utori·zado
o S·r. Mi1nistro da Ag-ricult1ura a crear car.gos, a cl1&tje i"m.ini.frr vernc,Lm e.n:to.s.
0 ari:. 713 d·a . 'l<E'i qu:e Ml'tori'ZO U a 01·.gan'iZa1çào do s·erv,iço de p1esca
(liz .o s·egud:nte: .((10 G ·ovierno .a.br:irá, <
f.:le1ntro ·dia oorr·ente exer ci.ciio, os CTeclitos necessarios para i1ns:taJ.la,ção da 'i 'l1'!'1))eotoria e e,staçõe:S de pesca a.tê
ci i1nrportc1.nioia de

rlu.~en.t os

contos rle 1·éis>i.

A lei 'Umiit•oiu·, portanto, o m ·a x·im1ü .aa d-e.spe,za qu•e o 'G overino
clleria fazer · na instaMâçfw des.s e serviço e se o Oo1ngresso, qurundo

[)O a~1 -

toriz.ou o M.irnistiro a or1ga:niz·1-;u'" esS.e s~r·vi- ço . d·eter1nimou que a.s cl·e spezas
não 'Po•cleri<am ir além a,e 20 0 : 000·$, 'S . .Ex, exorbitou, e1ev,andü-as a

q'uasi mll e tre~ent·os confto,s e a Me.s a, dcitn v,enia, não póde penmittir
- que esta em•emda s·eja vo1t.ac1a, porctu e i1J1f.rin.ge asshn o art. 190 elo Reg,i m ento, A Mesa pó'Cl1e ai1nda sanar seu aoto , (Jl1n-ito be11i . )
-o S-R. PRESIDWNT.E - Att ençào ! ·n ão t em razão o Sr, D eputado
iP'ed•ro La:g;o. A M•esa ,nf.o 1lJOelia deixar de rec,e1ber a eanenàa, porque
·'n ella. o q.ue se item e111 v·i:s,i:-a é .a-otar, clar V•er:ba pa.r.a sei~v·i<}o c1~ erud .a e1n
v.iritude die a1urf:or.iz0a.çã.o do Co1n•gr,e sso. A Mesa .nãJo ju1ga do ma•is que

exeede a . sua 1com1petenci,a.. ( M1t.i.to bem.)
·
O S-R, IiRINEU MAOHADO (Ve'llb orcLem) (') Sr, PresMeil'le,
o a;,rt. 713. da l•e•i ela d·espez.a vig;e,rute, n o aiotual exe1,ci,cl;o, d1i,spõ1e o seguinte
iwO -Govern10

ahri-r:á,

d erntro

cl10 corr·ente

exeroi1cio, os criedift.os m·e-

º"ss3!r'1os ;p•ara i 1nsta11la,ção da, Inspectoria e Estações éLe '.f"esca ruté á ·i m'portancfa de ,200 :,000$000."
O Gove11·no or,ga:n:iz.au esses serviç,os, des.pe1ncl eu os 20 0 :000$000 ?
C1'Bio que não .
>Uma das eo'llcHçõ es cl1a. cr,eaçfco elo ser,v<i•ço é, cl escle qu,e 1eHe· é re- ,
·m1une·r ado, a da f'i1xação dos rvenoi·1n.e1rnt10.s do u_)essoia,1, 'Visito ~que o eatipe1nd:i-o é uma das 001111el ições ela inn"esticlura dos carg;os.
lE'si:a enn"nda o qu·e diz ? Fixa os venci1men:tos, eo1nsign,a a V>erba
de l, 2,35 :000$ para i)'a,g-amen '.0 do pessoal de uma repartição q u e :não
existe,

~

. . ._

.

O SR CARLOS P Erxo1•0 - E' uma vercla'Cl'e ira <Cneaç·ã o éle . fogares em
.. le i ,ele •orçiament:o.
·
O SR ÍRrnmu MACHADO - . , .,o fa cto é qne 'º Governo, clevenel.a d1és pender d·uzenit os cont;os,. fez p·encler u1na JlO'Vação, se o .1posso d ifZ1er, e le0

1

vand·o essa . 'V'8l'ba ,para l, 285 :000$0100 .,,
.
O SR. PEDRO LAGO (vara. o Sr, Ra11./, Fe1·1i:cvndes) - V, Ex . .respont\,!i,
qua:J f>O:i a \e,i que a uto,riZ'Oll ess,a creação.
iO SR, IRINEU MACHADO . , ,,pol"q·u e o que nós temos aqui, n•e sta
emenda, é uma verda:die ira ,tabe1lla do pessoal.
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O . Sfl. JOAQUIM PmLJs __ V. ·E x. já fez o mesmo para a ·~orga:n.l!z;ação d•a Ce•ntra>l .
1.
O .SR: IRINEU MACHADO - O caso da. Oemtral é dlfJ'erente, .porq·uanito
no se.u t1e·mpü o Hegiiane·n~o ai.n:da não estwva nifo11!Ilad.o, em vi1'1:u<l:e de
1•n<l.i•caçã.o o.ffe•reciida pelo Sr . Paula :Rrumos, reforma qwe 'V1edou a ap.res•entação de emendas •desta naktl'!'eza.
Ho,je_o Reg<ime1nto não as permitte .
Naquene !temvo o Hegfa111eu1!to ,permirttia que se outo!'gasse aiqueNa
autol'iz•ação.
·
A hyp.otihese ho}e é dHlf.er:ente.
O .S\R. JOAQUIM Prmlls
V. Ex. esbá la1nçando deste modo uma
censura á M•esa.
O .Sa. lRINLJU ·MACHADO
O f•acto é que t •em.os aqui ·uma verdad·el1ra
cr.eação -ele cai,gos, ·uma verdadeira <fixação de vem1cinnentos em lei a n nua.
[)es•ejaria que V. Ex., Br. Presl<len·te, •tJ!ivesse a bon1dade de me
Informar se, approvada esta ·emenda, V. Ex. t •oma, 1fior si, a deli beração d e el•estacal-a 1para constituir .p r:ojecto em separado.
O Sa. PRLJSIDLJNTLJ - ·o Sr. D eputado Nkanor do Nascirri~nto req.L~ereu .que a e1
mend·a ·f osse d·es•tacrud•a. A •Mesa te111á .que submetter a
votos oipiportunrumie·rnte o req.uer·bn:n;to .de S. ·E x.
O .SR. IRrNEU MACHADO ES<ta eleliiberação V. Ex. não a pôde
tom.ar pür si mesmo ?
O 1SR. IPRESIDENTLJ - O m1ob1'e D:e'[)'utrud-0 sabe que a Mesa, desde a
legiis'Latm'a passada, declarou Pü.r d •iv·ersas v1ezes ser da at1tl'ilbuição da
Gama·ra a d·el.\lberação die d•estacar emendas, sa'i•vo o caso .e sp•enial do
art. 1 7>4 do Regimento .
10 SR. IRINEiu -MACHADO Emitão o uni•co :meio que 1.eml():s é este:
.siubm1ebte rmo -111<0s á •P·r epotenola da anaJ1or.ia, a->eU.raindo-:nos do :r ecint o e ·
deixando qúe ,e na a exerça . á vo1n;ta,d.e .
',Posta a V·Otos é a,pprnvaela a emem>da n. 14.
O SR. HIDDRO LA.IGIO (peia orclemi) •r,eqwer a ivoerilflcaçãü da ivotação.
iProced•end.o-se •á V·eriffoação da votação, o'Boo•nhe.ce-se terem Notado
a :fa1v•or 94 Srs. Deputados e co:ntra 2·9.
10 1SR. PIRJl'<)S[D:E iNrrE A .ememda f.ol ap.provaJda,
•O ISr. IDep·utado lN icanor elo•1Nrus•cimemto re1qu er •que seja •elestaca·d,a •a
·ernen1d·a n. 1'4 para ponsti1tJU:r1 :pro·jec.to em separado .
•V.ou SU1bme.tter a vo1tos o a·eq.ueriinien.to.
IPostü a v o·to.s, é rej-ei•t.ad.o o l'equ•erjm.ento do Sr. Nlcainor do Nascim.ento.
O SR. ·IJ?IEIDiRO UAJGlO
(pela oiYlcm)
requer ~erJd'.acaçãü de votação.
1Procedendo-s·.e á veri1f.icação d•a v,otaçãü, reco'Ilthece-s·e !ter.em votiado
a fav.o.r 27 Srs, De.putad•os e contra ·9 4; tota1 121.
V.otação da se,gu.inte ,e menda, sob n. 15, da Oommissão:
«E' ruU1tor:izad.o o Pres•ld•en:t:e da R ep·u1bI1•ca:
A aih1'ir cred,litos, •até á ;im;portruncii·a de 50 :000$, vara pagaJ!11ento
das s ulwenções estabelec\.das pel.o decre to 111. 7 . 90·9, d.e 17 de Março de
1910•, ·em ib.emeficio da c;ultura elo tr.i•g o, d.o cacaueiro, da oHvei•r a e d•e
outras cultura.s •novais, Dornforme a J.eiJ m. 2. 0•4•9, de 31 de Dezem:b rp
die 1908.»

.,
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O :~R. UIRINIEU · IMlA'O'HAIDO (*) (:Aela or,d,e:m) ~ 8'r. Presidente,
este . orçamento está per.feHJarmente de aocõr<do com o .p rogramma do Gov.enn.o e da Oo:mmissão d:e F!:na·nças - ad'hH tudo q:u:amito fõr ad:!avel,
isto :é; o :q ue não 'fõr arbso.Jutament:e 1i1m1pres·cin1Jivel :deve se·r ·adi:rudo.
Aqui temos mai·s ·Um·a emend•in:ha nessas cornidições : a Comrnissão
autbriza o · Pr·esidente da ReyUJbli!ca a abrir cred:ito até 160·:000$ para
pagamento a.e su1bvemções e.stabel·ecidas em 1ben.efü:iio da cu1t•m·a do trlg•o, cacauei.r.o, olifV1elora e outras ·Cluoiumas novas, isto é, curltura do
deJ'li.c>it.

(Riso) .

U\.'déamt'e, a, emenda 16 autori:za 'uma 'd:espeza de 300 :OO·O·$; temo.s,
assim, a:té .o :necessar!o ad·urbo ,para a .cultura do cl.eficit, nas émendas
16 .e- 16 .
•Era o· que Un:hi;t a dii:zer.
O SR. 'P:R:ESLD!ElNT:E - Vou submebter a votos a emenda n. rn.
Os senhores <1ue a approyam qll!ei:ram levantar-se (Pai/,Sa-) •
·Fo.i approvada.
O 8R. IRJ!NEU MACH>ArD.O (vela orcl.elm) - Peço a ver:i:flcação da
votaçoo.
O SR. P:RESirDIDNITE _Os sern:hor.es qu'e approvam a emenda n . 16
ql!eü-am l•evan't:a;r-.se e co·nsenvar-se de pé. (Pai<Sl<) .
V:otaraJm a favor ·da ·emend:a á d·ireita 4:4 ,srs. Dep·U!tados e á es- ·
querda 16:4 .
1Queiram hwan.tar-sé os s·e·n.Jrnres •que v·otaram contra. (P/ciiis,a).
IV~taram cóntra a •emenda á dh1eirba 9, á esq100.rda 6 Srs . De.putacl.os.
A eme:n.d·a .foi ruppnovada por .9.3 votos contra 16.
O ·SR. •PRES]DlillN'11E ~ A · emenda n. 116 a 'Me sa j'á' d·eclarou e1n
tempo que ·não foi recebi-da.
'
Vot&ção da seguimt·e emenda so:b m. · 17 da Com.missão:
«.Su1pp~ima-se a su;b-consi.g.nação de 200 :000$ para «fumdação e
mamutenÇão de 010vas · povoações . i:nid11gérias, etc.'" d:o tHu!o H
da
verba 18•, e d es:taq.ue m-se 60·: 0•00$ da su;b-co•ns•irgnação pana desi))ezas
Imprevistas e eventuaes do m esmo titulo dessa verba, para "aux!Jio á
missão. saJ.esiana para fundação de •novas povoações indigena·s em Matto
Grosso".
O SR. lVLAURLCIO DE LADERDA (*) .(vele< ordem) Peço a
V. Ex . que consulte a .Casa sobre si permitte que a votação desta emenda seja feita por partes; primeira parte, a .que se refere á subvenção de
200 :000$ para fundação de novas povoações i·n digenas; segunda parte,
a que se refere á su;bvenção de 50:000$ para - a missão sal.esiana.
:O SR. PRESTDEN'11E - Vou su.bmetter a emenda por partes, conforme requer.eu o nobre Deputado Sr. ·Maurício de Lacerda.
0 · •8R. RAUL .F1ERNA<N.DE1S (*) (Vela oi·dem) - .Sr. Presidente, a
Cómtni:ssão tinha proposto uma sub-consignação de 200 :000$ para fundação e mamutenção
novas povoações indigenas, porque consid.erou que
a verba respectiva era manifestam ent e insuffic!ente para attender a esse
serviço, e que a não se pod·e r votar uma venba sufficiente melhor seria
não votar cousa nenhuma.
Posteriormente a Commissão .fo.i iillformaida pelo Gove1'no de que
a verba não era sómente para fundação de novas populações indigenas,
mas tambem para o cust·eio das .inspectorias deste serviço.
:De modo que a Co•mmissão Tesolveu em taes condições, c1eante . das
informações · do Gove1'no, estudar melhor o caso em ter ceira di@cussão, e

de

( •)

Es:te ddscurso :n ão -foi revlistio i))eJ:o o-rador.

por isto peço licença para retirar a primeira parte. desta emenda. (Mnito
be1n ).

· O SR. PRESIDÊNT.E O .sr. Deputado Raul Fernande,s requer
a · 1'etirada· ela primeira parte ela emenda.
O SR. OAE'I'kNO .DE ALBUQUERQUE ("') (vela orclem)
Sr. Presidente, a honrada Commis•são d·e Finanças, t endo o procedimento·
que teve com rel.ação aos pad-res salesia•nos ·em Matto Grosso, não praticou acto qu e pudesse ·incidir eni censura da Camara.
o >SR. iMAURICI•) DE L ACERDA - Não censurei.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Perdão, V. Ex. não tome .a si
ais minhas palavras. O que é eviden te nãó escapa a olhos que qu eiram
ver, .e .a verclrude f q.ue esses missi onar iüs em Matto .Grosso tee·m sldci
granden.n ente uteis aq Estado , catechiza nclo -os i·ndios qu e vivía1n erramtes e vagab undos , loca·liza,ndo-a>s em pdntos anele hoje apre'ndem a
agricultura e outras artes u tei·s ao p.;i,iz.
·~ão sou um espírito tomado de preoccupações · religiosas, mas é
preciso qu e se tenha o sentimento de justiça e .ele amor "á verdade. N6s
nos achamos em um paiz onde h a a mpl.a Hberd ade reli.gi.osa e onde esta·s
preqccupaçõ es não devem estar no esp irito elo legislaclol',
O qu e vejo em minha ferra .é que esses padres, desde que li foram
int rocluziodos pelo Sr, Manuel Murti'nho, t eem pr esta-do urna serie ele
u te is serviços.
Em Cuyabá veem-se as suas offici•n as technicas e profis•sionaes
dando u.ma ins t rucção muito- utii á me1ünacla pobre e mesmo ã;quella
que dispõe de alguns recursos.
o SR. JoÃo PENmo - São verdadeiros ·JJenernerltos.
0 " SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - .São ve'rdadeir0•3 benemeritos
como muito bem diz o nobre Deputa-do.
Não me deixo levar por outras preoccupações neste assumpto ·sinão
p elas •elo progr esso ela niinha terra. · (M1ii to bem) .
·
· E' o que t inha a dizer, repetindo que não entro neste assumpto
com preoccupação .de seitas, .quer sejam catho·l! cais ou não. (Miiito bem),
'.o •SH. PRESIDEN'ílE - Vou submetter â vo.tação o requeri~ento
do relator ela Commissão, pecl·indo a ret irada da p.arte da emenda i'elativa á consignação ele 200 :000$ para ful)da9ão e manutenção, etc.
Os senhores que a approvam queiram se ieva•ntar. (Pcmsci).
Foi approvada.
Retira-ela esta parte ela em enda, vo u SHbmetter á votaç[\o a segm1cla parte .
.O 1SR. MAURLCIO DE LACERDA (!]ela orclem)
Sr. ~res idente,
acho que a _Commiss.ão ele Finanças não . t eve ein vista destacar, .do
serviço de pa,cificação, leiga, repu.blicana e .constitucional, .da .raça dos
inclios no Brazil, as verbas que a missfco salesirun.a jâ- tem recebido.
Peço licença á Cama.ra e V. Ex . , Sr. Presidente, ·terá para com migo a larga toleranci•a de perm iti ir que eu traga ao co'!lhecimento de
rn eus collegas estas verbas.
·
·
Em 1'886 conieçou esta missão a r ec·eb er clinhei•ro do Governo para
fazer o serviço . Até 190·9 tinha recebido 294· :900$000.
Portan t o, esta missão não tem estado sem o 'socco rro dos poderes
bfficiaes. Ai nda em 1909, por av iso n. 3. 012 , d ·e lG de élezembro, ·recebia
ele uma s.ó vez 130 :000$00·0.
·Actualm ent e, porém, a Commissão de Fina11ças (volto a.o passado
por n ecessidade ela argumentação) destacava 200 :0-00$ pa-ra o serviço,
( *) Este discur•so não foi r evis to pelo orador.
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:.eonstit ucional e republicano, da pacificaç.ão, que não ,·iol e n~a n enh u1na
crença religiosa; e dava 50 :000$ á mis·são ·salesiana.
•Parece á .J)rimeira vista, que dá m enos á missão salesüma do que
.á missão official d e pa._cincação.
1Pois bem; 200 :000$ divididos por 13 inspectorias .são menos de
.20 :000.$ para cada uma .·
A Commissão dá ·a11enas 20 :000$ para este serviço, e.li<! que está
.empe·nhada a responsabilidade ·da civilização brazil eira e q_ue é um dever
.de honra da nossa raça. Entretanto, dá a uma ·só mi'ssão· ,sa lesiana,
que tem •em seus aldéa mentos apenas 400 índios, 50· :00·0$0 00.
O ·SR. JoÃOi PENJDO - Quasi 1. 00·0 selvicolas .
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ' Estou cita.ndo os dados offici.a.e s que
possuo.
:Devo ainda ·dize r que essa missão salestana pediu ao G overno, em
.officio do Sr. padr'e Massa, objectos de uso, até domesticos, corno sejam
1. 000. lenços grandes, que o r çam pelo v alo.r ·de 50 :0·00$000.
·Quer füzer: da.d.os es·ses objectos e re.cebida a. subve·nçã o, que se •
Ura. do s•erviço d e pacificação, os padres virão a rece b e r 10 0 :000$0 00.
Isto quando para o serviço d·e pacificação se r ega teia 200 re•duzMos
.con tos .
.Isto é arithme tica, isto não é sophisma .
O SR. FLORES DA CUNHA O que não é a ·rithm e tica é a ex pressão
re1niblicc;na; wmbas · as mis's qes são republicanas. (H<i owwos Clpciries.)
·o SR. MAURICIO DE LACERDA - São 100 :000$, •por·'. a1üo, Sr.. Presi d•ente, são 100 :0 00$ agora. O q u e a Cama,ra ignor.a. e ' está no s relatori-0s
-officiaes é que a mi ssão salesian a, recebendo ess es obj ecto s qu e o Governo manda á e presente para OS indiO'S , vende a esses jnd ios pelo
preçio de rega.tão do Acre. Ulp<r.des.) Na missão sal esi a na n ão exist e
·a mo edà brazileira, mas a moeda falsa, de latão, d e 250 r é is, càm o
nome de um dinheiro. V·end e-se um machado a um i·n·à ;o •por 100
.dinheiros ou po r 25$000.
,p _e ço licença á Camara para l.er um telegramma do coronel Rondon,
.que s e acha a s e rviço do Ministerio ·da Agricultura, para de monstrar
.quanto é injusta a campanha qu e se faz para s·e .afas.: ar do ser'viço da
pacificação socia l e leiga por meio de v ,e r.b as insu ffi.cie·ntes, para se
e-ntregar 1á ca techisação que violenta a. crença religi.osa .
O SR. l~LORES OA C u.NHA Ambas são dignas da protecçã.o official.
Ü •SR. MAUR!'CIO DE LACERDA Não con,testo, quero a protecção
·.offi cial e quilibrada e nã o iníq ua . ( Troc.m1~-se rn-iiitos ll!JJCtrtes rnie 'in't errnn1.pe?n o onidor. )

O •SR. P RE,SIDENTE - Attenção !
O SR. MAURICIO DE :LACERDA Devo declarar á .cam a r à . q ue ainda
na missão ·. salesiana os indios não· têm sala.rio ; traba.lh am e r eceb,ern
uma .ração;' ·e s ta ração ê tão insignifi ca.nte, que são olJ.rig.adci.s, a. maio1·
_parte do tempo, a se· entregaren1 á ,c aça, c.çirno nos t empos p rilni))vos . ·
, ( Apoiciclos e não a1Joia.çlos. )

O SR. ·CAE~'ANO DE .ALBUQ1UERQUE -A fonte c1 e onde V. Ex. tirou
.essas informa,çõ es . é mui-to suspeita.
IÜ •SR. · MAURICIO DE LACERDA São tão .suspeitas as informa.ções de;>
coronel Rondon, que é um a figura d e bronze ·e m uma época de ce ra\
.quanto seri am s uspe i tas a s infonna.ções do nobre Deputado, a migo parHcular do padr e Mallan.
O SR. FLORE.s DA CUNHA V. Ex. falla e m época de cera? Eu
_,goslaria que ine dissesse o que v en1 a ser isso.
o SR. MAURICIO DE LACERDA - A exiguidade do t.empo n ão m e p e r··mitte en t r ar nessa discussão de idad es de c·era ou bronz e .

.o

ER, FLCRES [)A CUNHA -

~~oi. V . .

E x. qq e1n faHbU.
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O SR. ·MAURICIO DE LACERDA - Tenho o direito de pen·sar livremente ;
não acceito restricções ao m e u pensamento .
'O SR. FLORES DA CUNHA - · Pergunt•ei o que vinha a ser epoca d ecera.
· O ·SR. , MAURICio DE LAClfüDA - Não posrn r es•pond·er · ao nobre Depu tado porqÚe apenas dispo·nho de cin qo minutos'
'
1Sr. Presi•clente, prosigo . Na missão sa1'<:isiana o trabalho ·é oi'ganizado sobre ·essas bases. Não usarei de quaJ.i.ficativos para não violentar·
as consci.encias e üS cm·ações el e meus .c ollegas. Na missão salesiana O··
inclio é primeiro tra11sportaclo ela sua taba para as fazendas e propl'iedades da missão salesiiwa. · E' o momento do trafico.
UM SR. DEPUTADO - tFà.zendas, não apoiado; são colonias.
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Fazendas onde os indios são empre-·
gados co mo colonos.
Os inclios não .recebem sal·arios, e não se pod.e m retirar · dessas
colo·nias. Estão p1-.esos .á gl•éba, va•ssall os clo"s pal•rões. Operario· sem.
salario, sem livre escolha ele patrão, s·em liberfüude d ·e se retirar doe mprego, ~; es cravo. ( 1'rocci11i-se miiitos apartes.) ·
Sr . Presiden;te, vou concluir. Não queria chegar a €ste exagero da
mi•nha r evo lta. ÜUSü dizer, si me permi.tte o nobre Deputaclo Sr. Flor€S
da Cunha. da minha revolta I"epublicana contra os ataques dirigidos.
â missão chefia•cla pelo coronel Rondon.
·
·
•UM SR. DEPUTADO - Que tem obtido tudo. ( 1'1'0ccim-se muitos.
apiwt1?s.)

·

O SR. •PRESIDENTE Peço a os nobrns Deputados que não interrompam o orador.
O SR. MAUIUCIO DE LACERDA - Queria mos t rar á Camara, precisava.
salientar isso, não para p ed ir qualquer recuo ao auxilio que se possa
fa:zeT a .essa missão que tem por fim tambem converter i-nclios â civilização, 111as tan1be·n1 para salienta,r

a injusitiça que se faz ao coronel

Rondon.
UM SR. DEPUTADO - Nada se 11ega ao coronel Rondou.
o Sn. MAU RIClO DE LACERDA - Ten101s de res·po1nder á opinião que·
se foz aqui clen l.ro, á opinião que se possa ter feito, ou que -venha a ser
' feita lá fóm. Somos aqui, sobretudo, orgãos e directores ela opinião·
nacional.
UM SR. DEPU'l'ADO Urna das missões não contraria a outra.
O SR. MAURICIO DE J~ACERDA - E' õ que estou quere11do cliz·er, tanto
que cha1110 a uma dellas el e "nüssão auxiliar".
·
. -( 1'1j01acim-·s.e

m<'u.i~o·s

1aw«i1 "tes.)

.

· Apenas quiz salientar .a clis·pariclad e entre a maneira ele t'ra;tar a
comm íssão que ·é da r esponsabi!ioclade elo Governo e a missão particular,.
dando para unia ouvidos a uma ca·m.panhia e inantendo ··en1 sil encio o
que is.e diz ela ou tira.
.
Neste ponto, appello para os nobres descendentes 'de José Boni·facio, patriarcha •da Independencia, qu e foi- a figura que, dentro.' elo
nosso .paíz, e m 1820 .e poucos, veiu apresentar a solução do prob1ema
n egro e do problema í-nclio, como W !ashington o fizera nos Estados
U nido·s, antecipanclo-a ele um seculo; appello para os descendentes d·e
José Bonifacio, que, no meu modo ele pensar, sem depreciar os homens
ele Estado que existiraim ·i10 Bl'azil, foi o unico esta!clista que pos·suimos.
(Apoicvclos; vro·t estos.)

'

'S enhor es; ifaço clistincção entr ·e ·esta•cli.sta e home!m de Estado,.
como entrre o genjo e o rt:.a.Jento ; e 1n rt.Gldo caso, não p'.o.sso ewtr.ar agor1a..
na discussão aca cl e mi ca d esse assumpto.
Appe!lo, ·di zia ·eu, para os nobres descendentes d e José Bonifacio,
p ara qu e venham ·diz e r s i a as·simil.ação dos i-nclios não cl·ev,e ser feita
repub1icana1u ente, não cleve .s e r f e Ha con10 o foi fia Aust1.,alia com seus
1
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aborigenes; e basta recordar CJ:Ue rra Aus '. .ralia e nos Estados U11idos;
con.tamdo 70. 000 aborigenes, gastava-se 3. 000 :0·00·$, a{) passo que nós,
com 1.0•00, 000 de ind·igenas; com 500.000 que -sejam, gastamos 1. 0-00 : 000$
por anno .

.E' eo·ntra isso que r.eclan10; acho que nã.o· se dev:e m regatear, na.
terceira a i·scu ssão, os recursos pa1 a a mis'Sâo leiga, e tão pouco ·s e
elevem · rt·cusar os 50 :000-$ á missão auxiliar salesiana.
tr\1ãÜ podia, enlreta.nto, ·deixar qu e ininha consciencia de republi cano· ·e d e • b1~a'zileiro cala·s se e'.3 tes factos, que devia trazer ao conhecimento de ú1eus cl ignos pares .
.A.ppe!l ei pa:ra os descendentes de José Bonifacio, e como creio que
nós, republicanos, somos respons aveis pela conti-nuação de ·s ua obra,
re alisaaores ·de seu grande pensamenúo politico, es pero que a Camara,_
inl·egrada com a Nação, assim como aboliu .a escraviaáo, após uma
campanha •sagrada a da Anoliçâo consicl·ere esta campanha pela.
rehabilitação dos índios, escravisaaos ou esqueciaos, com{)· sendo, tamb e m, uma carrnpanha de l~edempçào. (Nl1'ito b-em; miLito bein.)
1

J>OCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR . DEPUTADO MAURICIO DE LACERDA

Cópia S-r . Dr. Pedro ele Toledo, ministro da Agrici:.1tura
Hio,' i ·1 Ue jul ho.
Corone l ronce Part1ci-po,vos que passando pelas colonias. incllg ena.is ·· irn:1nacu1au.as" e ··~agrado Goração ", con§ Litui das por i·ndios oa .
tribu bororo dos nus aas -lVlortes e ·aas uarças e d1ng1na..s pelos 1paU.1 ·es
sal esianos ela 1nsipec Lon.a geiral 1no .ttev1n . padre iv1a1am, tive occasiào
de insp e ccionar o :s ei viço {le cat-ecnese e c1 v111zaçào ctaquelles i11a-ios .
institu1ao. avrem ente pe10s r·etenoos p:adres d·esde 1::.1u2, en1. Lerrenos ele.
prop.1·i.e a.ade üessa congTt:gaçao reugio·s·a .
·
·A prilnei-ra -uessas colon1as, iu.no.aua ·em 190 15, está sii.tiacla á inar1

gem ,direita ·do r'io ·oas Garças, prox1mo •a 'estaçao te1egrap1üca ele Ge·Jieral Carneiro e .s-e compôe ae. o~ famuias , abrang-enào Hl p esso·as entre.
hon1e ns inulher·e.S e creançai.3, onde pratican.n seirv1ços de lavoµra e1n.
canna de assucar; nia:nd1oca, n111no, .a:f.roz, teijão e algodão .e1n pequena
e scala, en1.p regando -se t:<:Lm·berri em serviços de campo, trato ae gado.
vaccum, cnaçues, tuao is·s o dirigido, pore1n, por innao.S leigos .aa cong'regaçao, nas n1ão1s ·dO·S quaes os indios sao instru1nent.0S .
1

Os inclros acnam-.se al·deiaoos em Tancl1os · de paiha tal como cos-·
viver nas suas pro-p nas alaeias . As india·s 1s ao dirigidas p e las.
innas a.uxi11ad-oras que lnes ensinam os rni•steres ao1ne·sticos e os trabaH1os d·e teares· e·1n que com eçam ~a aprenctizag,e in d·e tece1ãs.
:~ s eguncla colonia, funda·a.a '-e 1n 1'!:10~. e .a maior e :a mais antiga.
Está ·Situaida á margem 'direi-L.a elo rio Ban·eiros, affluente elo 1·io das.
Garças a 36 lülom·etros ao poent-e da primeira coJ.onia e se compõe de ·
71 familias forma:nclo uma população d e ~ 10 p essoas entre homens, .
1nulheres e crea·n cas .
Como na primeü~.a, os índios ,s ão emprega dos em trabalh{) ele la-·
voura e cr,eação ele ga·clo e as índias em trabalhos clomes·ticos, ensaiando .
.t ambem a tecelagem . Ella t em uma escola ele pr imeiras Jettr.as para
in enino"s. aos quae-s tive occais iã,.o ele dirigir algun1as .pe.rguntas. T e1n
.t u1na•m

1nais uma offici·na d·e ca1'pi·ntaTia ·em a

qua l, segunao - 1ne inforn1ou O·

padre MaJ.an, aiguns indios aprend e m; não vi, porêrti, nenhum t rabalhando.
ti"
!Em todas as coloni-as V'Í gran des va,.,-,,·e·i·1·a.es e poni.ao·es) ele exc11:1.,s·ivoiiso dos pa.flres. Nc's cc"8as elos índios n enh_,,,.,,,n, vla.n taçclo exisNn além.
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: <le nr~ic1.c.1n. A:penas .em uma Õbservei alguri.s pés de 'bananas, d.e a·nanaz,.

bem como reduzi'do ensaio de qui•n tal.
Assisti a àfa.tribiiiçci.o de viveres aos ineUos, como fe:sta pela mi1tha
Avezcir diisso_, noit ei ser insit,fficiente para, a. 1nanntençüo el e
·s•rns j(}Jlni!ias .. Isso os obriga a se empregarem ás siuis caçadas he•bituaes . e•n .cl.011.s .terços da semeinei.
Os i.?ulios eiclwvmn-se vest11clos com roupas novas qiie lhes são
disttribuiebas em íUeis de fest«i. Por baixo ílestas tinham as ílo uso costumeiro muito sujeis e .que parecimn nuncei haviam sicto lavadas. Elles
s-e in a-n ifestaTa1n vis•ivelmente aleg.res por minha vi·Sita ·e muito·s 'Clelles
aproveitam a occasião para ·se queixarem de .que trabalham muito
senclo 1J01.ico re1n1wi.ereiclos. Aind.a dormem no chdo sobi·e esteiras, sendo
que alguns fazem · ,s eu giráo onde estend·em este iras. Duas redes apenas
vi em um .ra·ncho de indios emprega;dos na tropa que faz. o serviço
de Cuyabá pa1 ·a a colonia. Seria de grande vantag.em que ensinassem
os indios a tecer suas redes.
As su.cv.s co1nfrlcf;8 aincl:.Ci sei.o vri1nitvvc[,s; não teem, vrct.ttos nern colheres e servm.-. :: •Be nas proprias vcincllcis eni qiie cosinho.mi.<! 'itsanclo,
oorno colheres, conchas elos moluscos deis leigôas. As paneilas· são do
fabrico especial de sua rufürnentai· ceramica.
chegcula.

1

Visitei poT ulti1no

ia

fazenda · " Sangi·a,dour·o- ", propriedad-e da mesma

congregação ond e, além de trabalhos de lavoura, a creação do gado
merece es,pecial attenção do.s missio·narios. Aqui encontrei 2 8 familias
J'ecemvindas do aJt.o S. LouTenço, .além dos indi·os so lt eiros que ·p eriodioamente as dua.s co!onias destacam para vir trabalhar na fazenda.
O aldeiamento. deste.s índios novos está á margem esquerda do rio San'gradouro, pou co acima do passo da linha t elegra·phica. Este, como o· da
colonia "l!m1nacul:a.da ", voiico ass-e~·o revela, eni siici or.ocinizcição interna.
Ein gereil as •C01.tscis se conservam com o inesiino lwbito elas aleieicis
111·i1·1idit"iv as

àncle os

indios 11enhwnui regra ele· litnpezci observci1n 1 o q iie·

-era l'ernvo ele se lhes ter ensineiclo a. nclqi.iirir
Em cada uma das colonias fui acompanhado pelo respect ivo diTector e especialmente pelo 'padre Mal·a n. que me cumul'OU de gentilezas.
J1avendo manifes•tações em todas e sendo ei'gui·dos vivas enthusia·sticos
ao Sr. Presid ente ·da Republica ·e 'ft vossa pes·rna .
.
.Em livros · que e1n cada colo.nia encontre i deixei expressos, como
director do Serviço de Protecção aos Indios. minha congratulação pelos
resultados obtidos, ernborci clefiafentes, bem como os meus vo tos pelo
progresso real dos indios e a esperança qu·e nutro pelo melhoramento
·da co.ndiçfuo daquelles ass.im ald·eia.dos iles·cle que os· missionario's obse.rvem os conselhos que pessoalme·nte dei a ca.da director e ·especi.aimente
ao inspector geral da mis·são, padre Malan, e que são:
Go·v ern·ar a tribu 1mr intermedio dos caciques, não desprestigiando
·os baris .que r-e'presentam o poder espiri-tual e . não rómpendo bruscamente
com os seus cultos, pTindpalmente o dos mDdos;
. .Procurar desenvolver o sentimento d·a familia, não afasta,ndo della
a·s crea·nças· como fazem actualmente, instHuinclo ·verdadeira.; areches
,e separand10 de sua·s mães as creandnhas a pretexto de civilização;
·systematiza r ·no proprio lar o serviço d·a•s mu.lheres e não nas offi·cinas,

como

actualmen ! e · en1pregam;

Afas tar as mulheres. tanto quanto possível do serviço pesado da·~
1·oças, de 'mod'O a eviLaT que confiem seus pobr·es fHhos a cuidados
a lh eios, abando nando o lar para poderem att-ender a se·rviços grosseiros
·que lhes não éabem.
Obs•ervei nwiit~is rr•o!esUas e111tre os· ineUo·s principeilniente nos
olhos 1'!om.o conjuntiv•ve que let'a qiiasi sem1n·e á cegiieirei os doentes,
-deviílo pri.n civ,alrne'n.t\e á feilta ele hygiene, já elo corpo e já cllis casas.
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Qiiasi todos os · inclios tinhmn os pés ccin·egaclos ele biclios ele vorco,
conio si fossemi q1oo•esq11,1,er 11cich11cl ernies.

O Dr. MurH!o, m e dico que !118 acompanhou. examinou todos os
medicando, operando e rJeixanrlo instituidos conselhos de hyg- iene e prophy!axia. que. o·bserv'l.dos, de muito r e duzirão a.s molestias
que affligem os •nossos índios.
A s vlcint!açõe·s existentes seio rnlcctrivcin~e-n.te ·insigniffocint·es elaelo o
niiniero de trcibci!haclores ele cada mn·ci colonia..
Aconselhei a cultura int~nsa não só para que os in d ios possam?
ser 111,ais beni cili1·n ent·a:d.os,. con10 ta1nbe1n pct.r(J, qnp, consigam·i as r,o lonia.s
se e1nc01cipa.1·, concorrenclo desde já p ara a expor,tação .
·M ostrei qu e -elles ·p odiam pelo menos produzir redes para todos· os
indi()S, da·ndo o numero dp tea.res existente:s. desenvolve-nd-o paTa isso
a cultura. do algodão, podendo. além disso . .ser os inclios utilmente
enivre.oculos na, consen_;acão !ln linha 'Cele'(n"GJJJ7licrt pelo n1eno ~ de Sn.ngl'adouro do Arag uaya, com proveito real para elles e econorni •\ para o
Go\ierno.
·Chamei a attenção dÕ padTe Malan no s enticl') de conce der a esses
inclios a gar.a-nti a que lhes instit uiu o r egul a m ento de 20 el e junho de
1910, pois q_ue em terras de propTiedacle d.a cungregaçào não pa,,ssaria·m
el!es c! e ete1rnos aggi·egaclos c!ci inisseio.
A esse respeitC). fo!'?niilmi o 1wcl1'e Mc11lan o projeCÍto ele f ·nnciai· iiinci

doenle·S,

vovo•açã.o 1.1ul.1.gen.-ci ele 11iissc'lv coni as faniiliias con.v·ertiJclct.s ) ciitcis t: hristüs, na faze'lula ele Sangrcido1.i1·0) oncie ciistri·buin·,a aos índios e ~m, anci.

vaclos lo·tes itrba.nos ele SB>S niem·os ele .frenl:e ,por 25 cLe f1inclo, C011t
titi<lo c! efitnitivo el e dociçã.o .
Qb.se rvei qi,e isso ei·a insign·~t'-iccwite vofo qne' ein oiitrns lagai·es
elles terf.n1n nvais cuni,pl-Vtuae· pa11Ci viver) avezar do v11c1 o ele ficar o índio
se1n1n.~e snborcz.i.na:clo â cong·re[11açc7.o, cof/n liberdade li11vJtciclci.
•
Pro11i.0tt.eu esituclct.r o ebssii1n.v;to no sentiiclO d.e conci.Uar. o interesse
do incli.o com. o ela 1n,issão.

·l \/Iedida ina i.s .aicertada seria recebeor es·sas f.a.1nili a,s na povoação
indigena _que fundaremos -na margem do 1'i.o S . Loiirenço, oncle v ·i ve a
ma.i01· vartie c!ci tlribii. Tal povoação clen tro em pou co s•e trans.formaria
e m centro agl!'icola de traba!had,ores n acio·naes .
Notei qii e voiicos i?icl.ios fal!c01n o voi·tiigiiez,. pcvrecenclo nct.o haver
c1i·iaa.clo esp,e cia! nci diffiisã.o cl·a l.imgiici verncici<lci. .
O prooesso q1,t,.e OB pcuZ.1-es institwira1n para aU11ientar e ves•tir n
inclio é vicioso) porq'lM o in,clii:~ ci não co·rihecer jef,m,olis a nossci 1noecla., le-

vcindo-o a falsificar o bi!he~e qiie e!les eniitteni. Fazem larga emissão de
pequenos cartões ele papelão e rodela·s ele folhas d e Flandres, dando a
cada bilhete d estes o titulo de dinhe iro com vc,zo,. s'imiilaclo de 250 réis.
O indio ou infüa que mais trabalha ganha quatro· dinheiros com
013 quaes adquire a sua alimentação, consist<i·ndo em t re•s espigas de
niilho, cluas 7icMzes ele 1nci1i.llio,oci) dous vedciços cl.e canneb e ás vezes veq1te111cb vorçclo ele carne cie veicc:ci. l\T.ean sem-:v re pod-e1n coni tal vcigctnien;to ·
ª 'cLqiiir1,r a,1'·'J''OZ) feirinha e feijclio coni o qite não se hcibit·1 uirani.J tcil vez

por neio vociereni conup.r ar. Os objeotos qit,e seio cidqiiiriclos vor carid.cide
1.>iiblicci on conipra.clos coni s1.1.bvençcio rl,os gove1·nos fecl ercbes e estacloo.l
scl.o co ta1dOB vor pre ços fab1.ilosos. C'llS...\anxlo , por exe'l'n·vio~ ir/rn m..cic heulo
100 eliinheiro·s)· iini co bertor 011. lro tanto_; u,1n fcbcclo QrolU.ns nia:·i-s do q1,1,P,
isso_; n11i a,pparel.ho el e roiiva., grosso 45 cl:n hei·i·os et.c., O in ~n-titn é esiti1n 1. 1i~ct1· o indio ao trcbbcilho , vo r P.1n, tiulo s~eriia obticlo coni generosiclculA P.
JnsUç.a 'e) ce1 ~tairn...ernlt!e) áté 1ri.ci,i.:s, seni clese-;·1,,vol·'r~ e1· o ·eg oisnio elo nossé>
1

s el·vcigem.

·

1VliC'f';to a cl·eseja:1· ll.eixa..1n a-in.cla. t'Cies colonias. Co1no ) vo r é1n1, seio ellas
varNcnlares e ?i.e'nh11,1nci i11terv en çd,o nos cab e sinclo a ele Jis cali.zação
paret q1he o incUo nélo 8Bja escrcLV'izaào, ?Hula 'lric:i.s âo q·u c conselhos
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vude enii.ttir., esp,ercindo qne pro<l11.<1!CMn effeito a favu· rlos incUos e r/.ci
gcircintia das proj)rias coloniaS .

Apeza r d a s qu eixas de aiguns indios e accusaçõe.s ve.rbaes e ano ·n yma.s por p a rte dos mo.r a clo:-es visinhos, os indios se acham .relativasat isf.eito:S, dizendo, 1pDré1n, OS visülhos •qu~e •elles fica111 CO!TI
medo das am eaças qu e os dir e-ctores fazem com a vindci de solcbados

111.e ntie

caso queira1n aban donar as colonias.
ID e tudo fiz sci~nt e o padre ·Malan, que proine':lt en nielhorar âe ·01·a
<JVct?Ut'e o s er'Vi Ç'O. ims.Utuindo melhor garcmtici eni beneficio dos ;,ndios
p a•r a qu e s·e Em .an c'. 1pe·n1 r•a1:}ida·111 en te, 1inco.ripo·r ,an:do-se á n•os,&a soc'Í &lad.e.
•Assim se · e:un1pram as ·n1ossa1s lets· r e•p ublicanas .
Sa.ud•o-v;os l'-l~iE:1p 1 eHo sa.m en t·e _
Tene.nte-;coron e1J, Ronrlon.

iExm. Sr. Mini.s tro ela Agricultura. O abaixo ass•ignado, procurador da Mis·são Sa1'esiana do,s Indío,s Boror6s ·em ·MaUo Gro sso,,
p e de .1·espeitosa1n1e:nte a V . Ex. . queira mandar forn ecer a.o superior
·da elita mis ~·ão o n1a t.erial agricola, cuja lista te m a honra ·de apre .s emtar a V. Ex.
·
O di to m a·te ri a l é d.e.stina c o .ao novo nnr.J,Bo colonial indigena
·Gru. ti dão Nacional , em P almeiras, que breve mente será officialm ente
jna ugu rado c.) nl a pr es e nç<i. d-os r·epre.s0n l·a ntes idos poderes publicos
es•taid•o·a ·e~ .

Acha m-se actu a lm e nte n esse novo nucleo 85 in cl io s Boror6s, proveniente:; d a ~ co!onias indigeina.s ·de Sangra douro, Barr eiros e .t.\..ra cy .
R ep·res·entam e-s.t es indi os o ·el enco mais int-elligente e ·trabalha,dor
.dos Bororós e d estin a m -s e á cultura raciona:! da terra e á apre ndizage1n das indus tri·a-s a nn.exas.
P e de, au :ros'.m, 'a V . Ex . queira conceder a tarifa minima offi cial
para o trans·p o.rte Co -c1ito mate.ria! até Cuyabá.
Na "certeza d.e qu e , V . Ex. s e dig:ne ·num g·eneroso rasgo da.

p hi!antlnopi,,, e pa•lrioth mo vir em a uxilio elos inclios ela t ribu
a g rad ece pe nhorado a V. Ex. o assigna lado favor .

Bor~ró,

Hio ele Ja11ei1·0, 31 de Julho 'd e 1912. - P. Pedro 1lfo.ssa.
J,.f

T eares .e a ·3t:ess'Drios.

"

3 A r a·dos r ev er·si1ne's e sei·s discos .

1 •M'o'e·n:da

cJ.e 12 X H c om mov.im ell'lo ide •engreu"'lag e m ck .pua .
1 JiO·g 0 ü e engl"'Em·ag:ens duplas .para 1111o e.nda •el e 114 X -10. 1
s e.na alte.rnabi1va. .

2

\

Ce va dl~: l' as

para n1an dlo ca.
4 D eb·ul ha d·oras de mi'lho .
2 F 'Oll'n'Os comp l•e t-os .
1 Des·caroçad or d e algo dão.
'< 000 Fa.cões.
3 00 enxad as.
3 00 . Ma,cl1ad os .
300 Foi{! es .
3 Mac.h itn a.s .Si·n ger pa ra c o.s tura.
·5 00 .Càb erto 1ES .
1000 L en ços g r:,,nd i..s.
R io el e J ·aoe-irD, 2,5 'de a gos t.o de 191'2.- P . P ·eciro M 'assci.

.

.

\

\
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\

lm 'Jortlmcicos e.m dinheir o •Óntregnes coo vacbre .. Anton-io M"'a·lc"n da mis. seio s't·besicinci cstcibeleioicl<ci no E stcHlo cl'e 111[ c•Vto arnsso pcirci ccitet~7: eses de iwicl1.0s n.ciqiielle Estacio
1·896

Av·i so <;;.em nu.roer-o de 10 de fever.eiro, •para
.pag\a m 1e1nto <ele .suas .p ·assagens 1e .con1 itiva até Mont evi·déo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9:00$000

Avi,&o sem in·u,m1e0ro ele 11 d·e .fev:erei r o, .p al'a ,inis.trum en1os1

de .J.avou.ra e trabalk1s r eli;,tivDs â
c1vi1ização d-os
setvi.co las •e f.un:d·a çã·o de .coJ.o.nfa;s; p r e süvndo ·c o·ntrus.. .
10 :0 0 0$00 J
1-9016 ~ Aviso n . 3 . 0'7•8 , d.e ·215 •de .s•etem .bro, s u•bvé.nção ao .
padr.e Malan . . . . .. .... . . ... .. . .. ...... : . . . . . . . . . . . .
· 30 :0 00 $000
Avi·so n . 4 . 089, el e 212 ele d1ez·e mibro, e!!'l•tr.egue ao padre
•Ma}an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& :00 0$000
.190•7 - •Aviso !ll. ·lí72, ele 12'6 •d•e •feverei·ro, distr ib u ido á Delega,Ci•a de Matto Grosso á d isposição elo paJelre
Ma;J.ain . . . .... . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 : OOO$ OOO
Av1is·O "' . .2 ' 222, a·e 1'5 <l·e ju]<ho, d'•strib·Uiclo á 1111.esma. >COJ110
d :es.peza com o auxiHo . .... .. . .... . . .. . ... . .... '. . . . .
',l•5 :0 00$0 00
A·viso m . 4 .•591, d.e 31 1cle clezem bro, 1pe:cle e-ntr eg·ar ao pa dre ,
A . Ma·I·an a titu lo d·e auxilio ip-ara p:agame1nto cl e
materi·a,J .. . . .. . . . . . .. . .. . ... . .. ·" .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1·9 :00 0$ 0 0~
19 0'8 Av·iso ·n. 672, de •2•8 ·de fev erei10, e ntregue 1c<0mo
auxiHo a.o rp-adre A .. Mal a,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215 :.00 0$ 000
Aviso~ . •2"466, ele 8 ·ele ju\.ho, •entregue .no m e smo .caracttr
ao mesm.o . .. ..... ... . .. : .. r . • •••• •• .••• • • ••••• • •• ••
25 :00 0$ 000
1·9 09 Avi:s0 n . 2413, cl8 16 de nove•m·b ro, p-agame!llto a
titu l-o de auxi1fo, .ao paidI'e A . 'Mal ain . . ... . . . . , .. . . , .
3 0: 000$ 000
:\ov iso n. 1. 0 05 , de 5 ele maii o, .a'd•eantam·ento ao padre A .
Ma.J.a.in . . .. . .. . . . ..... . .... ... . . . . .. . . . .. . . .. . .. · . . . .
50:000$ 000
~~v<isn n . 3. 012, d je 1 6 ide d:ez e:mlbro, ·iden1 .ao 1m .e13•n10 QJ'a ra
'd·e1~.peza.s · com
a <:ateches~ d,os inclio·s •em ·M atto
50 :00 0$ 00()
Grosso . . .. . ... .. . . . . . . .. . . . . . ..... . . . .. . . . . . .. . .. .
1

1

1

1

'l' otal; . ... . .. . .... . . . . . .. .. . . .. . . . . . .

2 9 4 : ~0 0$0 00

O S<R. SEll.Z'E DE1LíLO Cül'tRftA ( pela ,,,.dein) · - S r . Pr,,si<Jente,
. a Ca1n11ar:a ·sa ·be que j •á ti:v e a ho nra 1d,e repr esen tar 10 .E !stado de :Ma:tt-<f
Gr osso nesta Caisa; .nã'O e-stra.nhariá, 1PO·I: .cornsegtünte, ,q u e int.e.r v e·nh a C:::U

no debate.
Co·n 'h:eço ·O Es•tatlo, 1Co;niheço_ a .civdlização letga iclO's incUos , .feita, p.o.r
u1n m odo brHhainte, ·p el o 11neu a;mi.g'O Sr. temente coro·nel •R ondo n , ~
·001n h eço- hen1 1cl·e -piento, p o11..q.ue t'i-ve o cca:si ão. 1\.l 1e· •os exa1n.inar·, ns · JEierviçms
relevaintiss·imos p nestaid•os ·a Ma1Jto Gross-o '])el·a m is•s ão salesia.na.
Es·.sa ílni:ssão, 'Cl ir i.gi1ja 1pio-r un1 is·a!cerclo.te ique se a:sse m e1lh a a Nohrega ·
·e a Anoh ieta ( avO<iaclo·s e vrot·esto·s ) . . .
.,
-U M SR. DEPU'l'ADO - INob-rega e iA .ni0l1!i·eta .não fazi.f1-1n c·on11ner.c-io cum ;
·os lcri füo.s .
·
O .id i r ;eotor ela ·1n i.ssã-0 s a:l esiain:a ·em •Matto Grnss o não :faz ' .c om.mer-Ci1()1 aiffi.r,m o-.o á 1Ca'lnara .soib ani nha 1
pala.Vr·a ele 1honra, .porqu e esse
saeerd.ote ié ·devotad o iá causa 'PU·bliica, P, um 1ho1n en1 q-ue por ~ :ella .:: e
s:a cri1fica, arr0gü11e.1:itanidio os in1cl:ios 1nos s e rtõ e·s, , est&.helec·e:ndo-ns · e:rn
,ooJo·ndoas, ·e nsina.11-d•o-.os a lêr e a ies,cre ver.
UM SR. DRPUTADO E a tra·bal•lmr de g raça. (Ha 01.i,tros apartes).
.O SR. PrIBSIDENTE .AUe•nção ! A Ç.arnaTa ·m e permit'lirá lem•b rar
1

1

1

!
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q.u.e ,não ha assumpto J1enhum ·em disc.ussão . .O Sr. iIJE:putaclo que e.s tá
ina trí•bu-na, pediu a palavra •Para enoam'i·n ha·r a :viot•ação e só o p6'cl.1
faze•r em tern1os ·b reves. a menos que qrueira i·nfringir o regim,e nto.
o .SR . .SERZEDEt1...-0 1CoRRJ°!;A E' ·exa-ctaJm.ein1t:e o que não id1esej 0 :f-az·e r;
mas os · -a 'pa·rtes n1e estão desvirundü . ·E u iestou -afrfirmruncl o a i-m pvr-

!

tan.cia <'la m·i·ssão salesiama ·para iLrsti.ffoar a •dotação d.e 50 contos }t.
mi'.3s&o, JJelo co·nhecimenit.0 qne t.enbo da relE:vancia elos .serviços·
.por ·e·tla p.r•e sta•dc.s.
As accusações hoje levantada.s co ntra os .p aiclres salesianos de :.v1at1tn•
Grosso •são •se•melhantes ás ·aocu:saçõeis feitas no dRü oio de nossa .naci o•1utlid:aid·e a Arn~!llie t.a ·e No·J:lpega. U1nas- ,e -outra.s -s ã·o· d•a Jnr::s·ma :na-~u-reza,.
~bedecem ás mesma·s· .p reoccu1
pações .
O.s pa dT·e·s sa-X.es•Lan-o·s vão oon•s-lant·e mente á l"i"'ranç.a ·es1no1 ar :e·1n
benef.i cfo dos jn'f]ios ·d.e Matto Grysso, tTazenclo irlalli mui.tos gener o ~·
da·dns •CD<rno .obra .rle caddacle. Et1 mesmo já tive op•pO·r t unrl·clad·e de

~s·sa

1

i1nter-vi r .iunt.o ao Mi1nisttro ·da ·Fazen da, :p ara u11a,ndar cl!espachar ·Cerea.
ele 112 volumes rl e objecto·s vi.n1Cl os da Eu·l'O'pa .p ara os indios.
O n obre D e1:J·ut.ad-0 q.ue ine 1Jre·-1ecl'eu n a tnibun a :refe.r:iu-:se ao 1co r o.ne1

Tuo,nd·on , :pois ·eu rJ e.c-larc que ·es•se disti1ncto of:fi cia:l é o mador ·enthus+as1ta
da missã,o, (A.poic,âos) .
A mim m·esmo e!le ·ais.sim declarou, e ten·ho ·e•scr ipta ·sua opi.nião1fa vo.ra1vel â missão.
·
iO 1SR. •MAURICIO -DE CLACERDA - Não a])o iado . Est.á aiq ui um doc,umento·
no quat e.J.l.e 'd.eclar.a o que eu declar.ei á 'Gamara .
O SR. S.ERZEDEJ.Lo <CoRRftA Fal•o.u-se tambeiin so·bre a <ven cia de
generns 1fe·i1 Ga · peJo.s 1pa;dres d.essa rnds.são :e sobre o facto de usar.em·
ele moeda falsa.
· 1Não ·ha :ta l : t enho niecess,id.aJc1.e de ex_plicar o :111ecan isnío 1d essa1

1

!lnoe1dra .

· Inv.entou-se uma mo eda e·s.p ecial .para h'abil.u a r •Os in dio.s á trocai
elos gen·eros elo ·cnn1111ercio . :E' un1 ensi·n an1en.to util .
· F'i·naln11emte, os insrtitut.os d e en.sfo10 1nai·s j·1n 1JO·Ptantes •de 'Matto·
Grosr:.o, on<l·e ,ce ntenas d·e ·Cl"ean1ça.s ·p obres e rica,s rec&be1n instr.ucção,.

s&o .fu.nda-d0<s pela rnfasão salesi·a·n·a .
'
T 'em:ho dito.
( M'i,ifo b@>n; ninito bem.)

O · SiR, JIOÃO P.Eli\~l'DiO (P'elct o·r.ch!Yln) - .S r. Presid.ente, depois das·
b rHhant.es, si.nc·eras e a uto rizadas ·l>alavr.as cl.o ·ernin eJ11te .Sr. :SerzédeJ.10.,
Corrêa, gloria .r eal cloesta Casa ·e da Nação IBra·zileira, eu vodeTia
afbs.t er-me ele rnan.jfe'sta.r a mi·nha op'i:nião, 'Si mão .fos·se a ãncli.g.nação
de que •me a cho .possui·do od iante ·elas accusaçõ es i.njustas, .aip'a ixonadas·
c0;ntra a Missão .Salesiamt, ca1becMsaa.or a ·e .p rotectora dos i.n,dios :Bo.r.or6s·
'll!m Matt0 ,Gros;so.
Laiin•en.to pr·::>fondta men te que um es·p 'rito s uperior, como ê s.em con 1!!ost ação o m·eu j ov·0~1 •CO!l ega D ep.u1tado •M a urí.cio de iLa1 ~ er cla, ·qu.e ·Pelo·
s eu .b elfo talento e pe la ,g·ua j:á vasta cultura ini\.e]].ectual, ·está talhad o·
a occu par as mais a ltas posições na viela publica, lamento sinceramente
Q.ue S. Ex., ·n1al in form·a do, 1tien ha oriti·cado •CO"n1 s-ev,eri<Cla.de -a t111is.são
1

a·Jtruis·tiica, ·hun1 ain ita.ri.a, .c:i\r'ilizadora, ·e1nirnente•m·en te nacioinal, 1C1hefiada

,pelo i•n clyt-0 ·e virítuos•issimo 1paid1«e Mala.n, mi·ssão que só d·ev.e meTeceros app:hl.usos ·e a .gratidão .se-1n .J.in1N·e·s ide rtod-os os brazilefro,s.

iMas, .S•r. P .r esi•d1ent•e, como em to.el as as v i,oissltu,des el a v+aa cl·esco bre-'s·e ,.<>e·mp.re um lacio bom das cousa.s, eu •m.e alegro corn o ter 1sidotraz i.a a a ü el:>ate a questão, .p.or estar convenci.ele ·de que a verdarJc.
trium ph a rá, e s urgirá ex oei sa a n1a.g-estaide ela. Mi,ssão Salesta•n a ·e será

/
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.proc1ama:d.a e .festejada a magn·itude ela sua ob.r a. üng•én ~e {l•e caridade
e de sa1crificios.
1Alegra-1me 1tan.to mais ·quanto e&tou .oert.o .de qu e, depois ·de presta-.·
'Clas n11inuci·o1sa1s ·info1.., m a çõ·e1s1 q ue me c•rn1111H·o11nieit·t·o. a fo.rneoer en1
tempo opportun o, o ta'l•entoso Deputado Mauricio de l[;a;ce.r d.a, dota:do
de a!1to es pir.ito de justiça .e tolfü'-ainda, perrnanecer'á ·ao .meu .Jaido, e se
.. torna1 1á c-01m o 1seu ar.dür 1patri•oti,c·o o m e.Jho.r .patr.ono -das Mi,ssões
Sales·iama•s de ::\fatto Grosso .
Tlend o s ido( e u, ha ·a.ninas, o 1ad 1\ 1ogad,o da santa JJnissã·o nesta Casa
e jrnn!to dos ipoderes ·pub:lico·s 1para .1nen1d.i.gar aux.iHos que lhe :t:l eviaim iser
1

,p rodigali zad os, Lcwigci l'}nanillSJ 1c o1Te-'lne

'º

dev•e r ·j·1npr-escindive.i de r1ef.e•1i-

elel- a ·e jus-ti•üc.ar a minl1a ·acção e m seu ben efki·o.
•
!Não o •posso .f azer nos 110\J!cos mfo.utos que V. Ex., Sr. Pr es1clente,
me c.·0111ee·d·e ·para encarrniinh ar a iv.otação. Fa•J a rei àongamente na .pri:mei.ra.
o.p po.rtuni'dadil .
.M ·as, feHz,1n:en t e, .p arra ir·ehater as inijusitiças e al1egações inf·undada.: :; ,
basta-m e .lêr .doc.u·mento·s .frpmados 1pelo .bravo coro,n el ·Ron.d.0111, director
ger a.] elo S•ervi ço ele .p .rotecção a os in.dios, .p o s iti,•ista Ot' lhodoxo, rior
c.onseg·u-inte pessoa i·n.suspei.Us·si·111a pa-ra julgar mis.sões ·.c atho licas.
Dom es:tas p.rtrvas, s i:nto-m•e tranq-uillo, co.n1 a s·eg'Urainça de qu~
a Caai.1ara ap.p 1·o vará a eme~tda. (kfi/Jbto b eni; 1lW4to bem.)
S1eg1u•em- se os docum entos:
·<(Tras1laclo .cla·s i1mp.riessõ e.s deixa'Clras ipe'lo .co ro.nel Ronclon ino c'albutn))
0

(las 1Co:lon i'as iind i genais 1S•a l es i aina s .

•Visitando pele, ·p ri•m ei ra vez, na qualidade ·de d.J.rector .gera.! do
Se rviço •d e Protecção aos Indios ·e Localização de Trabalha.·d<?res .NacionaJes, ia

Coll oni a 1T1n:nllaiculada,

de diil"jecçã'O

idos· RrevJn üs. Pacl:r•es

8a1'e-

sia;nos de .!Vfa!l.to Gross.o, levo a 1111E!l•hor im.pres•são <lo estacro em quê

"1.

encointreí , ·e !.lnanten·h.o as ·esrpe rança.s ;de v.e1l-,a idres·envo lver Tapiidam·ente,
ele meld.0 a pod·erem os infüo.s lbororó.s que a .constituem se lnic.o.npora.rem ,
d·en t r o {l.e 1poucas .g.era ç:ões, á no.s sia ':.soc:ieda1d·e, 1001n1 pr.ovei to g-era.1 da,
Huma.ni.da.cl·e. Ne·s.sas condições, além d.os ·co111:s·elhos ivenbaes que •elllit't.1

á .sua di.gna Directoda, :n o 1se.n.ticJo ·d!e approxi1na.r a sua direcção tanto
qua·nto se.j.a'. pos·sivel ·do pl-ano .g.eral coins.ig na·âo inas i nstrucçõ'es .or.g anlza:clas p.ela ' 1Directoria •Geral, icleixo a;ci.ul 1ex1pr·essa:s ·B.::S mtn 1ha.s .c-0ngra-

•t ulaçõ es á ·elig,na In sl)ecbo.ria Geral da Missão Sa.Jesi.aina Malto-.gross•ense.
com os si•n ce-ro·s votos qu.e .faço pela ver.da.dei 1'a •p•r os,per-klad·e •da ·Co'1onia
e feJ.i.c.id·ade completa. d.os nos so·s i rmãos fetioC'histas .
Colonia I·mmacul:a"la., á ma.r.gam do r'.·beirão Iracy, 5 de julho (l e
19.11 ..

•Oam1ctido ;lf. Rondo", directo.r g•eral .elo' Serv iço de Protecção aos
l,ndios e iLo.,allzação de 'l'ra•b aJ.hado res INacionaes>>.
«!'l' rasl'ado das impH·ssões •d e!ixadas pe·10 .corone l Ro1n,don no c<a'1bum1>
dos vis-i•ta,ntes do lyceu salesiano r«S . Go.nça.lo», Ouyahá.
Pela se:g.uncla "tez 1Uve o in.ti·mo prazer d.e ·v isitar este Estabele-ciinento de ·Elns.j1110, dirigi.elo ']Jelos Rvmos. padr·e s ·salesi·anos, dignos . e
benemerito,s m•issionarios cate>0histas •des taicado·s mas ,p.[a .g as mat'Lo-g·ro.s senses :no &erviço da civilização. C omo justa ·h omenagem á .sua obra 111a
catechhação da. tribu dos bororõs, aqui .deixo consig.nad.ns o :meu ap·p lauso
·e -os si;nceros voto s que faç:.o pelo ieio ntin.u 0 progredir .aa M.f1s.sã-o, na
a:l•evantada mi.ssão ela .c:iviLiz·ação elos in·dios a:me-ric·ainos.
Além d·e .tão irnpor.t.ante serviço Jl'ela civiliza ção prestam .üs mesmos
Rvtmos . padres outro não m eino s .g'r and io.rn , qua l s&.ia o •d.a e ducaçã(}
1

0

e i.ns!trlicção da mG ci-O·ade 1nat to-g1·o·sse-n·s-e .
Ave Mls sã o Sale sia.pa !
0
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OuyaJbiâ,, 19 àe Gutemberg c}e 57/ 112,3
Ocm'dli1do M. Roritton.»

(31 d·e agosto de 1911), -

«GOmü d•a Go!onia I•mmam1'1acla, levo desta · ·Colerrtia Sagrado Go.ração
imip·r essão, c,o m a ,cii.rcu111st·ain::··i a de nesta observar maior
d.esen·v o,lvimento pratico assimHad.o peles Boror6s que a consti,tuem, maior
ites·em·baraço social entr.e os in.cl ios; meN1or traloo 111as s•ua·s habl.tações;
o que tu•d·o demons!tra que .u ma. a.cção m·a is demo.rada ·:foi exeTCida
n-0 senUd.o ele inouUr-.Lhes o gosto p ela vida üivilizada, co,ns·ervrundo
tamto quwto po.s sivel a integricladie dos ·se us •habi'tos fotkhlstas, qu·e,
.cumpre não sejam brusca e violentamente rompidos,
..
'Pois a histor!,a da 1Humanida•d.e nos ens·ina ' que as pop·ulaçõe·s feUch~stas do Orienite atti1ngi.ram o ·maior des•envolvimento morai!, intel lectual •e pratico guiadas ,peJ.a doutüna respectiva. A tra.nsformagão 1r1eli,glosa que os Sale·sia·no•s visam ser~ O'büd,a lenta:mente, e, s egu,ndü as leis
mon11es qu-e regem toda a Sociedade, ·ella não se fará, semür ·s.i.não d:entro
a. me1l 1hor

0

de ·seeulo; ·entreitrant o, ·is•S·O não j,m1pe·clirtá que 'ÜiS 1d 1e'Cliicaid!o1s Jv.P.i1s.iS1i•onairioiS
'.[lJ"e·stem -0s m e'1t1ores serviços â, ,sociedade Brazileira e á Huma-ni·dade,
em uma 1
pa·Iav1r;a, gu:i an.d!Q .o.- cio·raçãu •e a irnt el'11i.g,eneia destes va.lo;rosos
1

fithos dos Rios das •Morte.s e das Garçais, no senitid o de evolução
humana, de TilO'dO . .a v.Jrem a .ser d entro de poucas g"eraçõ.es realmente
utel.s á nossa soc1eclacle, ilTlcorporando -se a ella .
!E' 1Co·m especial p.razer que ·me!1·dono o.s eff:eitos mo,raes obtid·os ipe..la
ter.na ª 'c ção das dedicadas Irmãs Auxiliadoras no m eio f.e m i.nino da
Coúonia, emsinando ás jove11s Indias ·Ós misMres ,ao lar ·domesti.co, o
ma110,io das rodas de fiar •e do,s ·teivres, emfim , transmittinao~lhes novos
g·os·tos, qu•e modificarão de facto os seu s .c nstumes, e ·n ova orientação
1m'.[)1rimirão á sua vida .ele 1'amilia.
Re1JeUndo ns me!'Jm'Os comséJ.hos 'i l Directoria d·esta Colonia e ao
Reveren'di<ssimo Ins,pector Geral da Missão, como o .füz na C-0lü.nia Im·
.maJeoulaida1 mut•ro a 1nai·s !\TJirva esperança de · vêr as po1p!l.llaçõ·e1s ·irud1i•g ena1s
fürigidas '[)e.la ·M issão SaJ.esiana de ·Matto Grosso se dese·J1'Volver com
v,ei'da.deira eUicacia .p ra:tica '[Ja.J"a os d• esti~1os das Jnesm as popul·ações e
da Sooi·EJfüi,de , Nesse sentido, deixo aqui ·consignaJdos os meus Jouvol'es
a esta Dire ctoria .e as min•l1as sin·ceras 'f elicitaçõ es â, .Inspectoria Gerill
Sa!esiana em i\,fa.(.to Grosso, 'P'°r tudo quanto j•á • obtiv•eram e poderão
consegu·ir li v.r-emen.te co1n toleranda e relativismo_
Colonia Sàgrado Coração, '8 de j.nlho a,e 19·1'1. - Candi·do M. Rondon,
Inspector Geral ·do 1Serviço de Protecção aos J.nodo'0s <l :Loca:lização de
Traba,! hadores Na,'..,ionaes""
O SR , CO.RR:illA DEF.RE<ITA.S (pele' orcDe'ln) Sr. Presi,cl€ll1te,
pens'Ü que esta emend·a restabe'1ece a ver.b a a;presentada ao orçam<Jnto
dai .A gricuJtura. Eu, iS r. Presidente, p·e rt·e'llcente a um ··Estado cujJs
1

0

1

dlire·i1to·s cabe-1n1e zella:T, nãio QJ 1 0~~1so ·cleix1a1· passair Jem. .sHenc<i-0·1 .S:eilTI t.razer-

J.he o meu concurso, a voitação d es ta emenda.
Realmente ten,10 nota do como acabou de diz'81' o nob.re Deputado
pelo Rio d,e Janeiro .cu'jo no.me .peço !i<:en.ça para ·decli01ar, o tSr. iMauri dio ide <Lacerda, na b1'fü1a,Dte funclam·entação elo seu voto, de.pois dG
gi·a:nde •p atriarcha •da Tndepencl·enda, o .Sr , José Bonifacio dB A.nclrwda
e Silova, o s·erntlme·n to ele gn·'l:Uclão, o s.e,ntimento de Justiça para
com "O indio -n•ruoi·onal t eim de'm1p1parreddo, Es,s e 'serut'i0111en1o já no~ .ex.iste.
E1n r,egra, o naiclio1n1al é tria:tad10 c:o1rn prouico 1ciaso-, co1111 aies:àerp. . Esqlreoom-0-nos <le que 'O indi.o ooncon·.e u pal'a a integra.ção de nossa if'atr!a
e que são elles os verda:cleiros donos d·es~a te rra .
O :q ue •são 1du,zentlo1s 'CO!l1'1l0'S para o servJç'0 'ª'e iJWIYleicção ao .Jnfüo
quall!do

tse

gas:t:1a 1n

1.s-101nvn1ias

lJ·ew;Jtados d;i.s·c.utiveis?

exfrao'.r d.in rur·i 1ãsi

c'om

01Utti"lo1s

s1e·rvdços

d!e
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S·einhores, é fa1:tarrmo•s a cl everes ele j-us.;,[ça, é fa1tarmos a <leveT·es 1d'e grat1i·dãio·, faZennO.s· un11a !(]101t1aÇãl() 1:ão · dn·s•i•g-nifiicante .p a r.a servi·ÇO ;tão re.J.eV'ante.
Eu não

l!fütSE!O

ouvir a:c:crnsação .aio .coronel :Roruclon . .

· ·o SR. JosE' BoNIFACIO -

Mas 11tl<r1gu·em acc;usou o {Jo.ron·el Ro.uclon.
O SR. CORREIA DE FREITAS - Os •s.énvüço\S ·cl<o• ·c0<ronel Roncl'On teem1

·vail101r .in:ê1s1tfonaYel não .só ip e1a a1bnegação \:'.IOHlJ ·que· eil1l'e ;sa.Jcr-ifica o seu
be1n est~r :e 1a.rri:s1c1a a 1sua v1.1dla p,aira l evar a 1civi1liiz.açã;o ao indii10, co11no
taimbem velüs effei<t'as vm1tico-s1 ,que já tem tMo a s ua nbna.

E'll estarei sem~re aJe> 1aiclo d os 1h•01mem:s ·c ama o CO·l'O•nel R!onclon' para

"faz,er- l'hes justiça, e vo1trrunia croin;tente L'.1m a gu·ian1J1e verba. pair.a· .este ser -

por·que acho que é .uma clivi-cla que o Brazil .tem ,para C·Om o ele1nenta· i.ndigena.
1Não fti1queinio0s, 1s·enh'OI'tC:·S·, n a T·ec!tag.ua.r da 1d 1os no18'~10ts vLsinhio!S·, qiué
'l'l(}O,

tratam tão b em dess·es assumptos . · Vote·mo·s uma boa verba para este
s·ervl ço que, m es1n.o ass·i"n1, clar·em•os , pôde-se diz er, u•n1a sa.t isfação m1uito

J)al!icla <Clos compro·m issos que assumimos.
Devia s ·er ·a vie.rba 1n ão !S6'1nen te rdeistacad1a .p ara c iv;i11izaçã.Jo· cl'os
in:dios, m as ])ara civi;iZação ele nac1ona.e.s que viven1 dentn2.> icl.o ·s·e u paiz
e:x,poliacl·OS, .sem um :pa.lmo ele terra para traba,J,lla r, e qu e só cHs·põ·em
de terras ele ter·ceiros, o·nde passam 1nu i tas vezes po r i.n·truzos.
A verba de 200 contos não ri e ·p.r e~,e·nta co usa aJg·u1na.
E' u:m.a vergonha que fi g ure e!n no.s so orça m ento un1a
vel'b·a tão
1
pecj'u·e.na para satisfazer a uni. fim t fto nobr e e tão e le vacl-0 , para acudir
a serviç.o tfüo im.po·rta.nte, de t El!nt a m o nta e significação cromo esse.
Applaudindo a idéa ele toclcs aqnelles qu e m e prece.:Jeram n a trib;una,
d·evo diz·er que tam bem acho CJue é la·n 1entave1 que a verha não possa
s er ac·cres·cida e qu e ·n ão !f.osse ·estipula1da e1n do1~1s mil e tainto.s .contos,
po·r exemplo, porque, confes•so, so.u um homem j-us.t.o e qu.em respel•t ar
aiQueUes que são os verdacl·ei ros don-os elo pa:iz e, qu e, no ent.anto, estão
sendo f ratados como P'árias. (M1cito beni; m:uMo bem).
Posta a votos, a segunda parte .~ a émenda n. 17 é appr.ovada.
O S1R . PCEDH.0 iLAIGO (v•elci o•·cle.1111 pe·qL1 er verificação clà votação ..
Pr.oceden•do -se á verificação ela votação . re co nhece-se terem votad.o
a favor 71 Sr.s . De·p1u.tados e contra 5; to.tal 76.
O ·S R. PRES•ID.E(NT.rn - _Não ba n um~r.o. Va e se p~o -ce.der .i), oham .ada.
o · SR. 1S·IME'.ÃO LEA L (2° Secretcirio) procede ll chamaclá dos
:Srs, Deputados.
F'eita a chamad a , veri·fica-se te rem s-e au.sentaclo os Srs. Ro1gerio
de ,l\lfürand.a, Firm.o ;Braga, rhins.hee d·e .:\:l.lrancl1es, Cunha Mac hRd.o,
Agripino A_zevedo, 'M·ore-ira cl.a Rocha, Beze rril Fontenelle, Vjrgilio Eri g ido, Er.asmc de .•Ma.cedo, Fel isbello Frcir.e, Peclro Lag o, H<"Phael P inheh·o,
Jacqll•es Ourique, Fi,gueireclo Ho•e.h a, Thomaz Del·phino, Manoel He is,
E rico Go.ei.ho , Francisco Portella, Ma.i;ricio ele L a·cercla, Rau l F ·er nancles.
1.'eixe'ira .Bra.n clã•o, P rado Lo·pes, Irineu Machado, .fo ão LL!iz ele Campos,
Lamounier G.ocloJredo, l'toclolpho Paixão, A lberto Sarm ento, Marcello
Silva, ·Corrêa 1).efrei·tas, Gelso B ayma e Octavio Rocha.
O S·R . PRESIDENTE HJes po n cleram á c-hama da 102 Srs. Deputados .
1

1

Votação ela seguinte s.egunda Darte ela e.J)'l en da sO·b n . 17 ela Com missão :
" . .. e cl es taquem -1;;e 50 :000$ da sub-.co ns\.g nação para cle.spezas im previstas · e event.u aes elo mesmo titulo dessa ve rba, para «allxilio á ml s-

Sessh de 31 <l~
Agosto
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são salesiana para fundação de novas ,povoações Jndigenas Bm Matto
GrO\S.SO>> .

O SR. P.R-ES.JDIENTE - Vou su.bmetter a vo tos a segunda parte
ela emenda n. 17 1
Oon1nüssã·o d~ Fina1nças, cuja votação Jfico1u·. int e rrornP'ida honterri.
!Posta a votns é approvada a re.f~]ida segunda parte da e1nenda n." 17.
O SiR. PEDRO LAGO (pela ord•em ) - , Requeiro veriticaçãô da votação .
'Proce:l-Em·clo -se á verificação da votação reconhece-se que votaram
a favor 117 Srs. De·putado.s, <:ontra 10.
'0 SR . PR;ESID1'i2'J·TE senhores que acham que o p1:ojeoto·
::J,ss im e1n endad0 e aiiprovado en1 2a di-s cui~·sã:o jp asse 'á 3"', que ira1n se
l evantar. (.Pa.·"sci) .
O prujecto pas·sa á 3" cliscus<'ão, ind o a ntes á resp ec ti va cornmlssão
pa ra redigil-o de accõrdo co1n o veilci1do .
O SR . JVL.\..UR;ICI.O D.JD LAOERD)A. (pel.a or(lem) - Peço a V. Ex.
se dif;ne ina-nd a.r ,fazer ·constar da acta a seguint,e declaração de vo to .

ª'ª

º'"

(Lê).

Vem á M esa e é lida a seguinte
DECLAH.AÇÃO DE VOTO

''Declara mos . te r vota.elo a favor üa s eg.un.cla parte ela e<rnc.nda n. 17,
àa C0111n1issão de Finança1s, ao 01~çan1 ento ela Agrioult1.1ra, attendendo
a ;s;it uiaçào dois in1L'Hos B 101roro.s 'da inissão 1Salesi•a:na de Matit'b Gro..s;so, que
esp=ema1nos S·e:1iá 1nelhorada, id·esdle Que lh e 1c1ê'B'm os m ·em1bros ida m!i..ssão
a applicação e destino que a Comn~is·são de }i'inanças huma·nilarian1e.nte
teve em vista .
' Sala elas Se·s sões, 31 cie ag.osto ele 19 1 2. - Jl.J.cm?'icio de Lacerd~L- F. Po1·tella.
O SF:. PRESID.JiJ,N.TE inserida na acla.

A declµraçã o elo nobre Depuüudo s&rá

PARECER N. 61 B -

1912

Reiàacção para 3• diJS·c11sscio d'o vrojec,f o n. 61, deste .cinno, q·14e fi<Xa a
dle sveza :ao Mini&terio da A.•[fricitit1wa, Indiistria e Comniercio varei
o exe~·üi;ow de 1913
~'\,rt. 1. 0
iÜ Presiden1t.e da Republica é anto.rivsdo a despendér pelas Sessão de 9 de
.r e,partiçõ·es ·subord in•adas ao M.ini s tei·io da. Agricultura , Induslt-ria e ComSetembro
me!'cio, no exer·cicio de 1.9J..3, a qua111tia d·e l .12 00 :000$, otvro, e réis
2·8.55·5 :738$302, papel, com os ser.viço·s especificados nas seguintes.ver-

bas:
Ouro
1.

:2.

3.
.4.

ii.

Elev·aida
.a 24 :0·00:$ ·a sub•-consignação
·para rep-resentação do l\fi.nistro
e augmenitada de 30 :000$ [lara
o p»rga;men.bo do consultor }uTioi.co e seu auxHiar, de accfü1do
com o art. "84, da lei n. 2 . 51414,
de 4 ele ,janeiro ele 1912 ..... .
Pessoa/. coitt11C~cta1cVo ........ .. .. .
Secr.et_aria

de

Papel

ES'taclo.

Seirviço do Povomn1ento . ....... .
Expansão E ·oono1n.fca, ....... . ·... .
Jan'Um. Botani<;.o. 1Para 2 0 jar-

di·n·elros, s·endo um d.e 1 • cJasse
.com o sala.rio mensM de 250$,
·quatro d·e .2" class·e com o salat'io mensal de 180$ e 15 de ,3•
classe com o salário m en.sal de
150$ 38 :•640$; para ·2·0 trar
ba.l h a dores a .140$ mensaes a
cada um 72 :000$; para a
«Diaria·s
do
s·u1b-consignação
,pessoal,
etc. n[J
i.n.cluindo-se o
pagamen.to d:e rnn o•s•cltylographo
em co1mmis.são á razão de . 300$
mensaes e 12 00·$ de uma só vez
para 1f.a.rdamento cl•e u:m porteiro
1-3 :800$; · para a sub-con-si-

60•0":00 0$000
500:000$ 000

1.029:580$000
250:000$000
4. 79·2 :080$000
360 :000$000

1-77
Par.a atte1nd·er ás nscessidades .
imprevi·s:ta.s,
passage.n s

i'nclusive diaria:s e
·do
1peti:30111l, qu.an·do

&m serviço fóra da !'epar·tição,,
transp.orte d·e mwterial e o pagapruga1mento do .pessoa:! extrao1' ~
driinario, 60 :000$000.
Auxilio ao Estado de Mi1ws,
na ,fóma do aPt. 36 do r·egu.Ja:menr~o: pe·ssoal, 30 :360$; m ·a teterial, 24 :000$; total 54.360$ ..
13 .
14 .
1'5 .

N ac~onal. ............. . .
Esaola de 1lfinas . .... . ........ .
A iixi!i os á .agrbl:niltiirci e ás industras. Aug.mernh11da ele 170 :000$,
.se.nela : 100 :·000$ de ·aux.iJi.o ao
.llf'l"8e'li

872 :440$00().
904 :808$ 11 8
487 :694$ •68~

lJy.ce.u d.e Ades e l() ffioi•OS . da
pa.r-a con·clu.ir a reconsv1mcção .ao seu ed·i,ficio; 50 :OOO~i
.d•e auxi-lio ao Lnstituto PolyteC'hnioo da Bahia, afim d·e n1•a•n·ter
B.a:l1ia,

seu

16.

g-abin•eite

gação

17 .

18.

de

hhstor~1~,

n.'.:ttu-

ral; e 20 ;000$ d-e auxilio á Academia d·e Co1mm erdo ele P.en:iambuco, m-a:n:tida pela Associação
.dros tEmpr..,gados .no •Comimercio.
1Serviço de .Jnforma.ç ões e Divu'l..................... .. .

1.15·5 :000$000·
192 :80-0$00().

Serviço de Veterinaria. (J.nclu.i.n·do-se uma i·nspectoria' no f'.:< .r atn.:l.) •.•.. . . . . . . . . . . . . . . ' .. · " ..
,Se·1-viqo ele ProftteCçüo ao·s Jn•dios e
Lo·caVizaçã·o
ele
7.'rabal·hcidores
Ncwionwes.
(Inclu·inc1>0 -se
um

1. 938 :7.20$00().

cernLro rugri·cola no Estado · da
Par.a:hyba el.o No·r<te, nos termos
dos el:ecretos n s. 8.937 e 8.9 7 3,
d'e agosbo e se<tembro d·e 1911,
o orn-endo a ;J.espeza pela 4" subconsig·n•ação do tit.ulo II da vel'ha 18ª). Destacada a qu.an•tia
de ·50 :000$ da sub-consign,1•ção
«·P.a:r.a d.es1p.ezas i.mpfr1ev1itS·~<'{S e
evenrbuaesn 1iara auxilio á missão sa.Jesiaina para a fwnelação
19.

de 1n•ovia.s pG{Víüi::t•ç.ões llindi1g-elnas
·e<m -M•atto Gross·o . .. .. . ...... .
Ensino Agronomic.o. Augmentaaa

d·e 260 :000$ para as despezas
"·es•u\11tan:tes .ao -con•tTacto .cel<e~
brado com o Dr. V. '!.'. Cooke
para o estab e1ecirnenit·o d·e

Ci'.H n-

2. 281 :800$0 0().
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i'JOS

d·e

d emo·nstra.ção,
1

seg'u·ndo

o processo de l avou.ra seeca, na
fórma do a,rt. 72, le1ttra e, da ·
lei n. 2 . 544, de 4 d•e janeiro ele
1912;
e
de
120 :000 para o
-cu»teio de rtres Estações sericicolas.
iCr-e•1da mais uma ·f.a1Z enda
·m odelo de cr iação, no mumc1,p io de Caxias, no E stado elo
Marrunhão, sem augimento de
. d espeza,
cor.rendo
est a · p ela.
venba 19 11 •

Augm e·ntada d·e 6 :000$ a subconsignação «®scola de Ag.ri cuJ~ura 111
nnexa ao ·Posfo Zoo•tech •ni·co •F ede ral em Pin.heirn» ,para
dOIUS conservax'llores
insp-ec1tDl'es
ele a lumnos; e ele "6 4 :800$
a.
«Escolas Mes ub-consi ginação
dias ou '.l'heorico-Praiticas da.
iBia1hia e do .Rio Grande .do rSul, \
e t c.»" sendo- 33 :600$ paira quat ro lerntes, 21 :600$ para qu a tro
procuradores
r ep-e tidores,
r éis
~ :000 $ para dous conserv·adores
· -i111.spectores de a !ium-nos e 3 :600$
para do us

cointinuos. lReum1das

á. sub-consig.nação <<'Para despez11s de ins tal!lação, etc.», as ourtras duas «Para uma estação
e..'<!perimenital cl•e ca,nna d.e assu c';..r em P erna,inbn·co» e «Para
-u m ap.r .en.dizado aigri-co.J<a, no Maranhão)), eng·l,obando-·se em urna
sõ n.s quamtias correspnn.rl entes
ãs tr.es na im11or1n. ;icia t.o\nl els
3 . 580 :711$00\I

, ... . , .. . , . .. •. . .

( Dec1·eto n . 9. 67?., dn l 7 de iu !ho de 1912 )
l -

P~SSOAL D.A I NfP'mí"TO FTA

inspec\or
de g·ah inete ._. _..
perHo de barcns e n.111i>t"
:relhos d~ p esc·a .. ... .
1 c h ef e .a.e escriptorio . . .
l secretarlo ....... . . . . .

li chefes

i~:000 $ 000

60:000$000
12:000$00 0
12:000$000
7 :200$000

5. 835

:111$00~·

179
1 1o

2
2
2
1
5

OJÍ'f1cdaJ .. .. • . • .• •• •

2º" offiC;iaies .. . ..... . .
3º" of1ficlaes . . ........ ,
dactylogr aphos '..... : .
°desenhist:a photograJP h o
1i1uxmar-es de úabo rato-

rLo ........ . . . .... ,
1 port&lro .. . ....... . . .
1 001rreio .. . ... . ... . •. .
3 serventes . . .. . • . .•...

II -

8:400$0 0 0
12.000$0(\0
1 4:40 0 $000
7 :2 00 $000
~ :000$000
.214 :1200$0-00
4 :800$'()()0
2' :400$000
·5 :400$00(}

193:800$000

PESSOAL DAS ES'l'AÇÕES

( 3 estações)
3 ch-efes d·e es.tiaçã-0 . . . .. 21 : 600$000
6 vro·f essores (1 o .anno) 21 :600$000
3 insti,uctores de natação
e gymnastica· · .. .. . .
9:900$000
3 almoxarifos . . ...... . . 12 :1600$00'0
3 esc•i!P1:urari-os
10 :80·0$000
Malchilnlis' ta~. ·:pra1tiicalrutes, ·
.g uardas de pesca e
1seriven!t-es

III -

...... ·. . . .

PESSOAL DOS

81 :00•0$000

1 .5 6 :600$000

NAVIOS

(Por um nia.'Vio)
comtmarrLdiam te
·i mmedia to , .... . .. .. .
·pfüoto 1•• : •••••• • • •• ••
mestre ..... . .... . , .. .
medico .... . .. ... . .. . .
10 <ma.chi·nista . . .. .... .
20 m .achinista ...... . . .
1 ·p raiUcan1te
l d1ispen.seiro
1 ca.rpin'l·eiro
1 cozinheiro
1 saifeiro
Foguisrtas e marin heiros ..
1
1
1
1
1
1
1

IV -

s

:4·00$0·00
7 :1200$01010
5 :1.400$000
4:800$00'0
7 :-2 00•$00·0
6:000$000
4:800$000
3 :000$00·0
1:800$000
1 :800$0100
1:'200$000
1 :200$00·0
14:400$000

67:200$000

MATERIAL

Despezas de ins'taUação,
incJ.us•i.Ve a
·COlill'!H"a
.a.e um navio de pesca
com todos os app.pa-
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1·elhos e sobresalentes
"1.ecessarios e a acq ui- ção de l•a•nchas e embarcações miu•clas .... 368
Custei-o da inspeetoria e
das esta,ções, i·ncluse
alugueis ele casà, pub'licaições,

:000~090

ianipressões,

acquisição

die

liv1ros,

revistas
e
jo1maes,
poassag·ens,
-t.rans1Jor 1tes1 dia.rias e aLi.udas

.das de custo ........ 250 :000$000
Cus·tei·o e cons,e rvação do
navio, lanchas e mais
·e'mbaroa.ções

ela

ü1s-

pectoria elas estaçõ es· 2.50 :000$000

868:000$000

Resumo:
1
11
iIII
IV

193 :800$00,0•
156:600$000
.. U. . .. 67 :1200$000 417 :600$00•0·
-+---. .... . .. . ...... . . ... 868 :000$0•00

21.

Even.tuaes
'I'o ba l. ... . ... . . . ... .. ....... .

Art. 2. 0

300:000$000
1. 200 :000$00·0

28. 555 :73 8$30 2

E' o Presidente da Repuhlica au•toriza,elo:

a aibrk ao Ministerio ela AgricuM.U'ra, •Indnsbria e Comrner·cio o
cre.cli.to d•e ·35 :000$·000 pal'1 occor-rer ás de&peza.s -com a r epr esen tação do
Braz il no Congresso de Defesa. Ag.r.icola a wêumiT-se em 1913 na Rep-ua)

bHoa do Uruguay;
b) a insta ll ar no mu"1.icipio de Banrú o.u em outro que seda mais
cü\nv·e·niente a Povoaçã.o fol-dig·ena cread•a no •Estado de S. •Pa·ulo pelo
decreto n. 8.941, ·de 130 de . agosto de 1911, semaugmento de despeZ'a,;
e) a abrir c reditas até a importancia ((e 150 :000$, .para pagamento
das subvenções estabelecielas pelo decreto n . 7.909, de 17 ele março
ele 1910, em •b eneficio da cultura elo trigo, elo cacau eiro, da oliveira e
de outras cu.Jturas novas, conforme a lei n. 2.04·9, de 31 de dezembro
ele 1908;
e!) a conceder a ·subvenção d.e 20 :000$ ao .P osto Zootechnico Municipal de IPelotas;
•
e) a auxiliar com a .quta•ntia ele 300 :000$ a construcçã.o do novo
ed ifi.cio do Lyceu de Artes e O.fficios do Rio de Jan eiro, so•b a condição
de •p assar o ed ifi c io á propriedade da União no caso de dissol ução da
So·cieclade •P ropagadora ·elas Bellas Artes, ou si. fôr desviado dos fins a
que se destina'.
Arf. 3. 0 O .pagamento do ,pessoal elas estações meteorologicas e
P.luviometi·ica·s ela DlJ.:ectoria ele Meteorologia ·e Astronomia poderá ·ser
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feito mediante vales postaes o.u registrados com valor, · servindo de
documento ele des:peza do funcclonario .que rece·b er adeantamento·s para
ta•! fim os recibos certificaJdos do .Oorreio por ·onde se prove a remessa
elo dinheiro.
Art. 4.° Continúa em vigo.r o credito pelo decreto n umero 8.462,
de 27 çle dezembro de 1910, P·a ra a transferencla do Observatorio Nacional para loc'al mais conveni ente, poden do ser tambem applicado ã
acquisição de instrumentos, appareihos e mobiia,r!o para a installação
elo novo observator.io.
Art. 5. 0 rContinuam em vigor as autorizações contidas nas Jettras
f , h, q e s do 1 a~·t. 72 da lei n. 2.544, ele 4 de janeiro de 1912, .e bem
assim o disposto nos arts. 87 e 90 da referi.da lei.
A rt. 6. 0 Para attend er ao des-envo'ivimento do serviço de immigração e colonização Domprehendidos na verba 3• poderá o Governo
abri·r os creditas supplem entares que forem necessarios atlê á importancia de 200 :000$, ouro, e 4.000 :000$000, papel.
!Sala das Commiss ões, 6 de set embro de 1912. - Ribeiro Jiinqueira,
presiclente. - Rcii il Ferncmdes, relator. - Galeão Carvalhal.
Antonio
Carlos. - Manoel Borbci. - Felix Pacheco. de Albuqiierqiie. Homero Ba;pt~s·ta.

Pereira Niines. -

Caetano

NOTA

rEm 16 de Setembro ,entra o projecto em 3ª discussão. O 1S,r. Josino
cl'e AraUJJo 1'equer volte o •prooecto <á 1Gom1nissão aJfi m de serem modi,fi cacl,as a·s ta,bel!as esplkativa1S. O req·ueri,nento fica ,preju,fü.cado
por falta ele numero. Ora sobre o projecto o Sr. Augusto de Lima.
Em 17 oram os Srs. Miguel .Calmon e Nicanor do Nascim en to. Em
18 oram os 'Srs. lPereira iN•un es e Mtuniz de Carvalho. !Em 19' oram -os
Srs. Victor de Britto, Augusto d.e Lima, Cal o geras. São .lidas emendas.
Em 21 oram os Srs. Joaquim Pires e Calogeras. Em 23 oram os Srs.
Mario H ermes e J<Ysino de Araujo. Em 24 ora o Sr. Raul Cardoso .
Em 26 oram os Srs. Josino de A,raujo e Jaquim Pires. Em 27 oram
os Srs. Gumercindo Ribas, Luciano Pereira e Corrêa Defreitas. São
Hdas e.m encl,as. J<;m 1° de Outubro oram os Srs. Osorio e Luc·i ano
Pereira. São lidas emendas . Em 2 ·ora o Sr. Raphael P inh eiro . São
lidas emendas. Em 4 ora o Sr. Raphael Pinheiro . E' encenada a
discussão.

\
\

\

3." DISCUSSÃO

O SR. PRESIDENTE - Estão terminadas as votações. Passa;-se Sessão de 16 de
ás mat.eria.s em discussão. Peço aos nobres Deputados que não se
Setembr,1
retirem do reci•nto. Antes ele annunciar ,.,· 3ª discussão do proj-ecto numero 61-B, deste anno, fixando a despe?:a do Ministerio da Agricultura, cleV'(} elecJ.arar que )1a sobre a mesa o segu inte requerimento:
Requeremos que o projecto n . 61-B ele 1912, volte á Cornm1ssão
de Fjnanças, afim de s·er·em mo·dificacla.s 9-S tabeJllas exp li0ativa.s do Orçamentó da Agricultura, para os seguintes effeitos:
e<) especificarem-se as despezas clé material e pessoal, que foram
indevlclamente englobadas em varias consignações e sub-consi•gn·a ções
das verbas 1ª, 3 11 , 4ª a 13ª, 16u a 19n ·e 21ª; e, feita em especificação;
b) discrimin arem-se em to-elas as consignações e sub-consignações
(inclusive as cit::iicl•a,s na lettra a) os serviços respectivos e suas subdivisões, separando-se, com o ma-ior detalhe possiv el como manda a lei
(lei ele 11 ele Outubro ele 1837, art. 16 e n . 3. 01:8, ele 5 de Nov embro
de 1880, art. 20, entre outros) as clespezas corr·espondentes a esses .serviços ou suas .l'allllificações.
·
Sal•a -elas sessões, 16 ele Setembro ele 1912. - Josino rie Ara.i<jo. 0

C. Peixoto Filho. -

Ga1logeras. ~ Trinei< Mewhado.

Vou subn1e•tter a votação esse requerimento. (Paiisa. )
O SR. JOSINO DE ARAUJO (vara encmninhar a vo't<açc'ío) - Ouso chamar a attenção ela Camara para esse requerimento que visa exUrpar um abúso 'que se vae enraizando na adm inistração publica elo
paiz e vae tendo direito ele cida;cle, principalmente no Minfo-te1io ela Agri cultura. Pelo exame elas ;tabell,'ls n o·s V·ernos que ha uma co·rnpl e ta
balburdia, uma con1.pleta mescla nas verbas para todos os serviços, de
modo a impossfüüitar a quem quer estudar o orçam1ento o seu exa1ne, a sua critica.
Comprehende-se que isso se desse nos primeiros exerdcios desse
mincsterio, logo · após a •ma. inst•a'1lação; quancl>0 a sua estructura adm in·i strativa não est ava, ai•ncla, por assim dizer, completa. Justificar-sehia, ·e-ntft.io, até C;erto ponto, mã,a poder o miTiistru fornec e r â Can1:ara
os detalhes de todo o serviço e a subclivi<;ão d elles para pnd•ermo's verificar as res.pectivas despezas . Mas já tem tres annos ele exerci cio esse
ministeri-o •e é impo.ssiv•el que ·ele toclo, nu J)elo menos ·da maiür rparte dos
;serv iços, não se possa detenminar com precisão qual o pessoal e o ma\erial e quaes as verbas " respectivas, de um e de outro. A Camara com)lre·h end.e que é imposisivel a votação· de verbas .globaes ele · que o ministro
póde usar discricionariamente .sem f.iscaliz a:çãJo possh,el nem · da parte
do -Congresso nem ela do 'frfüunal ele Contas.
Pelo modo por qu1e •estã·o fo.rrnuladas as i!1abeJ.la.s , eu vou mostrar
li. Camara, por •exemplo, que nós au torizamos e~ <; ;Mip.isteri9 <lo despender só para autQmovei,s 692 :000$000 1
0

1

0
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o SR. ;RAPE;AEL PINHEIUO - V. Ex. dá licença : direi que, além
disso, ainda ha a,·inheiro para o automovel elo ministro.
O SR. VIANNA DO CASTEL·LO - A vei·ba preci.sa . não é ele 692, mas ·de
672 contos.
O SR. JOSINO DE ARAUJÕ - São 692, porqué ha ai•nda um accrescl uno de 20 contos tambem para automoveis, proposto pela Conimissão, na
3• discussão, para a verba 4•.
•O •SR. NrcANOR DO NASCIMENTO diâ um aparte.
O · SR. JosrNo DE ARAU JO - Não é possível que a Camara de uma
republica democ1'fttica possa autorizar •o Governo a taes despezas sumptuarias que nerl) as proprias cõrtes dos Cezares mais po:derosos podem
permittir e frudificar ! (TroccMn-se mmit'os apartes, qiie irnpedem o
aradai· ele prose!nii?'.)
(O S1·. Presfdervfe, tangendo os tympcinos, reclcirnci attenção, aclve1·tindo qiie não int.'j"1~·ompam1 o orwdor e qJe o orcidor lini1l~e eis suas ob servações ao encaininhci.nento da votação.) ·
IÜ SR. JosINo DE .AJRAU JO (.conltiniici.icTo) E•u não po.cl'ia, Sr. Pre-

sidoente, ·deJlxar de .apoiar a .m inha argu:mentação ·so1bre os factos, para
·b em elucida r a Gamara.
Ia eu dize-ndo que as 'Varias consi·~nações •g 'lobaes e m qu·e ha dota ções para au tomo·vei.s e que ipo•dem, portanto, ser despe1nd·idas in.te irnm e nte •com taes v.e hiculos, monüum a· 6'92 :000$, •quantia elevadíssima.,
que -representa gra.nde pa.rte •d•as contrfüuições :do .povo, '])or cujo regular empr·ego devi•amo.s zelar. ( 1'1·occwn-se IJJ)J'CWtes. )
O Sr. JosrNo DE ARAuJo - Oomo não? Sendo global, como é, a consignaçfuo. o mdni·s h'o póele, sem dar saJtisfações, nem ao Congresso, nem
a.o Tribuna.] de Contas, despender toda ella, todo o c red1t,o vota.do em
to1dos ou ·em qualqu er dos s·ervlços ·do orçaim ento e11globado, á s·ua ·discr.eção.
Sr. f>.r.esM·ente, ·v ou ler as .tabellas para .çlemo.nstrar qu e não estou
fan tasi·an.a.o.
!Por ellas se vê que só para automoveis autorizamos ·os seguintes
diSJ]'.ienclios :
Na verba 1• - Conelucção de lVLi•nistros . ..... . . . .... . ... .
Na verba 4u (Lê) : Para pagamento, no paiz, de trabalhos ele pro;pa.ga.rnda, comprehenel endo pubHc·ações,
.traducções e acqui.sição <:le obras, livros nu 'j)roductos
·destinados •á propagam.ela · elas riquezas naturaes e
-des·en VJo.Jvime.nto agrico.J.a e industrial d-0 Brasil ;
·be m assim a publkação das le·is, regulamentos e
actos elo Governo, abonos de diarias, gratificações e
aju.1as d e custo ao pessoa: i.ncumbielo dos r·eferiodos
rtrwbalhos e cms•teio d·e automoveis . . . .... . .... . .... .
Na VJerba 20" Para eventuaes, inclusive o •paga.mell'to
d·e grati.fi.cação por serviços extraordínartos, ajudas ele
·Custo., etc. e ·p ara ·C usteio de automoYeis ........... .

12:000$000

360:000$00 0
300:000$000

Sammam ess•as quantias a elevad a importanéia de . . . .. .
a que se d ev·e addícionar mais a quantia d·e . . .. . .. .
augmentada por •propos ta da Commissão em 3• discu·ssão na su b-.c-onsi gnação <:la verba 5" para "Transporte de ·pe~s cl'a1 e material, etc. "

672:000$000
20 :000$000

Sommando tudo, como cl·i sse . . ........... .

692:000~000

0

Si a Camara vo·tar essas consig.nações ·em -globo, autorizará o ministro ·a .faz·er, só para automoveis, essa despeza.
·o .Sn. ·ANTONIO CARWS - Não aipoiado.
O SR. NABUCO DE Gouv11:A V. Ex. citou uma série de ·fontes de
cl·espeza. Essa é uma dellas. E' um complemento apenas.
ü ·SR. JoSINO DE ARAUJO ~ 1Eu vou explicar a V. Ex. (Apm-tes.)
·O SR. PRESIDENTE Lem'bro aos Srs. Deputaclos que aparteiam,
como ao oraclor, que o orçamento da 1Agricultu l'.a nã·o está em cHscussão.
·
O SR. JosrNo DE ARAUJO -· Nem eu estou disc·uti.ndo, tenho notas
para disc utir, · ma.s, agora., estou, apenas, apontando factos que a poiarQ
a minha argume:ntação Jig.eira, ·que clesejo fazer do modo· mais rápi·clo.
O .Sn. PRESIDEN1'E - Deve ser em br•eves termos.
'Ü 'SR \J.OSINO DE ARAUJo IMrus ·não posso d·eixar de res.pond•er aos
apartes, no . interesse do eruca:minhamento da votação, e o faço, a:g·o ra
€m resposta ao illu.stre reprnsentante do Hi·o IGrancle do 'Sul, <para mostrar que •é exaicta :rnLnha, ·a f.fir1nação.
•Pela legislação financ eira do paiz, clesde 1830 e poster-iormente entre
outrrus, ·pe.Jas leis ele 11 {!e outubro de 1.837 e cl é 5 ele novembro ü e 1880,
paTa ciitar as inais claras sob1·e o assu 1n·pto, é u1na exigencia indis.pensavel para a confecção dos orçaim entos, .para o dispendio e para suas
contas a descriminação detai(lada, ~• especi'lizaçãio dos serviços e respectivos .c redHos.
·
De moa.o que 15astaria essa allegação, pois estou exigindo o cumpri men,to da lei, para que esta materia não pud·esse soffrer. impugnação <la
Crumara. Mas, v ou ·p-rovar mais. Pelos preceHos da nossa contabi!Wade
finainceira e mesmo pela uH.i ma lei ' 'o ta;cla, 1ei recentemente votada sobre a to·m ada de contas, as 1tabellas que constituem "º quadro geral das
co01tas annuaes cons:tar-ão de tantas rubrioas, at'tig·os e capitulos quantos h'avi·a .no orçam!:'rnto votado . ( 2'rocam-se c~pcurtes.)
O SR. IRAPHAEL PINHEIRO - Ou d esacerta:ram os outros minis t ros ou
errou este.
O ·SR. Josrno DE AHAUJO - Isto em re·l ação á co·nba·bi!Mad.e leg islativa. Em relação á contabilidade jucliciaria, é 1}J'eciso notar que o Tribunal de ·Contas é obri.g ado a .r egi·strar •todas as des.p ezas, d·esde qu e est ejam dentro dia comsi.gnação votada.
O SR. VIANNA DO CAS'I'ELLO - Apoiado.
'Ü .SR. J.OSINO DE ARAUJo Não p6d.e negar-lhes o registro, desde
que sa;tisfaçrum essa condição.
Veja V. Ex., Sr. P.resi·den te, como sou apoiado <pelo illus·tre e · insuspeito companheiro de bancada, o Sr. iVüanma do ·Castello, especialista
neste assurnP'tO .
De a.ccôrd-0 ' com essa opiniã·o, ·qu e é a umica 'b asea·da e1n lei, e u a.f/lrmo que o µiinistro pó<:J.e discr eci onaúamenite des1pend er toda a consignação de vei'bas vütadas para . os differ·entes serviços, sem fisca•lização
p.ossivel por ·parte quer. do Tr.ibunal, quer -da Crumara.
· lVDas, Sr. Presi<lente, si •para automov.e is vamos autol'izar a üespender 692 :000$ 1 votando assim em gl'obo, va;rnos d·e outro lado votar p elo
mesmo ·pruces•SO pwra eventuae.s, 9 .161 :000$, ·quando ·a verba a.qui (»nosti·a?WLo a tcibella), apiparente,nente 'é de 130•0 :·000$. (Apoiados do Sr. Vi1

wn'll<a elo Cci,stello.)

·

O Sn. ANTONIO ·CARLOS - Ocride esta. esse algarismo?
o .SR JosINo DE ARAUJO - V. Ex. me obrig·a á d.e monsitração. Trazi.a notas pal'a discutir o orçamento, mas vou adeantar ou demonstrar
a minha affirrnação, que a doespeza eventual é de •9 .161 :000$0·00.
V , Ex., Sr. Presidente, <l~sculpa!'á ter de m e al<Yngar, mas el!'te ponto

18$
é capital .p apa orie11fação <la Gamara (L ê ). "·V erba 1" - Despezas miuc1as
e de_p rom p•to pagame·nto 6 ;0 00$0 00.
O SR. ANTONIO 'CARLOS Sã.o ·evmü uaes para vari as repartições.
O SR. JoSIN O DE ARAUJO - Verba 3" Desp ezas eX'traordin aTias e
eventuaes, ( ahi n en1 wo n1 enos se 1na roava 10 non11e c·o·1no e1n out1·os)
réis 100 :000$000 .
.E, assim como estas, mais as s eguintes que constam <las seguintes
pags. das ta;bellas an nexas ao parecer ;
1

it
A'
A'
A'
.~'

A'
A'
A'
A
A
A'
A'
Jl.:'
A'
A'
A'
A'
•'!.'

A'
A'
A'

pag.
pag.
pag.
•p ag.

24-verba 28-verba ·6ª
28- vel'ba 6"
2BL-verba 6"

511, ·. .. .. ......... . . • . . . .. ·. ·. ... .

. .... ... ... . .. . . ... . . .. . ... .. . . .
...•..... . . . . ... ... .. • . . . . ... ..
. ...... .. .. .. ... ......... .. .. . .
pag. 29-verba 6" ........ . . ... . . . ...... . ....... .
pag. 31-verba 7" ...... . .. . .. . . . . ...... . ....... .
pa.g-, 32- verba 8° .. . ... . ....... .. .... .. ... ... . . .
pag. 35- verba 9" ....... . .. ..... . ... .. . ... .·- . .. . . .
pags. 3·6 e ·3 7 ( 2 1)8Jl'Cellas ) -venba 10" .. .... ... .. . 1
pags. 38 e 40 (2 parce1las) - verba 11" .......... ..
pag. 42 (2 parcelJ.as)-verba 12 " .. . .... ... . . .. .. .
pag. 46-verba 13ª . ...... . . ........ . . ... ... . . .. .
·p ag. 48-ve-rba 1'4" ....... .. .. .. .. . . . .• · · · · · · •. · ·
pa;g. 5 3-verba 16" . .. . ..... ... . . ... . . . . .... .. .. .
pag. 56-verba 17" ... . . . . . .. . .... . .. . .... ...... .
pa.g. 56-verba 17" . . ... . .. .. .... ... .. .... . ... .. .
J)ag. 57-v·el'ba 17'" .... ... ... .. . ... ... .. .. . ..... .
1)a.g. 59-ver.ba 18" ... .. ... . .. ..... . .. .... . . ... . .
pag-. 60-verba. 18" .. . .. . .. ... ..... . ... . ........ .
.pag. 7-1 -veTba 18 " ........ ... . .... . .......... . . .
rpag. 72-v!c'rha 21 " .. .. .. . ... .. . ... . ...... . ..... .

20:000$000
145.:000$000
300 :00-0$000
380:000$000
160:000$000
40:000$000
114 :000 $00 )
120:000$000
8:0 00$000
144:000$000
100:000$000
18:400$000
7:500$000
110 :000$000
136:000$000
670:000$000
335:000$000
il:000$000
200:000$000
3 . 230:711$000
soo·:000$000

O Sn. ANTONIO CARLOS Mas isso é uma especificação <le toclas as
clespezas .
.O Sn. CALOGERAS - Não é uma esp eci.fi cação .
o S-n. NICANOR DO NASCIMENTO - /Não é es-p e•cifi caçã.o ; é u ma verba
g lobal. ( Trocrnn-se antros c11partes. )
O .SR. RAUL FERNANDES - ·P .or esse processo não admil'a que V. Ex.
ohegue a •taes Tesulta;dos, s i i ncorp ora á sua so·rpma ele eventuae's q uasi
:roda a vêrba para e nS'ino agronomi.co, ou, pelo · menos, os 3. 230 :000$
consignados para varioS esta;belecim entos ele Gl')Sino e que estão especifioad'OS.
O SR. ;JosrNo DE ARAU Jo Vou elemoa1strar que V. E x . nã.o tem
r azão, n a sua arguiçâJo .

rPro c urei fazer com toda a, leaJ.d<i;de os meus ca:lc ul os, effectuando
os desco ntos que nmde .f az·er . Si e•Hes n ã.o estã.o com rp !etos, a cu lpa é
de \ T. EX. mes·mo ou, ante's, da Com11nissã-o, que na .con.f.usão das verbas
não me fm·neoeu elementos para descriminações.
'Na cons'ign açã.o a que se r-efe1'e V. Ex. devem -•s e {)escontar : 49 0
contos d\) des•p ezas certas e previsiveis que sã.o as seguintes ·: 250 cantos
para uma estaçã.o e>0perimental e posto zoot·echni.co no Rio Gramde do
Sul, mais a quant ia ele 240 :000$ par a o custeio <los estabe~-ecimentos a
que •se refer em 1<Js decretos ns. 8 . 319 e 8 . 367 (dous aprendizadros agricolas, seis campos de demonstraçãJo, d uas fazenda;s modelro e um p.osto
zootechn ico ) , sommando as duas 'J)arce!las o to.tal ele 490 co ntos .
.Descontados rdos 9 . 6·51 :411$, a quanto mo,ntavam as con•signações
e s ub- c1on signações a que me referi, esses 490 . con·t os, temos · que :póde .q
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ministro cles1iencl.er J;)Or ve1·ba;s eventuaes a quMJtia ele 9 . 1'61 oon•tos !
Vou terminar. Sr. Pres1'deinte; estou lendo na physi.onomia ele V. Ex.
uma reprehensão severa que, devo declarar sinceramente, ê injusta, porque os apm·tes dos nobres D eputacl.o.s é que me teem obri•gado a alon gar a pequena oração q.ue ia .fazeDd-0.
Vou terminar ·invocando 'o patrio<tismo da Cfl!maTa .p ara que no uso
âe uma a.e suas attri·buições const!:tucioillaes, a mais im·p ol'tante que
exerce e que é, por assim dizer, a sua .p rinci·pal razão de ser, não malb·aratele os dinheiros pubU.cos, o·b ra i.m1nüriotica que.,,
o SR. DYONISIO CÉRQUE°IRA - Ü'Pl'a impatrio-tica est-á f!'-zenclo V. Ex.
O .SR. .BUENO DO ANDRADA (eLo Sr Dyonis-lo de »Cerquei~·a) V. Ex.
é ca,paz ele ·p ropor um ministerio especial para· automoveis.
O SR. JosrNo DE ARAUJO Tem razão .o nobre De1)utaà-0; parece
que não estamos votando o orçamento !Para um mini.&terio, estamos org·an izando aqui uma ,qcwage.
O nobre Deputado (dirigincLo - se ao Sr. Dyonisio cie Cerqiwirci)
acha patrioUca a creação de uma gai·cige e eu ,peço permissão para
não concorclar com o 'apaTte e a opin.ião de V. Ex.
O .SR. 'PRESIDENTE .:_ .Peço ao Sr. Deputado >J.o sino de .Arau>io que
de·clare á :Mesa si está ou não disposto a obedecer ao Regimento.
O :sa. JosIN>O DE ARAUJO - \Estou 'fazendo -0 que ·V . IEx. tem permltüclo que üutros oradores ,f açam, quando os apartes os interrompem.
O SR. PRIDSID.ENTE O nobre Deputado está equivocad-0. V. Ex.
eottá 1evanclo ao extremo linüte a tolerancia ela Mesa. (ilrpoicbclos).
10 SR. J ·OSJNo DE ARAUJO !Não clesejo, já ·füsse mais d e uma vez,
<leso.bedecer a V. Ex., d·e quem a liém d·e conterraneo sou an1igo, avisando,

porém, a V. Ex. ele que não esto·u dis·posto a ser de prefere-nela alvo
dais suas energias na pr-esidencia d·e.sta Casa.
:V. rE x., talvez para clemonstrar a sua imparcialidade nesta Casr.

visa nas suas censuras aos seu.s companheiros ae bancada. OOmprehenclo
que o intuito de . V. Ex. é respeitavel e, portanto, feita apenas esta
queixa, submetto-me · ás suas deterrni.naçõ es, e, para terminar declaro
que si a Ca1nara quizer fazer obra ele patriotismo e quiz.e r exercer, con10
deve e uÍa;nda:1n a eo.n sti tuição e as l eiiS, o seu inanclato, si quizer zelar

pe,las suas prerogativas,· sl q1uizer se r honesta, eleve apprnva.r' o r eq uerimento. (Mii·i to b em; miiito bem) .
O SR. R.<\JUL F.ERJNAJ."f DES (*) Cvela onlem) Sr. Presidente,
o no·b re Deputado por Minas que . a,caba de fallar á rCamara não des1
cobriu n enhum a novklade traze.nclo- he a informação de que a verba
<<J\1ateriah e aJg·umas consignações ic.o orçamento ela .A grioultm·a eng·Jobam rubrica,,; varias. permittind.o ao Gov-e rno um tal ou q!u·al ai•bitrio
na applicação das verbas.
E' .inutiJ remette.r o projecto ii ·Commis~áo para eme.ndar as tabellas, no s'e nUdo de dar mna discrimi·nação precisa para cada um dos
serviços comprehendi-clos na rubrica «Material», porq ue a C.ommlssão
não tem elementos para fazer a obra desejae1a pel.o nobre Deputado.
E não tem , Sr. Presidente, pela forte razão il.e que, no Minist~rio
da Agricultura, a g-rancle maioria <.los serviços estão em phase de or-

5a.nização.
·
.
Nem o pr.oprio l'o eler Executivo tem os eiemen.tos precisos para.
f.azer uma discrimi.nação estrictamente rigorosa elas verb as de material
nesse minis.terio .
Seria inu.til mandar por i.sso o projec.to á Commissão.
( •) Este clis·curso não foi revisto pelo orador.
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SI o nàf)re Deputado suppõe possível e meritorla essa tare.fa, o
orçamento vae entrar em discussão, e S. Ex. pôde sug·gerir medidas
no sentido el e serem moflificadas as dotações que entend·e.r.
D evo, por ém, dizer que os esforços do nobre D eputado n esse s en lido serão ba lcl a clos, como seriam os ela Commi,ssão, porque o facto se
repete, ai·nd•a 'que em 1nenor' escala, nos cl•ernais -0rçamentos.
Aqui está no orçamento da Viação a verba ~.", englobando serviços
(li versos ·como «repa ros ·de ·proprios nacio.naes e c-0nstr.u•cção de pr-0prios
necessarios ao serviço ele obras pul)Jicas na Capital F ederal, mobHiario e
limpeza e conservação elo edificio elo Pala.cio Monroe, grati:ficações e
tlespezas imp revista;;;, 22.5 :000$000".
o SR. NICANOH DO NASCIMEN'I'O - •Qu e elifferença !
O .SH. Cii.r,oGERAS - Si é orçamen to, el eve s<ir dis criminado.
O . SR HAFL l!~ERNANDEs - E sto.u rn ostrafülo qu e, pel o argum ento
c1o nobre D eputado, o MiJüstro da Viação pod eria no ·ex ercí cio de 1913
gastar apenas ei11 rnobi1i a rio es ses 225 :000$000 !
·
Si S. Ex. t em, elementos para corr igir is to·, proponh a em endas.
O S R. CAT,oGERAS - E ' fun cção d a Oommis~ão .
O Sn. HAUL ·FERNANDES - A Cornmissão não .t em elementos pa1·a
es ta obra de de talh e .
O Sn. JosrNo n;;i ARAUJO - ·r n,üão n os clissolvamo.s. (1l11oiciclos e
·
ncio cipoiacbms. )lvartes) .
O SH. HAUJ, FERNANDES - Sr. :Pr.esiclente, cl·GVO lembrar á Camara
qu e no orça~11'ento qa \Guerra, p elas ta·beUa.s a c.tuaes e p el·as que precederam a esta s, ininterruptam en t e, sempr e uma só consignação de
inate rlal vigorou para todo o orça men t o. Esta c onsignação t en1 sido ele
12 a 13.000:000$000.
No e1Titanto E:ste facto nu,nca suscitou reparos nesta Casa. O nobre
Deputa.do vem dar ao paiz e á Cfl. mara a impres são ele que ha .uma
/
excepção odiosa e irregular par a o üYlinist ePio d.a Ag ricultura.
Cornprehendo que assim sB faça no
O SR Jos1No DE A.RAUJO .IVIinisterio da G.u erra, ond e ha cl es1pezas de caq:i.cter reservado qu e não
se poel em discutir.
O ·SR. HAUL FJ,HNANOES - Si ha n ecessid,a,Çle de despezas ele .ca ract e r reservado no iVIinist erio ela Guerra,. nacl a mais facil elo qu e votarm os uma co.nsi g nação para des1Jezct,s reB"ervacias.
O 'SR. AN1X>NIO '.CARLOS - lPa ra o P a rlamento não põd·e .11aver diesp e%as res e l'v a cl a:s.

O Sn. RAUL FERNANDES E m to do ·Ca.so pocler -se-hia vo t ar es ta
consignação. O qu e a;1Jfirmei foi qu.e a.s <d espe~as de material são ele
1.2 . 000 :000$, no Minis·terio da C.u err8 , para todas as ver.bàs e rubricas.
E sempre ass im foi, s em nunca s uscitar reparos.
No l\1!i<nn~'°rio ela A.g-ri,eu.Jtura, Sr. P J·esiclente, :ainda uma v ez,
trata -s e de serv iç-0.s •novos , em phase de organização, pa·ra os quaes é
Impossível .p recizar com exacUclão a verba de material.
Na hypo thBSe a v erba não está englobaéja, porquanto cada .SBrv'iço do ministerio t em a sua c.on.si.gmação ele material, e ne.sta cons!gmaçã.o se i·nclue a a·cq·ms1çaio ·cM rnov·eis, .grati'ftoações, ajudas de
c usto, clia•rias, ineios de itra'l1:S·~·o1~ te, etc.
Es tou clemonstra•ndo . que, se p"'lo .fado arguido o Mini,stro ·da Agric ultu r a pôde gastar com automoveis setecentos contos : de ~éi.s, tambem o Mi·nistr.o da Viação pÕdeTá despender s ó no Palacio Mon;roe a
qu a n•ti a el e 2·3.5 contos, da V'erba 9". Mas a maioria da Oama.ra, estou
bem certo, vota tamt>ern .o,s OTÇarnentos, confiapa na prohiclade adi:nin's.tra tiva elos a uxi'llçvre1> do P1res·i dente ela Republica,.
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O SR. CARLOS PEIXOTO c.riminadas.
o SR. RAUL FERNANDES -

Não apoiado. As verba.s devem ser <HsQua•nclo fôr possível. (T?'OOCVln-se

"''''~tos

apartes.,)

.Joá confessei, Sr. P .r esiel en.te, qule nã.o cH.sponho de e•l emen·tos para
l·eV\ar fiais ~onge a cliscr.ii11i'l'l.ação das verbas. Agora, 5e VV. EEx. en-

te·nelern que .nfw po.cl emo,s cleixa;r de conh1ecer essas cliscrimõ•nações,
emend em meu trabaM10, ou melhor, ü trabalho da Commissão. Penso
que não ha um 1M in.istro, <0>m n.osso paiz, ·capaz de gastar 700 conto s
com a,u•tomoveis.
O SR. CARLOS lPmxoTo
Não .Jeve a questão pa:ra e.sse terr~no
( 1lpaites . )

ó · SR. RAUJ, FERNf> NDF.S - Qu a ll'clo o 'Si" Deputa:clo Josino de A rnu,io alleg·ou que a irregularidade de se englol;laJrem as ve.rbas de material ·permittia que se àJespendJe,ssem em .automovei!S' 700 conto.s, a!luclia evide•ntemente a.o per·igo de se gastar só a quantia de 700 con_
tos. A objecçãÓ não bem procecJ:en•cia po·rque não lia um Ministro honesto que seja ca.paz de desvia»· verbas ele 10 ou 12. serviços para
g·astal-as em .um só.
·
·
O SR. PRESIDENTR
Conto com o espi.rHo ele cliscipli'na elo .nobr"
Deputacl•O. Peço a 1S., Ex. qu e r estrinja · suas considerações á mater;a
ele ordem, pa:na que pecliü a palavra.
O SR. JosrNo DE ARAUJo O nobre Deputado fallou mais do qcic
eu. (Riso. Não apoicicios.)
O

&Jl.

J=tAur.

FERNAND'ES

-

A

Co1n1ni·~· são

nad a .Jna is poude fazer.

Além disto ·n ão fez obra nova no Mi.nister1o ela Agricultura, .porquan to
fez o inesmo ·em re~oação aios de1nai·s orça1nenitos . Era o que tinha a
dizer. (.Miiito bem; nwVto ·b :em~.)
O SR. CALOGERAS (pelei oniem) D esejaria sali entar alguns
imn to s axiomatica-m ente, prura não incorrer -·na. · c.emsura. regimlental.
PecUria, .p orta'llto, des culpas a V. Ex., Sr. p,·es·id ente, e á Casa por
não fazer ti.ma 10 nga f u11da'1nentaçã.o elo caso de que t ratarei. ·Priureir'.'.'I,
não · se trata de um assumpto r eferente excUusivam ente ao Ministerio
1

da Agricu l tura.

A doU'trina ta;nto s e a.ppHca a e ste como aos demai,s orçamentos
ela despeza. (Avoiaclos.)
Isto lira completanrnnte .toda a feição pessoal a.o recw.er·imento, ele
que ta1nbe.1n sou signatario, .o que justifi.ca n1inha interven.ção

nes·~e

momento. Depoi·s, ,p ela .nossa teühnica orçamentwria., •n ão temo,s qu e
fazer avaliação global cla,s clespezas. Nossa funcção cnn.stituci01rnl, e ,)
que dieeorre da longa tradição leg isllat-iva. neste

as~n1:rnpto,

é exa1ni•n ar-

mos os orçamento,s, cl etaH1a,c1as .t odas as clespezas. ·
'Não se trata ele enum eração ele títulos de elespezas, e sim ele es·
pecificaçã,o: para cl·ete•rmimaclo serviço, mn determina.elo quantltativ.o.
Além clisto, .não se trata de uma. obra. puramente ele op,posição;
1rnm sequer temos como signata.rios deste •requ erim·e·nto ü merito da
i•ni.ciativa. No pa,recleir a•presen.taclo á Gamara pelo digno relator da
:Receita, o Sr. :Homero Baptis•ta., cujo nome declino üOm a devida ve.nia,
vem elita com todas as lettra~ esta. verdade que .n Lnguem contestará,
Isto ·é, que a passos ag.jga,ntaclos vai o Bra,sil camiúhamodo na sua obra
Jegisla:tiva. par.a a clemissã. o volunta-ria dos seus clevere:s· ele fixar e fiscaliza,1· a.s despeza,s. E' o parecer elo relator ela Receita q.ue o <liz. Portanto € po·n~o ieste em que opposicionislas e .governis tas ise encontram.
·O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o . pa1<ecer .ela -Receita es(4 as0
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.sigin ado peia unanimidade da Commissão, i•nc lu slve o S•r . Raul Fernaudes.
. :o SR. CALoGERAS - Fi•n.almerute, Sr. P .residente, pego l icença pa·r a
r e.pe Hir c0m a maio·r cortezia, •mas tambem com a devida €ne1\g·Li.,
a doutrina qt1e ul.Umamente tem ,sido invocada orns.ta Casa, de qu~
clevemo1s· votar esta ou a:quella · medida na fé dos padrin.hos, .peila co.nfianç a que no s merece a Commissão ou o Governo.
Não, Sw. Pi·esidrente; em rnaterla exclusivamen·te de competencla
minlla, não abdico ele meu di<reito.
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Nem eu.
O .SR. •CALOGERAS Além do ma.ils, a missão ,não incu:mbe ao3
Deputados isolMramen<te; el)es a podem exer cer, não ha duvida, · e todos nós o temos fe.ito; mas, de fac.to, o 01 ..gão pro.p osto pela Gamara
paJl'a esse ~erv iço é . a ComnnJssão ele J!'jn.amças, e ·eJ.l.a, ao de ixar de
cumprir o seu dever ... não ·sei b0m .como q·ualifique . . .
UM SR. DEPUTADO - Abdica; mas ·n ão u1os pócle obrigar a a bdicar.
O SR. CAJ.oGERAS ,-- .. . •n ão correponcl.e á c on.f iança de qu e é cleposik"'ria. (JJ!Iwbto bem.; 1nu4ito bi1Mn.)
o .s·R . BU<ENO DE ANDRADA (*) (pela O?'dem ) - Não Ve·
nho cHscuti.r o orçan1enrto da Agricui.tura, Sr. Pre1sicl1ente, co mo V. Ex.
achou que o estava fazen.cl.o o meu Hlustre oompai11l1 e.ü·o de Ca,mara
S•l". Josino c~e Araujo ; não venho 'lambem d iscutir o orçari1ento ela
Guerra, c0<!11'o me pareceu te.r f ei<to., um pouco, o 1ll ust re lea.der da
ba,ncada flumin ense; venl10 precisa,mente encamLnhar a v.o t ação.
O re queri.me·nto dos Sms.. Josino de ArauJo e CaJ.ogera8 ·n ão 11ióde
deixar de ser approvado por uma Camara que ci:uei.ra, de ver dad.e,
votar o•rçamentos.
Nos ,p roj ecto.s 0m elab.oração apparecem verbas oomo aquel la, por
ex em.plo, em que se co·n signam recursos para "Concer.tos no LPa.lacio
Monroe, publicações, automoveis, etc.>J
·E m taes c,onclições, é po~s iv el que uma só das clausula13 incl!()a das'
e .geratr·i zes da mes>ma verba rubso rva toda a quantia .
..Suppo.nha-.se que no Pa,lacio :Mon.roe ha <111ecessWade de gasta,r
todo o valo r da rubri-ca; nada res.ta pa;ra Oll o·u tros .serviços.
Este é um exeml]Jfo
Tome·m os rnna outra verba q ualqueT, em que, pràticwm enlie, de
accô.rdo com o ca,J.cu lo dos p1rofissi.o·nae 8 oo:mpet•entes, h aja necessiclacl.e
de co.nsumur to da a quarntia com um elos serviços: o que acont·õee t1
que o Minis-trD, pr.eci,sa·nd-o fazer a;s outras c10spezas, vi.rã p edir o cred'ito supplemen.tar, e assi.:m se fals~ia o orçamento.
·P ara evitar isto, é mister que as verbas, pelo menos aquellas que
E·e podem cal-cula,r bem., sej a.m discriminadas.
O SR. FIGUEIHEDO ROCHA - Isto é que é orçamento ; o mais não.
o 1Sn. BUENO DE ANDRADA - Diz b0m o ·n obre Deputado ,pela Capital F'ed e ra;l: isto <é qu e é orçamento. O r esto não é orçamento: é um
trabalho de co.n f-iança, de camaradagem.
·S e a Camara .tem• .o intuito d·e se collocair na po.sição el e um ramo
do Poder· L egislativo, ·co•nsciente . de seus deve.r es, desejando estudar
as que13 tões sobre que tem ele legiis·l ar, n.ão pócl e deixa;r d e reclamar
q.ue sej am cl•iscrimina;das as veQ'bas que o podem ser.
De outrn modo, esta1müs faze ndo aqui 'l.lm orçamento de fantasia,
um tra ball10 ele mootirosos, uma votação ele camaradagem.
O SR; M.oNrz D'lil CARVALH·o - Mui<to peor elo que f·a ,ntasia, p.o·r q u e
envoive '1o:~ sa •respo.n,sa;bfüdade.
1

1

(•)

•Este d iscu.rso não foi r evisto •p elo o.radar.
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o SR. BUENO DE ANDRAD,\.
Mtlito peo.r do que fantasia, tem o nobre Deputado razão.
Ass im, Tetpito, desde que a Crumara se queira colloca1r na puslçw,
d1e um poder ,respffnsave l pelos ª 'c bos que .p ratica, ·principa}me•nte quanto á distribuição elos dimhe-lros dJubli·co.s, a1ãó pôde cleixa.r ele v.otair e•
requerim ento, .cujos dignos s ig1nait:.arios vieram .nos l e1nibira.T o c umprL
mentQ de um dev<>r.
Se a Jnaio·r ia da Oamara, enrtre o cumprh~nt-0 cleSS·e clever e a
r:o1'tezia ao Min'str.o, prefere esta ultima, que o faça; haverá, em tpd'.l
caso, 'm uitos votos contra e,sse procéclimento, porque a inda existem
nã>o poucos -Deputados republicainos que o :sabem ser, de facto. (MiHto
bem; n·oiiito bem..)
O SR . NICANOIR DO NAJS•CIMENITO ( * ) (pelei orcleni) '3r.
Presi•cl·entc, apre.sentei á Mesa um requerimento iclm1tic o ao orr.e·reci.clo
pel:o Sr. Jos1n<i ele .A>rauj.o e, como não tenho absoluta.mente por proposito delongar o debate, manifesto-me 1logo ,sobre o requerimento de
S. Ex., com o i•ntuHo ele to1•nar inutil a discussão elo •meu .
.Sô quer.o affirmar ,p1rop osito1s· dourbt-inarios republicanos,
e
me
apoio, sen ho·res, por mais surpreh.e:nclente que seja, na · opi·n·ião ela Commi-ssão de '•F.i na.nça.s, (m.iiito be:m.), q u e diz 010 seu r ehüorio:
prece ito ela. especializaçiLo, · enbretamto, tem desd·e muito assento em ~1os
.s as leis, quer d10 velho quer do novo regimen. Para de1nonstração ao
ass.erto cnmrp·re citair ent r e o·utros os dispo,s1üvos do a.rt. 9° da l ei de
S de OLitL1bro de 1828», e o parecer traz a enumeração das leis q ue
i'egem o assmnpto até a de .n. 3r60, de 30 ele Dezembro a.e 1895 .
Esta lei d.eclara que em nen·hum O"rçamento serão confu1nc1ic1as a s
ve1'b as· ele m:ateriarl e de pes,soal, que de.vem ser expressamente espec il'i.caclas e nomeadas no orçamen to.
O Sn. RAUL FERNANDES Este req·uisito está cabal)mente preen chido no .or ça•mento clá A;g-.r i.cultura .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - @u V.OU clemonstra:r {) OO•n trmr!o ...
O SR. RAPH.AlilL iPIN\HIEmo - Qualqu er verba demonstr a isto .
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Diz a Comm issã,o de l~hianças
p elo ·seu parecer una nimement e assi·g·naclo, portanto tambem pelo meu
honrado a migo e distincto leacle1· da. bancada elo Rio ele janeiro, o Sr.
Raul Fernandes: "Confrontados o ultimo orçamento ela clespeza do Imperio e o ultimo da .R epuib'lica s o•b o ponto cl'" \d.Sta el a es.pe1cialisação,
resulta a ainoma:Jia de que o novo rngi1nem m.ci·1'.cha parei ci oonoentrC1.çcio

"º

1

or ç C1mte1~tciria .

•De facto , diz adiante a Commissão, es te fa.cto s e nota prin cipa l1ne n1 ~e

n.o 1\fiij1isterio cl:a .Agri cultura, Tnclustria e iCo n11n1ie1·cio, cuj as ver-

bas n2.. o co·m·portam a es pecia'lisação da c1 espc.za e da rece ita.
O SR. .TosrNo Dlc AHAUJO Muirlo bem .
'"'. SR. N ICANOR Do NASCIMENTO - Acabo de citar, Sr. Presidente, o
art1,;·o 12 da le i clé 1895, que drecl•ara. que ·em n enhum a v e1'ba se poderá
con f' und ir c orisig.n.[1ção '1.tLribui füc · aio pessúal c<J111 a consig·nação attribuida ao material. Ora, no orçamento do Ministerio da Agricultura, q.ue
tenho aqui p1»esente, ·v. Ex. e·ncorntra en1 qua.lquer ida•s ·v erbas de Tnater ia l

a iattribu içãio,

i.Jnn1·ed iata

a

serviço

d,e p·essoia.l.

'Ton1 en1:os,

por

exemplo ao acaso a verba 511 : (Lê.)
·
A diaria do p·ess·oal techn ico e administrativo está in clui da na
v01 ·ba do mate1·ial ...
o SR. RAU.L FERNANDES - Dia.da ! .Dia;ria não é orclenaclo . ..
( •)

:jllste

cli~curso

não fDi ·r eY·\Sto pel9 ora.dor.
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·-· O SR. NAnuco DE Gouvll:A O nobre Deputado nã'O· füi felliz na
escolha ...
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Tomei ao acaso. Mas a mesma
oo.nfusão -s e vê e m todas as v·erba.s. V. Ex. vê, St'. Presid·en:te, que
estou sendo exacto, ·e não quero tomar •tempo; são os ~wbres Deputados que querem perturbar o debate damclo apartes.
ü SR. NABUCO DE Gouvj]jA Peço li oença Pª''ª dizer a V. EX.·
que não •t·enh•o absolutamen te esta intenção, ao oontral'io.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - T·en1os a;qui outra verba, a 6°;
esta verba se i·ef·ere ao pessoal ambulante, cujo num ero e classificação estã·o determi•naclos na l·ei citada ...
o SR . .JOSINO DE ARAUJO - Pessoal do quadro.
o Sll. NICANQR DO NASCIMKNTO - ED'tretallltio esté, incluiclo naquella verba.
No n. 2, "D irecto1ria e Inspectoria Ag•ricol•a", se manda pagar pela
verba "Mat·erial" o pessoal titulado e elo quadro.
·O Sn . .JOÃO SrMPLICIO V. Ex. equiv•ocou-se. Pessoal ele propaganda d•o trigo não é titulado.
o SH. ' NlCANOH DO NASCIMENTO - Eu não fallei em trig;o.
O SR. JOÃO SIMPLICTO Como .não fa11ou?
O SR. NABUCO DE Gouvll:A F a11vu , t•o'cla a Camara ouviu.
o Sn. NICANOH DO NASUIMEN'.l'O - "·Inspectoria de Defesa Agrícola. Ensino e propaganda ela cultura do trigo, isto ê , pessoal. ..
O SH. JoÃo SIMPLICIO - De commissão, não é pessoal Ututado.
O Sn. NICANOn DO NASCIMENTO Si V. Ex. cliz que é commissão,
que n~o ê material, ê pesso al especificado na lei doe 1905.
O SR. J OÃO SrMPr.rcrn - Isso não é peculifvr ao Minis1eri.o ela Agiricultura, inas a todos os 1ninisrterios .
O Sn. NICANOR DO NASCIMENTO Ahi vem V. Ex. com a critica
generica pa•m perltl'l'bar o debate. Quando chegiar o orçamento da Viação o nobre Deputado devê exercitar a mesma critica que eu estou
ex•ercitan'Clo com relação ao .orçamento da Agricultura, mas não pó'Cle
alleg-ar agm·a, pana perturbar o debate, que nos out·rns orçamentos
iguaes defei tos existem. Si existem nos .outros, o nosso dever ele ho1n-ens li Vt'e·s e incle.penclentes, o nosso ele ver cons.U.tu·cion a l é exencitar
a critica sobre to elos.
· O Sn. RAUL FERNANDl'S - Foi V. Ex. quem achou que são defeitos; eu não penso assin1.
,
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'rO
V. Ex., Sr. Presidente, •:mconrtira
mais a venba de 3.000 co-ntos. Aqui está: ·verba "Material" (a folhas 23), despeza com pagamento ele pessoal incluicla na. sub-c.onsignação, 335 contos".
E assim são toda,s as ','Crba,s do :v.Iinist·erio ela Agricultura, Industria e Commerc io.
üra, si es·tou faze111·Clo obra com o que disse a Commissão ele Finanças, 001n suas cl,e clarações peren1_pt0Ti•as si estou m ostJrando a liei,
o. a r.ligo preciso e ele moclo txacto, rci rcumscr i·p to e 1niticlv, a cleeJ.aração
11e que estas verbas não podem ser co:nfuncliclas, e gratuita porque nas
tabellas e11as estã,o confunclicl•as, e é uma 1necessidacle impei·iosa para
a Camat'a que esta especificação seja fei1ta, para que ,p ossamos vota;r
com conhecimento ele causa .
·
Ha mais um argumento definitivo para impedir' que .recusemos
apolo ao .requeriment•o, e é o seg.u inte: da apresentação elas itabellas
for·n ecicla-s á Camara pelo lVHnisterio ela Agricultura, a'lravés do Ministerio ela Fazenda, até a app1Xlvaçã<Y em seguni1a discussão, o orçamento foi augment•aclo em cerca ele oito mi\ contos.
·
1

1
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Ora, as tabellas primitiva s foram ·organizadas para um orçamento
de 22 mil contos, e não 'l10S p'Odem inSitruir :nrem informar sobre um
orçament o global de 32 mil co11tos, .p r.ofu·nd amente ·diverso, p01rtamto,
daquelle que estava baseado n a quellas informações.
1Si as ve!'bas s·e a lteraram, se modificaram comp1etiamente, como
pod·emos a gora contin u ar a v.otar •e·stas verb·as div ersas, diffet•en çadas,
augmemta;das com as tabellas primitva~ que n ão compo:r•tam esses augmentos?
Ond•e se encon tra a informação pTe.cisa e clara li, >Cari:ra.ra. para que
ella possa juJgar em consciencia ela ·n eceS·sMaide do valor e da appilicação fu tu ra dessa;s venbas?
ISr. Presidente, no governo ·de Luiz XI qu e é antiquíssimo e foi
profundamente · tyrannico, Philipp e Commine's declarava que qu em vo tasse orçame•nto sem verba;s .e•specificadas ·exercitava a fórma. mais ·com. p%ta ele dictadura e .tyranrnia.
iNão a·creclito que a Ca.m ara r ecuse ·a poio •a esse r equ erimento que é
digrrifica;Clor de todos nós, por.que é a declaração clara, nítida, ·d-e que
não ab cli camos de h-ossos dever es constitucionaes . (Miiit o bem, miiito
bem) .

·

O •S R. MARTIM F1RANCLSCO ( 1novimento ele attenção) (pela orclem) - .Po-sitivamente, Sr . Pr esident e, ·só -direi para enca;mi·nha.r a votaçã.o.
E ntendo que a. Camara d ev e .applaudir ·e reJeitar o r equerimento
do nobre DeputaJclo por Minas: ·a pplaudil -o como 1-egitimo exercício do
direito •de analyse e como inicio, possível, sinão provavel, ·de uma. reacção llegis lativa em iwol d a;s attribuições confer idas pP.la. Constituição a o
Legislàtivo com referencia ás ·d·esp ezas publicas; r ej eital-o, porém, d es de que s u a fórm a inspirada no antigo parlamentarismo . ..
O SR. JosrNo DE ARAUJo - Nã·o apohd-o.
O SR. MARTIM FRANCISCO ... traz a inda. indisfarçavel ·e semhgurlo
pes s oalismo (civcwtes ), d esigualando respon sabiüdades minisl·eria;es mesmo ·dentro do regimen presidencialista, •e, seja-me licito clizel-o com· tal
ou qual in.füscreção, pertur·b ando o pl a no de a)guns velhos que, como eu,
esperam .que este a nno uma camara equili1braida não vot~ um orçamento
equi<librado: (Riso) E' a 1J.en as o que tenho a dizer: ( Muit o bem. Milito bem).
O SR. AN'l'ONLO ·CARLOS ( *) (v elei O?'clem) .Sr. Presidente,
co•n siclero merece'dores de aJJ)plausos os oradores •qu e acaba;m d e se pronunc ia r so1bre o requerimento, zelando p elo grande principio que tio dir eito orçamen t ario é a especificaÇão d.e verbas .
.Devo p edir, porém, a attenção de tão iHustres [)eputa·dos para a
impor ta;l).tissima circumstancia d•c que ·e sse 1ideal o da esp ecificação
orçamentaria - .não ê um ideal de tão facil conqui·s.ta como á primei ra
vista parece .
.De anno 1Jara anno verificamo•s .que o orça;me•nto da Republica mais
se a.p1Jrox1ima desse iileal.
O SR. CALOGERAS - Diz o ·contrario o parec er d o Sr. Homero Baptis ta.
10 SR. ANT.ONIO CARLOS No prop1·io Ministerio da Agricultura,
unico r elativamente •a o qual o nobre .D eputado ·Si·. Hom ero Ba;ptista abre
excepção, n esse minister io a especifi cação está sendo a•nnuaJ.mente fe.ita.
·Si nos dermos ao trrubalho id e recorr er á primeira. votação que a qui
se fez quanto ao . Mini•st:erio da Agri-cul tura, verificaremos que votámos
VQrlJa quasi gllobal, ·O me.i;mo acont-ecenclo nos annos subsequ entes; em( *) Este ·cllscm,so não foi r evis lo p elo orn.dor.
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tretainto, o orçamento da Agr.icu1tura deste anno já .desce a especificações
bem maiores 'elo que as do anno •p as•sado ·e elos ·a nteriores.
Bem vê, ·portanto, V. Ex . , Sr .. Presidente, que a Commissão de
Finanças, a!U:ás ·p lenamente accóNle ·COm a traJclição 1mrlamentar no
Brazil ·e collocaintlo -se irnteirame•11te ao laclo ele q.u antos pleiteam as •boas
ideias e1n 1nateri.a orça1nentaria, te1n }Jrocuraido dir-ig·ir os seus tfaba- ·
lhos pugnando })Dr aquelle principio.
Mas, lê .olaro, a Commissã;o de Finanças ·:hão póde apresentar á Camara 'd os Deputados, com relação a um só dos •ministerios, essa ·especificação ideal a qu.e se referem os nobres collegas . .
iPa r tict~ lar·mente, com relação ao Mimisterio da Agricultu ra, todos
sabemos .que se trata ele um ml•ni•s terio instaHruclo ha tres annos apenas .
Os serviços a que se ref.erem as varias verbas ·desse ministerio são
serviços q.ue, por '8Ua ·n atureza inavaliavei·s, se torna difficil e até dmpossivel lJI'eestimal-os, por.que a avaliação 1Jrévia de uma clespeza tanto
quan to po.ssiv·el deve t·er ·como >fundamento a onéclia de annos .anteriores,
e a ·este r.espeito é dmpossivel .qualquer previ•sã0, visto ciue .sãc, servi ~ús
q:ue •Se estão ini·cia·ndo agora.
A Comn1issão, ·porén1, c0'1no :aisse, mesmo a proposito desse 1nini1sterio tem feito a lguma especifi cação,- e cont.inuará esforçando -se nesse
senUclo, até o ultimo termo desej ado .
.Sr. Presidente, ·confirmo i•nteirannente tudo .quanto .disse, isto é,
que •é dif.ficil ·a especificação de venba a respeito elas .quaes •não é possivel verda;cleira pr.ecisão em ·certos ·s erviços. Nessas conofüções está, na
Vi.ação, o serviço r.elativo á Inspectoria da Secca, sem •especifi.cação de
verbas (apartes) p ara o qual foi dada uma verba no total de réis
7. 000 :00 0$, porque as necessidades e particuUaridades do serviço n ão
se ·conhecem, â semelhança ido .que se d•á •com os serviços do M'inisterio
da Agricult ura. ( Troúairo - se tipartes) .
Nessas condições ha a ·concluir que, si esse •movimento revela ln cont•estavelmente o zelo merecedor de a.pplausos d0s nobres Deputa·do•s,
zelo que é ·d·e ·désejar· se reprodu za s empre, no caso ·eHe se repro:duziu
inopportu111amente. Não . é poss.i vel ld escer á esp ecificação ddeal em eerv iços novos.
O SR. RAPHAE•L •P INlfüIRo - Não .é icleal; é . o m el-o t ei'mo.
O SR. ·ANTONIO CARLOS ~ rrulgo haver justificado o voto que pretendo dar em S'lntido clesfavoravel ao requerimento elo nobre Deputado,
porq,ue me i)ar.ece que ·e]le não nos conduzirá ao fim desejruclo ~ que vem
a ser - detmlha r as verbas ido orçamento do Mini>sterio da Agricultura ,
cujos serviços a inda não ·estão definitivamente organizados e cujas des'.l)ezas mão pocl·em ser pr.evistas ·com 1segurança, p el'" razão de que, em
sua .maioria, a1ão permittem uma avaliação ·segura. (111[1.iito be11i; niit.i'to
1

b e11i).
iO SR. PRESLDEN'J.'.E -

Vou submetter 1á votação o requerimento .
Os Senhores que b approvam queiram le vantar-se. (Pciiisa).
LF'oi rnj•eita.clo.
O SR. JOSDNiO DE ARAUJO - R eque.iro verificação de votação .
.O SR. PRESIDENTE Vai s er verifi.cacla a v otação, a requ erimento do Sr. Deputado Josino de Arau j o.
Os Senhores que votaram a favor ao · requerimento queiram levantar-se, cons·ervan d.o-se ·cl·e pé para se proceder á ·contagem. (Pciiisa).
IS eis á ·esquer.cla e 14 á ·dioreita.
Queirmn sen.tar-s·e, levantando-se os que votaram contra. (Pmisa).
31 á esquerda e 47 á .füreita.
Votaram a favor do requ erimento 14 e contra 7.8; total 92 ..
Não ha numero,
·

Vae s·e proceder á chamada.
O SR. SIMEÃO LEAL (1° Secretario) procede á chamaãa dos
Srs. Deputad.os.
Feita .a chamada, verifica-se terem se aus·entado os Srs. Monteiro
de Souza, Rogerio de Miranda, Chris tino Cruz, Cunha Machado, Aggr-ipi·no A·z eve&o, F elix IPacihe•co, Raymu·nd·o Artli.ur, 1Bez·erri1 ·Fonl€•nelle,
F.Jores da Cunha, João Lopes, Simões ' Barbosa, Cunha Vasconcellos, Baptista Accioly, Dias d·e Barros, Miguel Calrrion, Pedro Lago, Rodrigues
Lima, Moniz Sodré, Paulo d·e Mello, Julio L eite, Rodrigues 1Salles Filho,
Manoel Reis, Porto So1brinhci, Erico .Coelho, -Silva Castro, Mauricio de
Lacerda, Maria de Paula, Augusto de Lima, Silveira Brum, Jo•sé Bonifaclo, Irineu Machado, João Luiz de Campos, Ba})tista d·e !Yiello, Chris tlano Brazil, Fe1T.e ira Braga, Estevam Marcolino, Olegario Pinto, Henri·que ·valga, Celso Bay·rha, Nabueo de G'Ouvêa e D.a1ningos Mascarenl1UL$
O BR . PRElSIDENTE - R espoinderam á chamada 9.5 Senhor~
Deputados.
·
Não ha numero para se p r oseguir na votação.
O rnquerimento fica prejudicado, na fórma do R egimento.
,3• d.i•s cussão ·do projecto 111. 6'l B, de 1912, fixando a despeza do
Minis terio da Agricultura, Industria e Commercio para o ·exerdcio
de 1913.
O SR. AJUGUSTO DE ·L IMA - Sr. Presidente, dis·cutin1do em uma
d·as sec;sõ·es passadas o orçame;nto da Viação, emitti ãlgumas pr-0.p oS'içõetS, que diversos collegas, amaV'Bl·m•e.n te, taxaPam d•e pan·aiavxaes, e

que, .entretanto, esitou cer.to qu e nem ao n>enos as appa!'encias de
parrud•oxaes ella,s ostentavam·.
'
Al€nt·ado, S r. Presi'dente, com -o apoi·o que algumas au1-oridades
economica,s :em:p.nestam a essas proposições, não m·e ·dei p1ressa d.e tirar
trnd·as as illações do momento, até m•esmo por·que essas Hlações, que
se -ct:eV'eriam tra:du.zir .e.1n •e m•enà-a1s, não se idestinavam aio orçamento
1

do Mi:nisterio 1d:a Vi.ação, s·inão ao 1aa .Ag1riculitur.a, :c-uja o:ppo.rtunidade

vae cOJrrendo.
Dizia eu, Sr. Pres·ident<0, nessa <'!·tÍasi famiJi.ar palestra que €nt.retive co m uma irad a 1Lmi1tad.a de conegas, nesta Casa, que a esotrada
de fer·ro, des.acompanhacla 1ae -0u.tros ooeffici'entes economicos, deS'de
que :não vise exelus·ivamente um fim politico, ou um fim estrategko,
e .não tenha, ·po1r outro lado, o intuito d·e e>qpl·orar, c'Om lucro para · o
Esta.do, a vjaçã.o publica mu.Has vezes se torn.a um e1emento anti -economico, exucen do uma influencia malefica e dissolvente s•o1bre 0 interior

ao ·p.aiz.
o •SR. BUENO

DE ANDRADA - V. Ex . ,PÓ'd•e citar um BXemplo de estraKla -ele ferro d·es1sa ordem?
O SR. AuGus·ro DE LIMA - Satisfarei ao nobre Iiepu·tado.
Na disoussão do orça m ent·o 1d.a Viação, citei a grande estl'ruda
america!la de Nov.a Yorl' a S. Franci:;,co, que ·atravessou o deserto ....
O SR. BUENO DE ANDRADA - Perturbou a vida economi·ca?
o iSH. AUGUSTO DE LIMA - .. - e que duram:te mui.to tem'.[)o foi
oorj.gem d·e despezas coJ.ossa,es para Ó Thesouro .da União Am.~ricana.
O SR. BUENO DE ANDRADA Q·u al •das quatro? Porque ha quatro
noose caso.
O SR. AUGUSTO DE LLMA - ·Theferi-one áqueHa de qu:e tinha mais
exacta notida: a de Nova York a 1S . Francisco da California.
-Só conheço .esta e posso :inf-0rmar á V. ·E x. que esta, emquanto
nã,o attingiu (1 Uttmal, €mquanto .não ligou os dous ocBanos, só foi
.origem de d·espezas par.a a Ul)ião . E, •aindà mais : essa estraid·a,. levo·u
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em

g'rarnd'e parte de se·u o;>erou.rso a preocoupação da colon ização

ln!lJI'-

g.L nal.

O •SR. BUENO DE ANDRADA .E a immig·ração perturba a marcha
eco:nomi·ca ido ·p.aiz?
O 1SR. AUGUSTO DE LiüVIA - V. Ex. anitecip ou a mate;ria das emen das que vou apPes'611-tar.
·Co·m o 1d'.izia, s .r. Pres.id·ente, •a estraJda de ferro, ch a mada em pha.ticamente ·d·e .penetração, quando d esa;com panhada 'dos factares que vão
fixando ,a.e uma ·e o·utra m.argem della os elemen tos que d·evem oonsti 1ui·r os 'n udeos de 1H'O d•ucção, ·os n"L1cleos d e ·p ovo·a mento, .garantMos por
u1n·a vi-d.a sed•entari a ·defi1niitiva, 'ª est.raid.a .d·e ferro, lo.ng.e de s·eir un1
age:nte povoad or, ·& u1na .bo·m ha de sucção para os e len1 entos varHdos,
po r venhna ainda exis.tenl'es ,no sertão.
Demonstrei no meu .disourso sobre o orçamernt<o da Viação· que
casos ha •em •que a estrad•EL d e ferro !LlãO. traz ·coa:pp.e n sações á;s perda3
lo caes da ·r .eg ião que ella atravessa.
Tal 1é va. elevação do 1nieço do:s generos de ·consrnmo; tal a selecção
por uma ·concurrencia v iotoriosa de elevação ·de salario3, .de 1Tabalho
d~a pequena lavo.uir.a, da precaria .cultura dos cer.eaies· e ·Outras muitas
con·s equencias. iE}ntretainto,, o Esitado '1.JOr issu mesmo que 11ão € um ind'ustrial, e é o m em0'3 .competente; por isso ~nes:mo qu-e não v isa com as
es tradas de ferro. o lu cro; POJ' isso 1mesrno que ,sõ q.u er levar o estimc1lo
para a produoçfüo, par-a o des·envolvimernto e .ex~1ainsão da· vi·d·~· ind us•trial; [JOr ·isso mesmo •que o que eUe se pro.p õe fazer .é povoar 0·3 sertões, é .fixar nas ·s ituações ru-raes as pop:u}ações, cuja tend,en-cia é 1~a r a
ser aJtr ahid:a p.elais s·edncções •Urbanas ou .el os ,p ovoados, ·P ela tndustria
mais .faicil, sinã.o ·p elo j ogo •elo bkho ; o Estaido, por iss'O mesm10 que não
é um .explorado.r, deve i1rocm:ar •coUocar ás marg.ens- das .estradas ·ele
if.erro, .ã. :pno1Jorção do seu ·desenvo lvimenito, a prod:ucção, os ·eJ.erne111tos
de qu e ella carece para uma vi'da propria. ou :p ara que elh u_ão se
torne un.n ·e·ncarg·,o one.ros,i ssin10 !Para o Theso.u ro.
Deste modo d:oi que os am.e:ri canos, foi que .os ar.g ent fa1os, fo i que o
M.ex i1co, m,os 1Jl.t iin1os aininos da a:clm-ini str1E1.ção .a1e Por.firio Diaz, ite m consegLrüdo 'V·itali z.ar essas poderosas ar.terias, g-.ar arntindo -lh es uma vi-da
qu:e aiaida .tem cl-e a rtifi·cia l como a que leV•CL a ·estrada de d'•erro ·desacompa nh ada desses ele:m erntos indu:striaes, ·coUocados á s.ua inan.,gem .
O SR. CALOGEHAS Nes·be •caso, com·o dustifi.oa, V. E'lC. as grandes
obr.rus coloniaes .a.e todo.s ·OS p aizes europeus a;traves·3ando até o Sáhara,
pro cura ndo ligar os oásis centraes ao li•bto.ral?
O .SR. AUGUSTO DE LIM·A Que procuravam -ellas? O li ttoral.
o •SR. <BUENO DE ANDRADA dá um aparte.
10 1Su. AuGus·~o DE LIMA - Jlá demo·nstrei, da out ra vez que fallei,
que quando a.s populações de •Mi•nru3, ·em c1uas 1phases 01otav;eis d p. sua
hi·storia, ·se sen t i1;·aim attralüdas pelas r iquezas, não foroam ·P recisas estradas de f.erro ; el•las se p,·eci~1itaram., o;>res0ind'inclo -clellw3, em bus ca
dos nü.neraes e d•O·s nucle·os ·de .p rodilcção de ·Ca.fé.
-Quawtio •ao aparte do 111olbore De:pu•t a do •ST. Calo.gerrus 1dre vo tfüzer que
as e~trordas dem and.!l!m o li uto.ral :teem ·um estimulo pod·eroso : ellas con tam encontrar compen·3ações, que vi·r ão cedo ou tarde, porque <teem vara
g-a:rantil-as o oceano, ·q:u e 1é ia ieamimho :para 1t.oidas .as •naç:.ões 'Clo glo1bo .
Essas ,\,en toa.Uvas a que se •re<feriu o meu nobre .co.Jleg·a, t inham grandes -e stímulos, q.ue vimos t!l!mbem reproduzidos aqui u1os tempo·3 da aurichl ia, dos •b'aJndeiran'tes,. que, ard-erndo na ·feb-re da ambição, •com a phantasi·a ·escalod·adia. de sonihos de rthesouros, ·com os ,a,e3.enhos rda se•rra l'l as
E~m er;\J.das e -d os grarnd•es Descobertos, ihomens ruurd azes, ·se pr.ecipita0
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va:m, at>ravessaJ11Jdo d'lorestas invias e torre ntes, .g.al'gM1d'o ser!'aG, a1profundan do vaHes, a rris-cand.o-se a co·n1trahir molesti as 1)elos •b amhado.s in fectos, •sem ao menos lev<ar.em o indi:;;pensavel para o sustento duramte a
longa jo nrnada; :p orqu.e plaintavam até •r oças d.e cüreaes para o caso de
terem ele ,fazer ou•t ra tentativa.
Jiá vê o 1nobr•e Deputaido q,u·e esse estimulo eT•El. a melhor locomotiva
p ai·a que:m trazia a im·aginação cheia die s·o1Lhos.
!•I() DE ANDRADA dá um aparte.
10 SR. AuGus•.ro DE L IMA - Quando JJão hav ia estraida d.e fer.ro, o
o uro proven1iente da nüna do Morro VeH10 ero, tran·s pm:itado em tro·pas.
•O 1SR. E LoY DE ·souzA Fazendo m a ior despeza e c orrendo maior
risco.
'O 1SR. AuGuS'.ro DE LIMA Não •corria Tisco, tamto que e•ssas tropas
tiunca traziann es-colta.
IÜ 1SR. IBUENO DE ANDRADA - A 'LHÜ'Ca mina que V. iEJx . 1explora .(, a
dia poesia.
O •SR. AUGUSTO DE LIMA - 1Pod·eria appellar par a o tes.~enw:n:ho do
Presidewte d·esta 1Camara, q.ue, c omquanto moço ainda, a lcainçou o tempo
em que do !MmTo Velho ainda se •faz.ia na.s ·costas .a.os burros, s·e m outira
escolta a :n ão ser 'ªº .tocaiclor, d-0 aririeiro e .elo i.n.gl ez, o tram1SJ)Orte , do
ouro.
Mas, d.eci<didamemt e, .as nohres Deputados, seg unclo me pa;r.e·c€,, não
desejam que ·eu prosi ga na clemoins<lração da mfal'lm. these ...
. O ISR. IÜCTAVÍo 'ROCHA Estamos ouvia:J,clo a V . Ex. com muito
prazer.
O SR. AUGUSTO DE L IMA- . . . .po r.que me •füstraern, a cada !rnomento,
com apartes.
Aliás, como já disse, •SO-u amante da P•rosa. Dizk1, em, que a Estrada .de F .erro Centra:!, dwran•Le m ·uito tempo, ser-á, em gram·de panbe do
seu !Percurso, cima ·fo•nrte d e ·d·espeza ôrrnproductiva eum:iua n1to a União,
a;btend•end·o aos interesses sup erion·es ·d•essas zo1l!a·s e aos da propria es.tr.ada d.e ferro, não accuc1ir com os indi s·p emsaveis meios l)·a ra o desüJJ:1 /olvimento das ind'llstrias e da lav oura da;s regiões por ella percor nidas .
.Sabe V. Ex . que ;a população •de gra,i;tde .par·te dos nossos Estados,
con10 a d e todos os outros •E stados do 1Brazil, porque o pbenorneno 'é
geral, está sendo ª'ttJrahi:da ·e alta;m ente solidtada pa,ra o.s centros po pulO'sos. Neste .j)benom·eno, o qu e anais aidrrnira ain:d•a. é que .elle se ~·ea
liza até rn·e smo no Distrleito F ecl eral, ·ornd•e :se •e ncontra uma grande m âss a
.f luct u an.te de indivi'd:uos ·d.os campo s, •q ue, a:bamdonarndo a i!J1d·ustria lent a ·
da cultura da t erra, cu1tura que J.eva ·u m . an.no e ás vezes mais· a iPrD'cluzk, veem pTocurar occ wpação na IC<apital.
O SR. CALóGERAS T·aicito j á s e •r eferi a a esse phenomeno.
1SR. AUGUSTO DE LIMA Co mo 1bem r ecO•!'Cla o illusitre D eputado,
esse phenom eno j1á d ata do tempo de T acito, ao que pofl.erei a,ddit ar que
•ell'l._ lé. ainda testem'lmlliado por Virgi!Jo, quando jus•tiofica,va nas suas
Georgi1cas a necessidade d·e s e to·M·a,·em os campos po.r:utos de attracção
para as populações aman1'1:es dos encantos, da:s seclucçõ.e s, das d-i·ssipa~
ções d as •grandes ddad·es. Erutre ·n ós, é o que s·e v.eri.fi.ca. O phenorrneno
é basta nte assustaJd o·r e eUe ai:f'feicta, mais que to:das as 1p:rop1riais cla;sses·
dini1geµtes, que se ·v·eem cercadas, de continuo, por Ull11a numerosa client eLla d·e .p retendentes a cargos publicas.
o .SR. .BUENO D·E ANDRADA - V. l<J•x . faz inj.ustiça ao Sr . Wienoes -·
Ia u Braz, qu.e, sendo V ke-lPreSiclente da Republica, metteu-·se em Minas,
e cJ.e 1'á não SE\-he.
0
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SR. AUGUSTO DE LIMA -

O 1SR. BUENO DE AN-DJIADA -

Não estou l1'Et•bi1Hado a dar explicaçõ es ...
Nem eu as a:ieço ; J'oI apem·as ·uma nota

lí mao-gem, ·-a •que cfiz.
o SR. AUGUSTO DE LIMA - ... m.as POS'SO dizer que, com c ent eza,
isto rr-evela gramde ahnie.gação d e S. 'Ex . , porque ·a vida no Rio de Janeiro é anuiJto mais divertida elo que em qualque.r ;po'l'llt.o do hltericir.
10 ;Sir. Dr. w .e11ceslau Braz é um espirita super.ior, que estlí mui'to
a•oúma de tod·as essás •sed.L1·oçõc·s, e e u me refiro a os i·n dividuo.s que não
se .aohann devidamente 1aa:iparell1ados para resisür lís sedu•cções e ql'l·e
- faça1nos agora jus tiça - não tendo uma gleba. onde exercer sua activi,dard1e, acoidem para o·s granicles ~·en.tros, e vão empre1gm1r-se na ivenda
d•e jorinaes,. ·d·e bilhetes de Ioteüa.s, e em a;gemcias de toda o.r dem, que
não faltam, e ahi se ·encostani., paras.iJtanii.:r.a.n em t eb á es.pera de que vag··u e
a lgum •oar.g·o, algum·a co:mmissão.
1Seria interessante ;[.az•e1r u~n.a •estatística .t!·e it.odos O'S :pre•tend·en.tes
0 um Jogar ide ser.v.en.te, a inda -e1n vida do resp edt.ivo frnncciomairio.

o

1SH. 1?EREIRA NUNES -

E' Ulll phenoíineno geral, CO'nitra o qua:i

V. ·E x. podia pôr em jo•go o-s ·fascinantes pocl•er•es da sua ima:ginativa, ·
entoando os hyrnnos do Re.tou1· á lei Terre, de Jll[eVime. (Ha 010tiros apartes.)
O .Sn. AUGUSTO DE LIMA -

•P•erfeiJt a;mente, mas para mitras paiz,e s
nã;o . repr·esemta .a mesma ameaça que para •n ós, [lorque o capi:tal mais
importro11n:te do Brazil :é constituido, p1r ecisa.m ente, ;pelos braços acüvos,
promvtos paira o trafüalho.
Agora, digo qu-e a estrada d1e ·f.erro, vem em aux;ilio dess·e pl1enom eno, ·can.aUsa as massas a:irole'ba.rias, d o.s c•ampos para as ciidacl:es mais
proximas.
O ISR. ELoY DE rsouzA - Si não tivessem ·e'StTada de feTro, vinham a
ca;vallo, ou 1I11esnn-0 a p!é.
O Sr. AUGUSTO DE LIMA - iHa i:rndi.vid·uos que só pel·El- faci.Ji.da.ae da
est:rada •é que se -transportam .
O 1SR. ELOY DE iSouzA - Ha .pouco ainda se Peco1,d-0.u Taci•to. e o seu
depoimento quanto a s·e o•b servar o phenom eno jllí na a:ntiga Roma.
10 1SR. AuGus·ro DE LIMA - Digo qu e o phen-o·meno é ger.a.J, mas que
a . estrada de ferro 'V'e m auxiliar a s·ua :manH-e stação.
® pmlwei accrescentar: «Si islto se dava com o <lenho v.epde, que
dJ1rei ·com o secco? . . . ))

·

'

1Si o ·eXúdo em .questão 1é um •p'h enom.en.o 11uinano. de todos os paizes, o0bse!'Vad.o até :aint•es .de existir ·estra;d.a -ele ferro e no •tempo em que
•haivi1a embaraços ás commun i·caçõe.s, •que 11ão se d·a1'lí q:uanid.o elle é
alind:a do •e fomentado ]leias estradas de ferro?
iUM :SR. DEPUTADO - O exodo afinal não é mais q ue '.uma .fórma p;3 rücula;rizad.a ido n.omadi.sm-o, .de t-0dos o:s temvo•s.
10 SR. AUGUS'l'O DE LIMA - Mas a estrada ·facild:t.a.
O iSR. ELoY DE S-OUZA - O eimdo é tum sy·m ptoma de vitaUd!a d1e, só
·u m fra;co se resi·gna a µiorrer -d e braços crr-.uzados.
ü 1SR. AUGUSTO DE LIM:A - O exo.d.o tem •e_x actam,ente 1:) inconvenieHte
de 1tirar ·OS dementas validos que sã-o os unicos que podem estabelecer
a 'J)rospericlad.e Jo:cal,, deixando os i•n.V•1lidos . ..
. 10 :SR. 'ELOY DE SOUZA - l'Dxodo J)O'l' m'is·enia, que não é o caso a que
V. ·Ex. ·se está ref-eri.ndó. V. Ex. re.f.ere-se ao eJ!Ood-0 .p or uma mai0r
faciHdade .ae vida, a seducção natural cl•a-s cid_ad·es.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ·M as ,o elem-ento 'Valido eu o encaro debaixo de dou s .pon.tos ele vista: o v'a lklo que ;t.ero ·cap.ital, recursos, aRso
0

•
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em que o e:xcodo é tambem ·p rejud>icial; o•u vali'do pelas iboas co1J1dições
physiol·oig i·cas qL\e vae· levar seus braçós a outros trrubal ho·s . Em qu•alqu e•r
.a-estes ·dous .c asos de valicl1e·z, o exoclo .p riva a localiclacle, na qual se manifesta, de •elemen1to.s d·e JJrosperid'1•d·e. P .or isto, digo que a estrada de
.fePro, sendo ãs vezes um elem.e nto para mais facili>t:i:r o .exod.o, é lesiva.
P8'.ra evitar as suas ,grruv=es ·co:rnsequenci.ias, d-eive o 1E:sta;d1Q, que é o , res-

ponsave•l por ella, d'1·r a todas a-s regiões atrav•essadas :por estr.rudas d<i
fen·o os un.eios hudispen.saveis paira .fixar a 1populaçãQ . ..
10 .SR. J3UENO DE ANDRAIDA
E ess es meios, como são J.evaclos para
lá? Pela :estrada ele femo.

o SR. AUGUSTO DE LIMA
Estou ·de accÔ"'•do , ma.s os product os
trans.port•a·dos pela estrada de ;f.err.o ·Chegam por um p.reço muito mais
elevado .elo que o dos .p•r odu ctos d•a ·t.er.ra anites que a via .f errea aUi ti1ve.ss'e .C:hegaêlo.

F.eliz1nente, Sr. Presiodeu11tre, a ~nesma Umião, ·que lançou sohre os
sertões de Minas uma estrada de .f erro, ·e o .f.ez 1d e modo sonprendente,
pela n11p,í.d•ez, ,p ela r.esolução com que levou a eflf-eito ess·e emprehen,dic
menta,. a União não .s•e tem mostrad.a >a•vara, d•ent,·o dos recu rsos orça.menltariO's, das a:irovi<lendas com que aos poucos possa assistir ás pop.u Jações servtdas :pela viação ; 1mas .i s1to· 1é ainda em tão pequena escala
que ré com•o se .n ã·o ·exisrtisse.
' Demos, mo :prolong>amen to da Estrada ·Ce.nM·a l, uun 'Thucleo colon1·a l,
no ununki.pio :&e Sete ILaigõas, •Il'Udeo .q·ue 1Vaii d'loresoemdo ad·ll1'k·avelmente
dá não se fa21ernà.·o es·p erar, rpoT muito .tempo, os r·es·ulfa,dos. A administração d:ess.se estabelecim·ento vai •desenvolvendo todos os uneios infüs1pen-'
saveis ao seu ·e n·g ran'd ecimento, e não ·s·er:á de rudmirar que em futuro
bre1Ve elle rerpres•ent1e o esboço d·e u.rna g.r>a•nd•e ddrud•e.
1Mas, 1S1r. Presid·ente, 'nestes muél•eos estão senrdo .e stabe).eéi-drus faml·li.as estrangeiras, russas, all'emãs, italianas, Amfim ae diversos paizes
euro1peu s.
IN1ec~ssario é, enitret,amoto, ·que olhemos P·l'i·m·eiro pa.ra os nossos '.l}a trircio:s, vara d.epois lfavoreceT1nios os imm.ig r·a·ntes estrangeiros. T·emos
paltridos cuj·os braços descruem cheios 1d•e ·d•esani1mo da falta de trabalho ,
cuj.à, ,robus1tez ·e .a pti.dão para a a;cNvi1d.ade são ta1vez ·su:p·erior.es ás do
propTi 0 immigrante es'trang.eirô, porqu e tem para a resistberncia do clima
condições phy.siofogfoas •que 'faltam áquelle.
E .a_, ·e:xiperi1enici a tem rdemoins·traclo qu:e os ·estram1g-eiros maii.s vaiHdos
nas a1ites de a;gricul~ura, nas artes mecruni.cas no velho mundo, transportaaos para estie paiz, . apres·en~am um coef•fiden:te muito fü m muto dà
acti1Vi·drucl e 'C11e oa1nltanho, ao passo que ? nwcional, .cal'EJj•ado, hrubHu aido :ás
inclemencias do te·mpo, ás irregularidad·es das estações, á continencia
d'or.çac11a pela pobil'e:m, á sobri-eclad1e vegetal, de unodo que al.guns dellcs
limitam ·sua a lim·ent•a.ção a raiz.es ele mand-ioca, esse, seguramenlte, p6d·e
oNlereceT muit0 mai.or •garruntia lá estrubili1dwd·e do Ü'ahalho d o que os
que vêrri tara'd10.s pa·r.a rucl.quirirem moles<tias ·e m um clima diff erente do
que deixoaTàrrn.
·1

1

1

Quwnto n.os custa o immigran·t e estra1n1g .eiro? Não :benho no momento dados .para s@nificar ·e m algari:smos a impmita'l1·cia, o vailo·r do
immi.grante estran,geir·o. Desrue o reCJ'Wtamento no paiz· ru~·taJ, o embarque em um transatfa.ntico, seu t·r ansporte, ·seu alojamento .p rovisorio, seu
transpor.te na est-ra.cla de ferro, seu a!o.jrumento no Estado destin at-ario,
as drelonigas custosas ao CEsltad.a que 1·ec·ebe emqurunto não lhe dá o lot e,
e o s'ust·ento que os coDr.es publicos Ihe .garan1te albé que a · '1;erni.. culti-
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'V·Wd•a por eIJ.e dê os

~r.t1dtos,

por qu·e preço fic<i- tudo isso no immig.,r amte

1eu.ropeu ?

A mais de um n.acional qua,n,t as vez·es :ben•h o -0uvid-0 dizer: «Eu
quero :tra.balhar, mas n ão tenho um palmo de terpa. ; e u qu·ero trabalhar,
mas não en•contro ferramenlta,, .
O .SR. JOSÉ BoNIFACIO - .E ' verdacl·e; mas ago.ra j'á l1a auxilio re[ativo ao 1nacional.
, o :SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex . n.ã·o está dizendo novidade.
Qual a col onia nacional qllie tem.o·s o·eali z.a ,da?
O :SR. JOSÉ BONIFACIO - Já temos a lgumas. e m·esmo no Estruel o da
iBahia .est1á se funclrunclo um a muilto impoTtante, actu•a.J.mente.
ó SR. CALOGERAS - Jlá temos r ealmen.te muitos •nucJ.eos ele co lo ni zação .
O ISR. AUGUSTO DE LIMA - Quero a.ceentuar que esses nucleos, ess·as
tenlta;ti.vas ele ·colo,nização que tem havido abê h oje ...
O .SR. JosÉ BONIF.&cro - Não •São t entativ•as; ·m uitos j á estão organ iza.elos.
o SR. CALOGERAS - E ·m •B ello Horizonte mesm.o :temos a oolo nia ele
Barr.eiTos.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não é propriamente uma colonJa, aliás
u:m bello esta.belecim•enJto do Est.rudo, e •nã.o d•a União ; mas oom frabalha,d,ores tam1bem es:tra11g.eiros.
ó SR. CALOGERAS - Sim, pequena, mas é.
O ISR. AUGUSTO DE LIMA - Quero especia l.fr1 en te referir-me, Sr. :Presidente, ·e ·esse oé •o meu i·n tuito formu-Ianclo as emen das, a os nucleos de
colo.nização em que sejam ·a,proveiltacl·o s 1exclus.ivaanente •elementos '!l.acion•a•e s.
IO :SR. JOSÉ ·BONIFACIO - Mui-to bem, mas isso mes~ j·á existe.
10 1S R. BUENO DE ANDRADA - O nd e?
•
O :SR. JosE' BONIFACIO - Na Bahia está u1n serviço quasi orga.nizaiclo, ·e mesmo ·em o'utros pontos.
· O :SR. AUGUS'l'O DE LIMA Qu ero ·a ccei•tar a decla ração do nobre
.D eputado de qu e já existe ·esse serviço, no paiz . ..
O 1SR. JoSE' J30NII'ACIO - Ha até verba n.o orçamento, 1para o seu
custeio.
O •SR. AUGUSTO DE LIMA Mas e u quero me Tef.erir á zona em
que .não exis t e esse serviço : as minhas em enclias se referem á zona
margi·nal ida estrada de ferro que V . Ex. o-utro dia, indicava como
S€nd o por s i só um elemento d e :progresso, um hciMtat seguro ·P ara
todas as JJrosp eTifüvd·es :n.ruo\orraes e qu e, <J.esacompanhacla. de to.a os os
elem.e1Jt"os, no m·e u eintender, s eria antes uma. bo1nba icle sucção aos
restos validos do ·s ertão. (Ha 11.m ccparte ·do Sr. Jos é Bonifacio.)
P osso 1traz·er em m eu a•bono a doutri'na dos melhores economistas.
Para .os econ omi stas a estrada ele ferro não ié mais elo que um instru1nento de transporte; só s e transporta, qua1n:clo h a algun1a co usa a
transpor.t ar e só ha alguma co usa quando ha el·em entos d e .p ro.clucção.
Ha a lgum fac t o qu e se opponha a qu e a estra da de ferro s eja.
simplesrne·nte um in strumen to d e transpo rte?
E' u1na qu estão qu e não está sónH::n te· nos do111inii0s ela historia;
já fa z ·parte ·do s e1ntime nto publoico; é o povo d~s ·locali dad es qu em o
di z. Gapanto que se perguntarmos a qualquer daquelles honrados la vrador es de Sabará, de Villa Nova ·d·e Lima, de Bello Horizonte, do
R io {las Ve.lhas, Sete Lagôas, Curvello e da longinqua Pira-pora, " que

tem foifo a •estTada de ferro ·e·ntre el1es, respond.erão aqu illo mesmo
que esto u affirmando desta tribuna.
UM SR. DEPUTADO Então, para muitas lo calidac1es era melhor
que ni1o houvesse estrada de feno .
O SR. AUGUSTO DE LnvrÀ Não posso ·dar essa latitude ao argumien<to. 'Nat'l.l'ralmente oea•cla uun de n ós ama a sua •com:mo·did·a<l·e; é
certamente preferivel ·i'r-se de Bello Horizonte a .Sabar'á ·em 20 ou
3 0 minutos de trem, do que palmilhar a pé tres leguas .
Isto é uma questão clara. A ·estrad·a de ferro ... ·
O SR. PEREIRA NUNES L eva aos •h abHantes {!e cada localidade,
onde chega m aior conforto, facilidrude de t•:a.ns·porte ·e mais approximação com os centros populosos.
O $R. AUGUSTO DE L IMA Per.dão, ainda sob o ponto de vista <las
condições .p ara fixação da populaçi1o, a 'e s trad a de ferro actua como
bomba de sucção, .p orque todos nós sabemos que 01.os deixam os levar
pela lei elo menor esforço . fPois um lavrador, um jornaleiro que trabalha •d.e sol a sol,' co1no se diz em Minas, bracejando co 1n u1na enxa-dil,
mordido· por um sol causticrunte, tendo frucilidrude d e ganhar 5$, 6$ ou
7$ ·na •Cid a,de, sUJbrnette~se 'ª 1g·anl1ar 1 $ ·a .secco?
0 IS R. CALOGERAS Isto 1é a elevação -do striiggle for ai[fe. ( Trn omn-se oi;tros cipc111 . tes.)

o· .SR. AUGUS'l'O DE LIMA - A carestia oé ·um estado a n ormal. A
c-arestia ·é uma crise.
O ·SR. CALOGERAS V. ·E x. está mostra,ndo que não é um paradoxo
o que nós ·sustenbamos.
O SR. AUGUSTO LIMA Estou def-e,ndendo uma Wéa que está no
sentimento ·do povo .
V. Ex. po·nha ao alcance da mão .. .
ü 1SR. ELOY DE .SOUZA Entre uma cedula de 1$ e uma outra d e
·5$ ninguem vacilará (na preferenoia.; até ·un1·a creança não h esitará
na escolh a .
o ISR. AUGUSTO D.E LIMA - Qual ·é o resultado? Quem perde é o
lo.gar que fica sem o trabalhaiclor Que ga,nhav,a 1$000 . •Si VV. EEx. quizerem, e u faço a apologia da viaçã·o f.errea; acho que a viação ferrea
é u m elemenfo .ae progresso.
·
• o 1SR. BUENO DE ANDRADA - A consequencia elo que V. ' Ex. diz
é que a estrada c1e ferro é ·111n i'nstrumento de ,p rogresso para a ci dade e de regresso para os ca.n~p~s.
·
Entre nós a ,estra,cl a de f erro, felizO SR. AUGUSTO DE LIMA m.en te, 1não te1n trazi·do todas as conseqiu encias de regresso, apenas o
despov·oam emto ··do resto <los -e lementos humanos que ha nos seTtõ es.
o ·SR. RAPHAEL PINHEIRO - V . ·Ex . . dá licença: o unico meio de
fixar o se1,tanejo é dar-lhe transp orte rap ido .
ü .SR. ELOY DE SOUZA dá um aparte.
O Sn. AUGUSTO DE LIMA ' A secca é um phen omeno meteor ologicq.
Refiro-me á_s condições estaticas, norm aes . ( •I -la oilit1 ·os rnvar.tes .)
Cha1no a att enção Cla Ca1na:ra para o seguinte, pois qu e é u1n
phenom eno qu e m erece muito a m editaçã-o ~los ·estad istas: ha um accr esci mo de população urba,na em desaccôrdo, -em d esproporção com
os elementos necessarios á manutenção da vi.da.
1Essa caresif:·ia, ·essa tão preconizaJda .e ·proclan1acl1a carestia não
é mais -elo que o clefiMt ·ellltre as condições phy·siolog·icas da população
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e os meios alimenticios que . ella deve assimilar.
a;partes. )

( Oi"ltzam-se muitos

_

Apezar <la sabbatina com que os meus nobres co'llegas recorfüun
os tempos academicos, não. me posso conformar com a. idéa de que
um sé factor bas.t-e para a ,pro•ducção de um phenome:no. .Aliiás, é uma
fórmula essa d·e sociologia: para haver pro.dudo ·é ·pret;i.s<:> haver pelo .
menos dous factores. A estra;da de ferro é instrumento de transporte
e si não .tem o que tra-nsportar ha de ser origem de despeza.
Qua;ndo se trata da construcção de uma · estrada de ferro, que tenha
por fim 1evar recurso aos pontos por . onde se ·estende, está na sua
O'bTi-gação •cr·ear ntrcleos :para tro•0a d •os proc1uctos e para abastec-im•e.nto
do mercado <0emtr•il.
Não é o·utra; a m eu ver, a funcção das estrada s de f.erro economicas.
Agora, si meus ·collegas quizer.em q,ue eu concorde pJ.enamente, em
que uma estra>da de ferro póde presciJJdir de moti'vo ecoa10mico ou ela
coeffücienci:a ele -outros agentes, eu lhes -direi que a -e stracia estrategica
ou pKJIHica se justHica,
per.f·e ~ lfüme;rute,
desaoompmi.haclia dacruelJes
agentes ...
O SR. RAPHAEL PINHEIRO ___:_ !Nesse po·nto, -esta com optima c1outTi-na.
O •SR. AUGUSTO DE LIMA . . ..para ·defesa nacional, pa.ra manobras
militares, '))ara todos esses fins, que se relaciomam .com a paz publica .
e fa1violabiJ.ida>de do territorio ..
O SR. BUENO DE ANDRADA - Não é o caso de Minas.
o .SR. AUGUSTO DE LIMA - ·Por que não é o caso de Minas?
•Ü •SR. BUENO DE ANDRADA Não ·é o ·caso de Minas, 1Jorque é um
povo tão pacifico, ~ão ordeiro, tão f6ra das agitações militares, tão
distante dos perigos da .guerra estrangeira ou civH, trabalha;nclo tran.quilla-mente, esperando a tramqui!Ji.dade fllitura; salvo si ha lá o:tlguma
cousa.
•SR. AUGUSTO DE LIMA
V. Ex. d·eve fazer j·u stiça ao Estado
de Minas ...
o !SR. MARTIM FRANCISCO
4.2 Tespo;nde a esse aparte.
O 'SR. AuGusro DE LIMA . .. para não o considerar uma unidade
isolada na Federação, de braços cruzados, completamente i·ndifferent e
aos int.eress es 111aoionaes . ..
O SR. BUENO DE ANDRADA - Nem eu disse ist-o.
o SR. AUGUSTO DE LIMA - ... e ao primacial dever ClVlCO de solielá riedacle com a União, em todas as emergencias em Que t enha necessidad·e da sua defesa,. o. Es·t aelo de Minas, apezar de vive-r J.onge do littoraJ., é •tão sensível, verbi gnutirn, a qualquer •ameaça de bombardeio,
como porventura a ·p op·u l·ação do Di.stri'Cto iFederal.
Pois não são os interesses materiaes os mai;s expostos, é a propria hqm,a, ·é o me!i<ndre nacional; porque o povo do Estado de Mimas,
segundo o m eu se ntimento fed .orativ-o, ·é uma .p arte integrante do povo
dos Est.a el"Os Unidos do Brasil.
O :sR. 1CALOGERAS - !E •CJU•em disso não }Jôd e eluvk1ar é o Es.taclo
de S. Paulo.
O .SR. AUGUSTO DE LIMA Os Governos dos Estados são poderes
delegad·os deintro de circumscripções poJi,ticas, mas são orgãos tambem
da soberania macional, so!Warios com os or.g ãos federaes, de modo que
as vi'hrações
patrioticas que occorrem no Rio de Ján.e iro, posso garantir, vão l ambem repercurtir, agitar, abalar o organismo mineiro.
'0 1Sn. RAP'!-IAE:L PINIHEIRO - Historicamente, está linel·amente çomprovado.

'º

20~
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Si •duvidas houvesse, eu diria que qurundo
as tropas francezas · d esembarcaram aqui, o primeiro funfüv.Jor do lar
mi-neiro trouxe uma leva num erosa de mineiros para defend·er esta terra.
UM SR. ·DEPUTADO Antonio de AThuquerqu e.
o SR. AUGUSTO DE LIMA - 1E não havia estrada d·e fert'O. ID!le, o
min·eiro, veiu arro·j .ando-se !lá .do a l•to ·da serr.a das 'l'aipas, rolou a
M.antiqu eira, ·desceu a 1Serra do Mar e veiu râ,s p·r aias, para ven cer ou
morrer.
Não :temos outra noção da t erra min eira do q u e a de uma porção do . territorio ·naci.o-n•a l, solid·ar.io oeorrn as •O·utra.s. Antes d•e sermos
mim eiros

1

s-omos brazileiros; e si algum ·dia pudesse ined rar qualquer

sentimento de j'ustificado egoismo, esse sentimento n ão iria a lém do
no·b re se·ntimen to legp,l (la defesa da sua autonomia, isto é, da defesa
d•aqu ill o que a Constituição deixou traçado nas suas fronteiras.
o SR. •BUENO DE ANDRAlllA ,_ V. Ex. permitta um a explicação, a
que sou obrigado.
Eu attri•bui aos mfoeiros um gra.nde g·11âio ele civilização, isto é,
di.ss·e {J ue era uni po;,To pacifico; mas não queria ver no 1u.ineiro uin1

.b eduino sempre arm ado de lança a querer brigar .com seu·s visinhos.
Agora, si N. IEx. acre'dita qiu e 'lia qual·quer t•novimento h ellN-coso em Minas. . . ou ignoro.
O SR. JO SE' BoNIFACIO V. Ex. t eve sempre muita sym.pathia
pelo povo min eirn.
ü Su. AUGUSTO DE LIMA O honr·ado Deputa.elo que acaba ele me
dar: um 10.ngo aparte não está encarando a questão elo pünto d e vista
·enl que eu a colloquei.
·
E u disse que o Estado ele Minas, nem porque seja um Estado centl,al, vive co.nfi nand·o egoisticamente dentro a.e suas mo·ntanhas, sentindo ou sentindo s6 a través da imprensa as grandes v·ibrações da
poliüca n acional.
Responden do airuc1a ao n obre De1putado, eu podia appe!Iar a;iara
a His•toria e µrnvar que I1ll nca houve um facto p;oli·Uco de im ponl'amcia,
desde os tempos co1oniaes e iartrav;és do Im;p.erio e ela Repu•b lica que
·Pro·duzis·se um •Ch o•que ,p o1itico no 'Rio .ele Ja:neil'o, que não tivess ~
immedia:ta reper cussão em Mmas .
.Sabe V . Ex. mui to bem que logo ap6s ·O estabelecimento do Imperio,
quando se atlri•buiu a Fedro I o intuito restaurador, foi de :Minas, foi
dos campan arios de Ouro P.reto que partiu o brado de reprov ação.
( Tro·c~am~- ile 11"11Wi,tos cll)H111tes .)

o SR. BUENO
tempo· de Florian0,
partiu o •P rotesto,
At'fonso iPenna. Já
qua!lquer ponto ele

DE ANDRADA Quando rSa!danha da Gama, ~10
s·e .p·r onunciou contra ·a R epublica, foi de Minas que
em ·u m manífesto admirave1men;te es·cripto ,pelo Sr.
'Vê o nohre D eputado .que eu não .podia m enosprez.ar
Minas, tanto mais que Já nasceu Affonso !Penna.

(AvoiadJos;

berii.. )

rnwtto

·

'O SR. AUGUSTO DE LIMA Muito 1bem ; agr adeço e aprecio muito
essa referencia feita por V. Ex .
.Sabe ainda o nobre De:putado que q·uando se oogitou da creação
d e um partido - Ca,ramurú . • .
O Su. MAR1'IM IFRANcrsco - Nunca houve tal P'a~·tido.
O /SR. AUGUSTO DJD LIMA - ·Qwando se cogüou ela existencia. desse
partido. . .
·
o SR. MARTIM FRANCISCO - Repito - nunca ho uYe tal partido!
Esttmo ter occasião ele, ·DO Parla,mento 'B razileiro, <r(>f•uta,r essa ment ira histor.ica.
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Nun ca houve p artido Ca1'amu rú; é .u ma mentira triumphante e é
preciso acabar-se com ella.
10 1SR. AucuST-O. DE :L IMA - .No •d ia •em q u e V. !Ex. provar com do cum entos q,ue foi u:ma fan.tazia a creação do partido Caramurú e qu e
não tinha adeptos em M i.nas, dar-me-hei p or vencido.
Em 18313, e >aJp·pello para o testemun·ho do meu illustre compan h eir o
de bancada rS r. Ca logeras ...
IÜ ISR. >
CALOGERAS Não sou contem poraneo de:ssa época. (Rvs os.)
rO -SR. AUGUSTO DE LIMA - .
con hecedor profundo que é da his toria nüneira para que diga s i em 18 313 não hm1ve ·u m cidadão que se
attribuia intuitos restaura,dores.
O SR. CALOGERAS - O que corria era isso.
(Os Srs. Bueno de A.1"curncVa, RCPJ.Jlwel Pinheiro, Jos é Boniifcoc~o e
outros, tro-acmn vcuriols aqJa11tes · simuritane cunueQ~+,e.)

O SR. a='RESIDENTE -

Attenção.
Isto é um ·acci•dente P'a'ra mostrar
apenas o espirito de civismo reacdonar io >C1o povo ae Minas, quando ·se
faz mister a sua acção.
!O SR. !BUENO !DE AN:DRADA - 'V. E,x . .quer fa•zer á'ig·ura á min.ha
custa? Quem d isse o con.trar.io?
O !SR. Audus~·o DE LIMA - Estou com1p1letando a minha r espost1a·,
O SR. BUENO DE AN DRADA - V . E x . 1'aça o s'eu h y mno a Minas q u e
e u o ácompa nho.
O ISR. AUGUSTO DE LIMA - ... ao aparte de V. 'Ex,
O SR BUENO DE ANDRADA - V . /Ex. est~ me attr i>buindo p·en samentos
qu e não tive. iJi .q uer cumpr im entar os seus patricios, cumpri.m ente;
mas eu h ei de tirar o m eu ehapeu juTuto. (Riso s .)
O SR. AUGUSTO• DE !L IMA - V . Ex. fez urna tnsinu>a>ção mali crosa.
o SR. BUENO DE ANDRADA >Clrá um aparte.
Min as é p erfeitam e n te solidaria com
O SR. AUGUSTO DE LIMA s eus ir1nãos da U 1nião, e 1não 1s6 1s·O'l~·dia ria n:a 1p az. co 1m-0 ien1. qual'quer
emergen cia, como j'á o tem demonstrado .
rEm 183'3 .. .
rO SR. DYOiNISIO CERQUEIRA Nunca teve inte nções separatistas.
UM Sn. DEPU'rADO - Isto é c om o iRio G rand e do S ul.
O SR. AUGUSTO DE LIM A - !Em 1833, cli zia e u, Sr. a.=>resi-dente, ainda
uma vez Minas ·se ·levan t ou , dentro .ele 15 d·i as, com seis mil h ol!l1ens
e m armas ·para r estabelecer a ordem pertu rbacla em Ouro P r eto e .r epor
n o govern o da Provincia o ,pes idente Manoel Ignacio d B M ello e S ouza,
cl epois b ariLo do 1Pontal. A o rdem tinha s ido a·lterada, d ize m a lguns
mal icio sos, pela nimia co nfiança qu e o presidente dos r evo ltosc;>s tinha
no parentesco prox i.m o com o 1VIinistro da Ju stiça da iRegencia HonoQ·io
H e rrne to Carne iro L eão.
O ISR. iNrrcANOR DO NASCIMENTO - V. ·E x. •esfü 'fazendo ·r eferen cias
mui to pessoaes .. .
O SR. AUGUSTO ' DE LIM A - A 183·3; e e u conto com a g e n erosidade
elos descend entes do gran de Bstacl ista para nã:o l> evarem a m a l esta
r eferencia.
rQ u a,nCLo se discmtiu a 1mai-or·i c1a,cl1e, 1h ave1;ia mais calor, m a is patriot ismo na m assa q ue se agitava nas r uas d es·t.aJ Cap ita l do que houve
Pelos valles profun d.os da Província de Minas?
CRes1p onde Sant a iLuz.ia, o scenario aind·a hoje ass1gna1lado pelos
estr agos da bate ria dos conservadores contra o-s li•b er aes.
Outros muitos factos· poderia citar ; mas o assentimento manifesto
que noto nas p h ys io nomi·as .a.e meus coll egas m e disp ensa de r epr odnzil-os.
O •SR. AUGUST);!. DE LIMA -
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:Hoje, com a estraida de fer:ro, o iElstado de Minas, mais do ,q ue
nunca unanHestariá a sua soliidra-riedacle ·&m qualquer ·e merg;e.ncia q111e
ponha em perigo a viela da Nação.
,
A estrada ele ferro, 'Portanto, 'q uando outra vantagem não tivesse,
teria esta ele 'Ser mais um Ja~ço ele approximação entre aquella unidade
fed,erati<va e o Governo da União.
Portanto, mesmo encarada debaixo deste ponto de vista, a estrada
de ferro, não é uma fonte ele ·lucros, mas um instrumento P.Olitico, um
instrumento social ele soliclariz1a1ção.
O SR. iRAPHJAEL !PINHEIRO E ~l'olitiqueir o, pôde accrescentar.
o 1SR. AUGUSTO DE ;[_,IMA - Não sei se pD'litLqueiro.
Sei que os empregaiclos da estrada de ferro sãio eleitor,es ind ependentes, são homens, que, embora em confüçõeis ,precarias, ele vida,
sa•b em levar a sua ceclu·la á urna com perfeito conhecimento elos deveres
cívicos que exercem.
O ISR. RAPHAEL PINHEIRO ' - E teem provado exuberantemente,
votando ,em massa no nome elo Dr. Irineu il\>Iruchado.
O ISR. AUGUSTO DE LIMA R efiro-me aos empregados da zona
que repTesen to.
Mas, a estrada, não pôde •permanecer isolada, como ,elemento de
trans1porte; ella prec.isa ser revesUcla, como um es queleto, ele tecic1os,
de orgãO's, ele cellulais que •a· vivifiquem.
O SR. JosE' BoNIFACIO V. Ex. está justificando a necessidade
ela creação ele colonias ao longo ·da estra!.!a.
O \SR. AUGUSTO DE LIMA A estrada, precisa, como acaba ele
dizer o illus tre Deputado., Sr. José Bonifacio, de c oloni·ais marginaes.
Mas, como el evem ser feitas? Esta é a grande qu estão crue, h a cerca
c1e d ous annos, foi · cl ehatida no Cfüb de iEngenharia, desta Capital. S.into
não -ter em mãos o luminoso parecer do engenheiro Lib eralli, que tom ando para tbese do seu trabalho, a necessidrud e, ,como m ei 0 ele pov oam ento, de estrubelecer coionias ao longo · da Estrada d e '.Ferro Cent,r al,
chegou á conclu,são ele que ~ União, não se üf.ferecia meio mais efficaz,
mais conducente a indemnizar os c ofres ,pubUcos dos sacrificios que traz
a conservação dessa ·despenc1iosissirna ,linha ferrea. 1Pretendia, quando
discuti o orçamento da Viação, indicar esses mei os, mas o assurnpto
fi cava evi.d entemente ,a,eslocacl o. Reservei-me para, n este orçamento, offerecer urna emenda, que, aipparentemente, •dado -0 pro-gramrna do 'Governo,
é inu1il.
o SR. NidANOR DO NASCIMENTO - A que progTainma faz V. E ,x,
0

aMufião?

O SR. AUGUSTO DE 'LIMA ~ Faço allusão ao programrna economico
ao Marechal Hermes, programma ·de 20 ele dezembro, anterior ao Governo do Marechal, lido no Theatro Municipal.
O .SR. BUENO DE ANDIRADA Não hou<ve outro, J,ido em r eunião
parti cular?
O !SR. AUGUSTO DE LIMA - RefiTo-me tambem ao programma inaugural d e 1'5 ele novembro, e tamibem á concretizaçã-o e des envolvimento
d esse PTOg ra.rnma. ( Trocmn-se o,%tlros ap,arrt.es. )
,Quero propôr ·emenda que não augmenta c1es1pe2la; apenas indico
urna derivação que, como verão os nohres Deputados, concorrerá para
vivificar a Estrada de F erro Central. Peço que se consigne no orçamento da ·Agricultura, o meio de crear co'lonia\S margin,aes á Estrada
Gentrwl, tirando-se os recursos da verba destinada ao .p ovoamento do
sólo. (Ha icUvm·sos arvcirtes.)
ISr. 1Presitd1ente, IV. IEx. não •es.tranbe os lüatos qne se die<vern dar
entre os diversos trechos de meu . d,iscurso, a . ·falta ü e nexo de que se
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resentem as minhas observações (não cip.oiwdols geraes), porque, para
isso não tem concorrido puuco a collaboração pitto.r esca · dos i.Jlustres
·" ollegas, que me honrnm com os seus a1partes.
O Sa. lRAPHAEL !PINHEIRO - 1Collaboração ·d.evida ao grande intefesse que desperta o que V. !Ex, está dizenclo, (Avoic(,do.s.)
10 ISR 1AuGUSTO DE LIMA SIS . E\Ex.s., ali'ás, estou certo, dão os
apartes, porque vêe,;, ·o ·p razer que t enh o em entreter uma paLestra, em
que vou revelando, com a m.inha framqueza 1mtriotica, as idéas que
nutro, ainda 'qu e á .primeira vista sejam paradoxaes.
10 ,Sn, 1BuENO DE ANDRADA - V. iEx, contra os meus apartes não
pôde reclamar, 1po rque devido a um delles fez aquella nenia a Minas , ..
o 1SR AUGUSTO DE LIMA - Nenia a Minas, queria V. Ex, fazer,
apresentando-se c omo ·uma força amort ecida, como uma unidade morta
no seio d·a federação , (Efo cililVe•\sos cvpamtes,)
,Senho1:es, que especie de colonias a,evem ser estabelecidas ao longo
da E.s1trada d·e :Ferro0 1Ç-f>J1 t1'al?
1Nosso paiz, pela sua grande extensão, pela variedade de seus productos e pela irregularidade ele sua topographia, ,pela desigualdade de
sua pujança, de sua potencia creaclora e productora, apresenta differenças que não comportam a applicaç.ão de uma lei uniforme.
·
ÜJ'dinariamente, quando se falia d·e nuoleos coloniaes, entende-s<o
que s·e tpa,ta d•e wn estabelecimento em qu e is•e .c;u ida ex·cl-usiva.mete da
m1Hura da terra, Não· ha ,a·uvi-da que ·esse t ypo cle colonias, destinadas
ao0 cu.Jtiv-0 dos v,egetaes, convém á.s ,t€r.ra,s ferteis, não convin.a-0, porém,
ao.s ca1npos, ao.s t€irrenos que, pela s111a constituição chinl'i·ca, não compo.! 'tam J'esist•encia, 1au,ran.te muito t€mpo, a um determinad-0 g•enero de
' oultura,
·
Para feliddacle do Estad·o ,a.e Minas, a lli, -0nde .não ,Pl'Osp·era a cultura, o tel'ren-0 é perfeitrunente acl.ap tavel á industria pastoril, e onde
esta tambem não ·se ,p ôde 1d·esenvolver, 'ha jazidas m ineraes importantes,
que pod<e m ser exploradas,
.
A ,União nunca poderá ,pretender a concumencia com as expJoraçõe'S par.ticu.J.ares ·p ara a mi.neração do ouro ou de outl'{)s " metaes, mas
aq.u i!lo .em qu.e eHa ,n ão pôde ex·erce.r a explo•ração ficará entregue aos
parüeulares ·e para isto m.uito ha de con!J'ib'U·i•r, como um bom e<stimul-0
á ÇtJcção destes, a l•ei ide minas que se pre,para e que c.alculo deva estar
sendo <:lstu,J.ada pal'a a:inda este anno v i•r á tela da discussão .. ,
O SR EwY DE .SouzA - Desconfio que a nos~·a saf·ra ,J egislati'va
ser·á muito má ,este anno.
O SR. AuGus•ro DE LIMA Pela 'minha ·p art,e, não, Gl).ranto a
V, Ex, que fa1'ei t•udo par.a arrancar do limbo todo e qua;Jquer projecto po.r ·que me inter€s;;·o,
O SR CALOGERAS - Não faça isto: po.r um bom V. Ex, encon trará 1d,ez que po·d·em fi>car ·esquecidos ,na,s pastas das Oomm1ssões,
O .SR, AUGUSTO DE LI•MA - Em •to•d-0 caso, a Camara os mate no
plenario,
O .STh, JOSÉ BONIFACIO - F·aça ·o que tem f<Oito em r elação ao ensiino primar'io.

O •SR. AUGUSTO DE [,IM.A.
Nessa . ques tão V, Ex, vh1 cru.e eu,
fra·co, a-ni.squei -0 meu peito at<é ás feridas mortaes dos go1'p€s dos
aclversari•os,
0 SR. BUENO DE ANDRADA Si V, Ex. quer cru.e O p'l·ojlecto de
mi.nas venha a plenario, estabeleça em um d·os ·primeiros artigo·s· uma
licença, uma pens·ão -0u uma estatua, Isso são cbu.sas q,ue a Camara
V'Ota. depress·a,
o .SR, NICANOR DO NASOI'MENTO
V. m:;x. <pendure isto ·em um· creÇlito supplementar de 4 , 000 :00()$ e ej;tâ approvado. (Risos).
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:o SR. AUGUSTO DE LIMA - o que ü Estado ·p óde fazer com
relação 1á industria mLnerat póde .co.m muita força, ·Com el.e mentos que
t em apparelih ad·O, ico:n aurtor.i zaçào .que o 10onigresso tem outorg·aclo, !faze.r J'elativ·amente á industria agrkola em que já vemos bellas realidad8s florescendo, ·em relação •á indu·stria pas·t·O.ril, cuju valor,euja
importanci.a, euja utfüda1de imnca S·erá 1d·emais encarecer.
'Deix:ei ha .aias 1igeira1nente indicad•o, ·tratando dos facte>res econotniieos 1lüs ti0.ricos .a.o ·E L':lit ado de Minas, que os s.uC'C·e daneos ido factor
economico 1c1·0 café t;ão a sic1°erurgi;i, e a i.ndustri.a pastoril.
O SR. BUENO DE ANDRADA O ;rwbre Deputac1'o eolloca a remodelação -eco.nomi·oa na iindus:tria pecuwria, não .na siderurgia,
O SR. AUGUSTO DE LIMA A ü1'dustria pe.cu.aria em Minas i11ão é
exdusivamente uma fon.te de ,prosperidade para aquelle Estado, ella o
é, .não ha duvicla, para su·a população aff.eita a ·esse genero 1ci·e trabalho, -e -0~ é ta.1n1be1n pa·r a ,es1ta p.r opna Capital. ..
iO SR. Josl!J BONIFAcro Para todo o p.aiz.
O •SR . .AUGUSTO DE LIIMA . . . que já é o JJ.tincipal co.nsumiclor
dos proc1•1.11Ctos .Ja'cticJ.nios que de .!lá vêem e das rez·e.s q:1•e são abatidas
para co.nsu:mo de sua população.
Aougm·enta·r, p-:i.rtanto, o ·poder ,de ;p.roclucçào dessa inc1°ustria não é
ta»a'balhar os.implesmen,te o:iara nut1ür a Estrac1·a d·e F·enro Central, com
os :meios iutdispe.nsav,eis }Jara que €J.ia não seJa uma parasita finançeiria, se bem que instrumento politioco e estrateg·ico; é 1ambe·m gara,n tir ·esta pop.ulação que cresce pro·dig'ioosamenfo.
Ning.u·em JJÓcl•e concluir a .que ponto chegará o crnscimento da
população na Capital Federal e o seu colllSmno .. .
O SR. RAPHAEL PINHIEIRO E essa industria não se .Jimita simr;Jesmente a •a limentar.
O 1SR. AUGUSTO DE LIMA ... é .r enda que .d o exteri.o,r en,tra para
o interi•o.r. V. Ex. sabe ·que ha a exportação .ão couro, dos clúf.res, etc.
0

(Ha owtros aip·cwites).

A pecuari.a, o:iortanto, .S.r . Prnsi·d·e.nt-e, está .d·estin rud·a a ser, ant es
s•e to.imar .em ·rnaiJi.dade a dnc1us,tria do 1 futuro , o i)•rincipal factor
economi·co ·elo .E stado d·e Mtnas. (A(lJ ·o~ald'o-s).
Enl<r•e.tanto, é com pezar que o füg.o é bem limitado ainda o
campõ ele .acção da a.ctivi·daJde pastoril ,a aquelle povo. Não f.allando no
su·l .a.e 'Minas, -o,nde v·em cles,pontanc1o uma era a., v.erc1ade1ra prosperi1dac1e pastoril e limitan·clo a m'in.h.a o.b servação ao .ce ntro, po.sso info,1·m:aT á Casa que só 11a p ecruenos 1mc1'eos pas.t·ori,s em Bemfi.ca, Palmy.ra, 1S itio, ·etc.
·
.O SR. Josl!J BONIFACTO Isso m ·esmo mais para lact;cinios.
O SR. AUGUSTO iDE LIMA Isto mesmo mais p.a{r a lacti.cini:os ·e
nfüo para creaçã;o d•e r·eze.s des{i nada.s ª'º consumo.
O SR. fRAPHAEL PINHEIRO ~ Des·confio que 'º futuro pastoril de
Minas, 11ãto 1é 1mai•or no p.resente, .prn·q.u e aquene Es·taJd·Ó, .n ão se enverec1•o•u a~nda •paira o •camiinho que toda a Euo"<Jip a está trHhando ,,_
s·eoni-es ta bulação .
.o .SR. AUGUSTO DE iLIMA - E' 'li.ma -observação que me 'P'éLI'<8Ce
de to·c'lo !Pon:to acceM1avel, nna.s, •S·abe.r •CuJo v.alo•r technko, só poderão
re:>pon•d.er, em: defi1ni.tiva, os .e ntend1c1os.
Mas o que é -0erto é que, •Ou pelo ·systema da estabulação, ou dais
pastagens livres, precisa.mos fomenta11: .p or todos os meios essa industria.
o 'SR. NICANOR Do NASCIMEN'.1'0 - .Si ·v. Ex. i:ne ~Jermittisse uma
observação, eu diria que V. Ex. lucraria .muito se ouvisse neste assumpto 1a opi1nião ·e os •C<mselho·s dü DJ'. Ben1ardes, S-e•c·retario do· Es.tad·o de· M:l nas .
~}é

0
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Ü SR. AUGUSTO DE ILIM'A .Posso informar á !Casa CJ!Ue 1nO Estado
de Mi.nas •o •Gove.nío te.rn •como iprinciipal ·preoccu,pação ha wuito tempo

essa 1no.rma: pnaU.c:a ·d·o 1d1e s1envolv im ento d·o •E strucl.o. :P-osso 1nesn10 ireeordar ·o fac to auSjpiicioso d-a .reun'ião ·d·e ·u1n 1c1dng1·es.so agricola en1
1

BeHo Ho·r iznnte, ·ond.e se ctiscutioram assumptos ele real .importaincia para
a vi da e·CO'no.nliica naciona:l, 1ass·u1npto pa;r.Ucu.1a:rnnente attinente á in-

dust.ria pastoril.
O Su. CALoGERAS - · E co1n estia 1grainc1e 'Va·rntag·e.n.1,, 1 1co n1 es·sa
inioiativa inteJil.igemte : pa.ra ·eSi.se congresso fol'an1 cha.:nados os inte re.ssad•OS ·que ·Cült!1a·bo.ra.ra;m ,n as il'esohuções lrá rt:o1maida·s e quie se·rviram
.p ana ü rienta.r •O 1Go·verno.

10 :SR. AuGUSTo DE 1LIMA Foi um ve1,cla1d.eiro 1Plebôscit•o pronunciad·Q s•obre o assumpto .
.o 'SR. .NICANOR DO NASCIMENT.o - 1E mão se inv entou . a caclekõ\
d-e 1cliirei.t·o rural .
O SR. RAPHAEL PINI-rnIRo :Se m•e permJitte def.inior •ess·e cong.ne.sso, cli.re·i: f·oi u~ ·CO·ng·re.s·s•o de ob.ra e não d·e p;alavra:s.
O :SR. A1UGUST0 DE LIMA .P .osso 1n.e.sn1·0 avivar a remdniscencia
da 1Ciasa., ·d izend•Q q.ue houve ·duas <eXipO·S•i çõ es 1a.g·r:o-pecuarias'. ,E ·ssas

cl·ua·s ex·p osiçõ.es .estava.m iinfücand.o, em Seus .pTO·priOS ti.tu.los, q'UaJ à
natrnrez1a d.a industria 1pri·nc·i~mf de .cuja exp•Jo.ração esperruva •O Estaid.o
a. •p ros·pe.i·iJcl1ade 1pana 'º povo e 0 engrossam~nto .ele sua -re:ceita, note a
Oasa, nãe sei se s·e1".á imn1ücl·est:!a reivin1di1ca.r .p ara 1e.s.sa ·nobre

Jn11
c1a-

tiva ele m e·us :patrí cios a ·p riori•drud•e do movimento a,uspiüioso que sé
des·etiwoíl·V•€u em itodo o paiz ·e ~nei.o r eper·cutir em ou trn.s IE·stad os.
O ·sR. J.o·sE' BoNIFACIO Houve .outros Estaido·s S. !Paulo . e
Ri,o Granel.e do :Sul .trumbem.
- ·
· O ·SR. •CALOGEHAS "_ tTialvez 1n1"0 houvessii .com a mesma comip1'e<:idoclac1e. Em .P .e.r nambuco trumbem houve
.SR JosE' J30N·IFACIO Mas é preciso aücentuar; o m·ovimento
trumbern se fazia no 'Rio Grande d.o Sul sob a presicl·encia elo Sr. Bor.ges
d e Mecl•eliros .
O Sa. Auaus~·o DE ·LIMA - ,Mas concommitantemente com o Rio
G.ran-de do :Srnl, 1Estado0 •01rude a i•n.dustni.a pa.sto.ril tem attingi-do o
alto .gná:o d.e •a pe rfeiçoamento.
O SIR. RAPHAEL lPINHEIRO
Não precisa ir á lEurnpa; b>ista ir
alli ao Prata para ver c011110 estrumas atrazad.os .
10 :son. AUGUSTO DE íLIMA Mas tratar d.a i1ndustrfa pastorH
0

~so.lad.aan-e nte :S-eriH um e r.ro a.d:indn'istrativ.o, ·1po.rq.u e 1Para ia c·r iaçã·o ha
a necessd.·clacle rta1111b e!n .a,e 1genero.s 1cle alimentlação. i:H·a a ;ne·cessiid a>d,e
do 1socco!r.ro, 1cl·OS .recursos nTi•n1straclios iPe1a .c.ul:tura 1do.s cer eaes. A in-

dustria pastÔril · alliafüi 1á in·:lustria agri•cola, sen do esta subsidiaria
dl8iCJ;ue1la, .está natuú·a.Jm ente irÍdkada 0omo ll1sü'urnento .maLg a!druptavel
ás n eciessid·ad·es das z·onas que 'ª"' .estradas de f.erro at.raivessam em
centenas e •centenas ele lül"O.metros , actualmente de vasta e xtensão, àesaprnv:eitaveis, anas cuja -riqu.ez:a de 'P'astag·ens e de ag.uadas está inod1icando, de um mo:do instante,. a necess·iid:a;cle j,mmed'iata ele alli serem
es•tabelecJ.clos l1ucleo.§, •não s ó de •a.g.i·icul tt\ra ,c.om.o· de .c.niiação. IB'o'i
1am·i1rna;d·o des se 1p einsa:m en!1:0 1e jul·gandQ v ir ao enie<o nt·ro não só das
a;si:ii.rações d o .povo cl·aq~ie.Jlas zonas co.m o aos •postul:acl.os por elle reco1nhecicl•os no actua;J ·pro,gramma do <Gove·rno, ·<1e ·pov·o·air o sólo <i ao
m esmo temp'D f·ixar 1nelle as po•v.oações,, clotad.as essas elos 1mei•os infüspensav ei'S e permanentes para o seu crescimento; foi ins inua.elo
elesses in~ uitos que formulei .uma emenda que espero s,.ia h1'corp.oracla
com .a,s sentim·ell'lo ·da Cornmi.ssãoo ·cl:e F ·i1tm1nças, e co:n o voto d·e ap -
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provaçãio da Casa á lei de despeza da Agricultura do futu-ro exerdcio.
Devo ponderar a V. !Ex. ·Cfue, comquanto pareça á .p rimeira vista que
a; emenda autorizando o Governo a .estabelecer nucleos ·Coloniaes lá
· margem da •E strada ·de Ferrõ Central; ê uma emendá que acarreta
despez1a e que, p ortainto, não seria · ·OlJ'POrtuna 1a sua dis·cussã<J, actual•
m ente, -todavia essa ill)•pothes·e está af as·trud·a d:esd·e q.u e nesta emenda
eu não ·peço mais do · que a creação de serviços que aliás estão virtualm ente c reados na ·r ubtiea d-0 ,pov<Jamento d<J sólo.
P·eço sün:ples·m ente {!Ue •s e <:lestlaque da verba de rt:res mH contos
do projecto de orçamento a quantia necessaria para a fundação desses
serviços ou dessas eolonias !Pastoris e "agri co.las·. Não ha, po!l"t.anto,
aqui acc1resei.mo de .aespezia.
O SR. ·CALOGERAS
Mas a verba com.p o.rta!'â.?
o .SR. AUGUSTO DE lLIMA -:--- Eu -i1ndieo a magn.útude do !Pll'O-.
blema . ..
ü :SR. CAL<JGERAS
E a verba comportará?
O ·SR. AUGUSTO DE LIMA Dentro desta <verba, eu vej.o re·cur.s<Js •para minha e:nenda . E dadia a ma,gn:itude co ·p,robl€ill1a, sua
urgencia e ~nadâabi.Jild·ade; eu peço á Camal'a -que ....
O <SR. BUENO DE ANDRADA - A emenida é '!Yoa, mas é mui•to· regio•n al.
O SR. AUGUSTO DE LIMA Eu e:ioplico a 1V . Ex. Eu não peço os
3. 000 :000$000, mas, dos 3. 000 °co1ntos, que têm uma porção de doo·tinos, eu peço que se destaque uma . parte para essas tres colonias.
O :SR. .CADOGERAS Mal'ca 1ugal'es·?
O SR. AUGUSTO DE LIMA Vou responde~ ao nobre Deputado por
S . P .a,111!0. Parece, á pr.imeioria vista, que é ~· egi•ona.I esta m .ed.lda.
O 1SR. JosE' BoNIF1ACIO Es•tá se 'l'endo •que não é.
10 :SR. AuGUSTo DE LIMA ·M as, . trat·a-se exa,ctJam.ente de uma
l'egião, que ·é •atrav.essada pela Estra;d,a de Fera-o e, ·portrunt-0, se o
intuito ié nutri-r a Estracla de Ferro, não ·p osso deixar de beneficiar
a região.
O SR. BUENO ·BE ANDRADA Mas, essa não é a unica r.egião. H·a
outras regiões, ·ond·e a ·pecuaria pó-ele-se des·e rwolver ·e que tamb'em
tê:r.i estraida -de f.enro.
IÜ SR. ·AUGUSTO DE ILIMA ~ . Q•uaes são?
o SR. BUEN·O DE ANDRADA - iRio Grande do Suo! .
·O SR. RAPHAEL PINHEIRO .s. Pa'UIO, Pdauhy.
.SR. AuGU,STO ·DE LIMA Desd•e já-- hyipotheco mLnha adlhesão
f.ranca a -t·o·d1as as t en-tativaJS ,que os l!lo·b res Deputados fizerem 1Pairn
alargar . essa ind.ustria.
O :SR. iBUEN·O DE ·ANDRADA A·presentada a •emenda de V. Ex.,
quasi que ·exclusivamente para a Estrada de Ferro ·central, e justiffoada, oomo foi, lJ.vilhantemen-te, que lê o Estado ele Mi•nas que está
apropriado .para esses fins colomaes, está ip1So faolf;o a localização
para essas cq'l onias. Nesse · <;aso, i!J, emend:a de V. Ex. emb-ora, meio ·
equi!Lbriada é apenas, .p ara Minas .
:Seriam m ·elho.r aprov ei-tadas as
idléas .d•e V. Éx., si ·a largasse a em.~nela. éste,ndendo-a ipara outros
Estados.
O SR. AUGUSTO DE LIMA Acho conveniente, mas, como eu justifiquei, nesse sentid·o, ac·ce!to e com.prometto minha adhesão a. todas
as· idéas, que se encarnarem em -e mendas, -p ara serem incorporadas
a esta.
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - C-0mo o abastecim~mto ddrecto
do Rio 'de Janeir·Q se .f az, com grainde vantagem., nos seus ramaes de
0

0

'º

0
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suburbios e ckcumvizinhanç.as, eu d,e,s.ejaria tambe.m uma !Pana .Ja-:
carépaguá, ond·e J1a grandes extensões <le terras 'e !Pôde· auxHiar muito.
•O IS!R. JosE' >BiON'lFACIO A localização fica ao cri t erio <lo Goverin o.
O 'SR. AUGUSTO DE LIMA Sr. P,resident<i, estou comprehendendo
perfeitaimente a legitima impaciencia <le V. ' Ex. porque a hora já vai
a,d,ia;n tada.
V•ou tern:ninar as m<inhas constderações, envfamdo á
g uinte emenda:

Mesa a

se-

1«A' v.eJ'ba l'II Povoamento do sólo Destaque-se da verba,
sob essa ·r·u brioa a im·portamoia nooessa.ria, pa.na. a fundação de uma
.co lonia na.ci·onal apicola pastoril, em cada um <los seguintes municiI!:}os : Ptrapo!'a; Ou·r vello, Rio das V'8lhas e ViHa !N"ova d.e Lima, á
margem <la Estnad•a <le Ferro Cen•t ral do B.rasH.
§ O Go·y erno desa;pPopriará ou •·ecebe11á em ces·s&o gratuita. dos
v.arUculares. os terrenos, campos e mattas precisos á fundação desses
estabelecimentos.
' § AI partilha ·e füstribuiçã·o dos lotes !Pelo·s .colonos será :reguQ.a;da
v.e la •lei vi·g ente.))
1Go:mo Y. Ex, vê, ,eu !Procuro nesta emenda · .tmd,u zir a as.ph'ação justa dons u1abHantes d:a.q.uella zo,na, a necessida.de que tem a
Estrada de F .emo Oentra-1 de crear elem.e·n tos !Pelos quaes se torma
menos <lispendoio:sa. á União.
VotJ, .pois, .ter.min>a>r, .co.m g.nande peza.r de a;bando•nar .esta. pa.lestra, em que os collegas têm posto .em contribuição a sua .b oa vom.tad·e · (,ncio avoicuio·s ) p<wa conaJbo:rarem comm,i go nesse !P!l'Ojecto !Patriotko.
,
Vo.u ter.minar e peço a V. Ex. i•nte1,pô,r os seus bons o.ffidos, se
ass.i m é 1possivel, juntQ da. ·Commi.Ssão de .Finanças, ,p1aira que eua
princirr:>aimente velo seu R<ilator; patricio de V. Ex ...
O .SR. JosE' BoNIFACIO E xará. (Risos.)
o SR, AUGUSTO DE LIMA - ... seja beru.gno de pr-0po1·ei.onar á
votaçã:o da Ca.mara a ado-pção de ·u m.a - das mefüida·s que, 'em vez de
aggravar o defi<Yit~ ·con;corrierlá, em <li.as m ·ad.to ·proximos, paira afastai-o
e deixar -!airgo saldo . 1no erairáo naciona,J.
o .SR. NICAN•OR DO NASCIMENTO dá um aparte.
ü .SR. AUGUSTO DE LIMA Creio que nã,o ·have1"á 1necessid1a.d·e
dLsto.
IE' uma il/'ecess•Ldade paliµitante gue, estou cer<to, s•e rá troduzkl·a
el!ll um :voto tã:o expr.ess-i•vo da ·Cama.ra, que o nob.re HtulaT da JPa.Sta_
da Ag.ricultura, que aliás nãio tem l'egatea,do :para o Estado de Minas
beneficios, não deixaná de .r ealizar a as·piração contida na minha
emenda.
·T·e·nho concltüdo. (MuidAo bem-; mii-ito b.em,)
O SR. BUElNiO DE AINDRA'DA ,p ede a .pa·~avra l!)ela ord1em !Para:
.;,nquirh· da Mesa, se ·póde ·renovar o '.requer1m·ento ·apres·entado á Crurn ara -.p elos .Srs. Caloge-ras, . Josino de .A'rau jo e CarlO·S Peixoto, !P'l'Opondo a volta do orçamento em discussão á Commissão de Fina·n ças
afim de . sere.m especHkaidas verbas que ahi estão cons•i.g.nadas de um
modq glclba,J.
·
, _.
O ·\SR, PRESIDENT-E - O no.bre Deputado poderá r enovar_ o requerimento de adáar.nento em qualq.uér - mo,n;iento da d'iscUJSsã<l. 'Devo, entre-

ta;nto, declarar CJ:Ue O r·equerimento f1ca p!'ej u,,dicad.o qu:ando não ha
numero pa·ra a sua tmmediata votação; de· accôrdo com 0 art. 95
do Hegünento.
V<om á Mesa e é lido o· seguinte'
REQUERIMENTO
1':Je1queioró que o projecto d·e orçamento do MiniÍsteruo da A,g.r\icultLu·a v.o.Jt·e á Go:rnnis·são de F ·i-ni[l)nç::i,s para füsc;riminar al.gumas Vei'. ba;s que ahi se a cham consigna:das em uma s6 i-mportancia .p ara diversos· servâços;
S'ala das sessõ es, 16 de .Setembro de 1912. Biieno ele Andlracla.
•

1

·O SR. PRE.&IDENT:Bl O requer Lmento do nobre· Deputa;dO' fica
prejucHc;aid<i po,r não ·haver .numero 1no ,reointo. para .ser v<ita;do' im-

medi<a1amente, conform,e ficou verlfücado pela ultima cl1•amada feita.
1Exgotada a hora, fi.ca adi1tda a 3ª discussão do proJeato n. 61 B,
de 19.12.
O SR. NitCÀNOR DO NA!SOIMENTO Certo hão sido injustos Sessão de 17 de
aquelles que teem visto, ·na attitude de critica paTlamentar ao modo
Setembro
por qiue foi confeccionado o orçamento do Ministerio da · Agr.icultura,
Industria e Commercio, um movimento de hostilidade pessoal ao nobre
titular daquella pasta. Certo dezarrazoam aquelles ·que assim pe\llsarem,
porque os que teem exeTci-do esta criüca não trazem, por forma ·a lguma,
outro .proposito senão o de b~ m servir ao paiz.
Alguns jornaes •desta Ca;pital e dos Estados t•eem entendido que
emendas aqui apresentadas a este orçamento 1eem proposito obstrucc!oni·s ta e visam perturba.r, delongando-a, a definitiva aceitação das
propostas orçamentaTias. Em torno dessa observação terri affirmado
a malignidade intrigante e alviçarei·ra, ora que ao .Sr. Maria Hermes,
meu eminente amigo, a quem qualificam de commanda;nte dos ca:detes
da Gasconha, ora ao illustre !Sr. general Pinheiro Maichado, caobe a res•
ponsabilida;de desta conducta do oT.a dor e de outros Srs. Deputados.
1E' podanto, opportuno .que o orador d,eclare á Camara dos Deputados e a toda ge.nte que, em geral quem determina os seus actos é
elle proprio, e que, no caso ora discuti-do, ·encontra em sua propria
conscienoia os moveis e motivos que lhe dete)'minam a agiT : ê simplesmente o Deputado pelo Distriéto Federal que falla, e mais ninguem.
Entende-se, e e\lltende-se· muito mal, com humilhaidora estreiteza de
vistas, que o fa;cto do Deputa;do pertencer a um partido '·p olitico lhe debermillla a obefü.encia in.co'!l.dicio·n al e absoh1ta, á .universalida•de dos
'p rinci.p·i os aceitos ·p or alguns dos directores desse partido.
o SR. HAPHAEL P1N!HEIRO - Apoiado. '
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E a prova de que assim ·não é, '·
de que esse incondici·ona1ismo degradante dos servidos e dos servidores
s6 pode dominar o espirita· dôs inconscientes e preguiçosos .... .
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - E dos i,ncompetentes.
o SR. INICANOR DO NASCIMENTO - ... é que nesta Casa se encontram diversas .correntes representativas das opiniões que dividem.· os ·
va!'ios grupos da maioria.
Nin.guem .poderá contestar que o illustrado Deputa,do pelo Rio
Grande do Sul, o Sr. Homero . Baptista:, talvez a maior ccim'p etencia
financeira desta Casa, (apoia~lo-s) notavel pela elaboração lenta e se- '

gura . com , que seu .espirito tem accumula,do e systematizado o conhe.cimep.to d~ finanças nacionaes, ·! ;eja illustre membro do Part·ido Republicano Conserva;dor, e daquelles que mais brilham dentro desta organização política. S .Ex . é tambem membro do Par.tido Republica,no
do Ri 1 Grande do Sul, organizado sob normas de hierarchia e de d·isciplina, que indubitavelmente _podem servir de paradigma para as organizações partidarias dos outros Estados .
.o SR. VICTOR DE BRITTO - Agrad eço em nome do Partido Republicano do Rio Grande.
O SR. INICAN•OR DO !NASCIMENTO - !N-o ·e mtanto vimos a pala,vra autorizada do relator da Receita i•nsurgir-se c:mtra a violação das regras
que deviam presidir á organização dos orçamentos nos paizes democraticos e que não são respeitadas no projecto n. 61 B, de 1912. E
'ninguem ·pôde dizer que .S . Ex. , ~ivesse d·iscrepado das regras que
d_evem. conduzir os actos d0s membros do Partido Republicano Conservador.
·"~!
Vimos, ao em vez, um ·outro, membro do mesmo partido, igualmente disüncto e discreto, o honrado Sr. Fonseca Hermes, declarar
desta .tribuna que o Sr. Homero Baptista exaggerava, que os seus conceitos eram terror-istas e que -e lles podiam até perturbar o credito
do Brazil no Exterior.
O orador devia agora pergunt13:r a os que exercem uma cri·t ica tão
severa sobre seus actos, a qual dbs lel,deris republicanos eleve nesta
hora, acompa,nhar, ao Sr. Homero Baptista ou ao Sr. Fonseca Hermes?
A discrepancia vae mais alto: Poderia produzir, nesta ho-ra rriesma,
o resultado das conf.ere.ncias havi-d as no palacio, ·entre ' os conductores
mais altos da politica, que, em um momento de - concentração, de att enção e àe exame das fina,nças nacionaes, julgaram preciso reunir-se,
para tomar deliberações defini~ivas sobre os córtes ·necessarios •nos
orçamentos e tanta solemrii.dade deram a tal concHio Que lh e man.daram a summula para os jornaes.
Nem só. No relataria sobre o Orçamento da Despeza, escripto pela
competencia sem par do Sr. A.n1onio Carlos (apoiados), illustre Deputado por IVJi,nas, os mesmos cunceitos elo Sr. Homero Baptista foram
aprese'ntados á Oamara, para lh e nortearem a ·acção.
A.hi se dizia que devíamos adiar todas as despezas relat.ivas a
serviços que pudessem ser espaçados, 'todas aquellas que· não incidissem na lei imp·e rinsa das necessidades invenciveis. Outros autorizados representantes do pensamento govennamental da mesma maneira s·e manifestaram.
O Sr. Francisco Salles, illustre e probo · or.ganizador · ao · Ministerio
da Fazenda, que encontrou o.nera;do de aventuras e de clesordenaclos
desperdícios .. •.
10 SR. \JoS·E' ,BoNIFACI>O - Não apoiado; o :Sr. 1Frandsco 'Salles não
encontrou o Ministerio da Fazenda nessa situação de desordem e desper.dicio.
O SR GARÇÃo SToCKLER - V. Ex. está fazendo graves accusaçõ es
ao Sr. Bulhões.
o SR. NICANO•R DO NASCIMENTO - hccusações d•e cuja l''l ·~ponsab!
lidade assumo todas as co.nsequenc!as e provarei em hora mais o-p portuna serem verdadeiras, quando me fôr conveniente analysar a &,dministração elo Sr. Bulhões.
Estarei prompto para fazer este exame e demonstrar qua·es foram
.os vrejuizos dessa gestão. (Apartes.)
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.Mas não quero protelar a discussão do orçamento da Agricultura;
quero discutir simplesmente os assumptos attinentes . a este orçamento
e aguar.dar occasião mais oppor.tuna, em que d emonstrarei as accusações que formulei.
O SR. GARÇÃO iS'.l'OCKLER Emquanto não •demonstrar não tem
direHo de accusar.
O SR. JosE' BONIFAcio ·- A verdade é que não havia admi.nistraçãq
de desordem, nem de desperdicio. ( Tro.ccim-se oiutros civartes.)
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Estamos, portanto, dia·nte de
uma questão de alto in·teresse social, na qual, pelos actos dos leaclers
maiores da politica nacional, esbá affirmado definitivamente, que cada
um delles pôde ter - e tem - a opinião que quizer. (Apac1'tes.)
Acabo de m.os·trar o conflicto, o dissentimento aberto que lavram
dentro do Parlamento: de um lado, á luz do debate e da publicidade,
a ·Palavra do isr. Fonseca Hermes, declarando que o .Sr. Homero Baptista
era um terrorista e que a sua acção estava perturbando o credito do
paiz, affirmando que o .Sr. Serzeclello era oütro terrorista.
Ouço ainda a opinião do Sr. F elisbello, affirmando egualmente
que o calculo do Sr. Honnero estava errado, não só ":Uo volume do àeficit
como na expressão symptomatica do phenomeno.
Emqua:nto o' v en erando Sr. Presidente manifesta publicamente a
opinião de que urge não avolumar as despezas, o emi•nente leacle1· nos
diz que devemos ter coragem para defro.ntar as chamadas clespezas
productivas ·do Ministerio Agricola; não é, portanto, demasia ·que, dentro
d este campo ele Agra:mante, e u me permitta discentir em alguma cousa ...
O SR. RAI1HAEL PINHEIRO Somos correligio•narlos, mas não escravos!
O SR. CUNHA VASCONCELLos - Não conheço- nenhum escravo ne:ota
casa!
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - As idéas, os institutos são tanto
mais respeHaveis quanto mais antigos. Ora, é tão · velha esta funcção
·de examinar a receita e a d espeza publica que el1a remonta á idade
média.
Trago varios excerptos para patentear a verdade do qu e cl·igo.
Para só tratar da Laüni·dade, lembrarei que já em 13·55 os Estados
Geraes, cumprindo costume velho, reunidos em 2 de dezembro, sob
o Rei, votaram o estabelecimento elas gabellcis sobre o scil, o que nos
conta Ad. Vfoitry nos "Etudes sur le régime financier en France".
Em 1647, em 'l'ours, os representantes da França se reuniam pa.ra
votar as receitas e, com intervallos grf1>11'des entre as convocações, jámais se entendeu que impostos se pudesse lançar e gastos fazer sem
autor·ização · dos co,ntübuintes.
·
No reinado de Luiz XIV dizia F ·enelon ao Delphim ''C'était l' Assem-·
bléa cl.e la Nation qwi ltii acor.diait 1es foncls voiir !es besoins ele l' Etat.

Rousseau, Condonc,et, M.ontesqulieu e outros visionarias sempre ent enderem que o co,ntribuinte d·eve s·aber claramente •ein que se ga.sta
o imvo.s-to.
ü ill!l)Posto não podia ser cobrado sem ·que foss e autorizado por
aquenes que o pagavam, e não podia ·ser despendido sinão por verbas
determinadas e claras.
A tradição desta tendencia vem ·aindà aocentuada na "Histoire
<'les Eltruts Gênêraux de France", da qual peço licença para Jêr o ssgulinte .t r.echo;
, , .-~· - -·- ' ~-:
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"Enfin a:ncun jmpô.t ne peut être l~vé et aucune dépense faite
sau1.s .Je consentiment de Ja INation.>>
Ha um <facto mais interessante e caracterhstico .
.Nós todos, mais ou :menos, conhecemos Luiz ·xI, por .c ausa do extro.0:11dinarfo NovellL (Riso.)
·
Mesmo os que não leram a hi,sto11ia aprendem assim por inter!!ledio do paJ.co.
A impres.s ãn que .t•eem quasi todos deste forte pro-hoo:nem é de
que Luiz XI foi urm ~yramno detestavel; o 'c er to, entretanto, é .que
não foi qual o quiz diz;er . .. o dram,aturgo : foi, na verdaide, um dos
maiores o·eis de França, o unifkaidor ·da sua gloriosa Patria, e certos
processos de que s.e ut1iJizou para conseguir seus fins ·e construir a
grande obra, talvez a 1n:tais importante em nações latinas, d.ev,em ficar
tna sombra, 'com,o em geral f.i.cam as t raições e as . felonias em casos
poli ticos ·e iri te rna,cionaes c ujo detalhe morr.e · p·a ·ra só ficar para a
historia o que foi .feito de grand1Lo.so. (111i<ito bem,)
Essé Luiz XI, esse tyramno, que não respeitava leis., 1m.esmo porqu e não as ha'\7ia em quarvtidad,e, sinão as regras pactuaes entre . vencedor e vemcido, tinha '.)lor ministro um homllm ordeiro e •le gr,ande
capaicidad'e, ·que sempre lhe trouxe o erariio cheio, razão por que o
rei poua'e V·encer 'ª ~odos os senhores feuda,es 'da França, des·de o Duque ·Carlos de Borgonha até o Duque •de Némours, brutalrrn:ente assassinaido, e reconstituir a naci'onalidade.
íP.hilip·p e (}e IComine,s era o mini·st·ro doeste despota füuda'l, d1ssimula<l-o senhor d'e spoüco d·e um i:mm,enso tie1·s éttat; mas, apezar do
Estado 'i·udimentar e ntão constituido e dos seus im1pé·feitos appaTelhos
~inanéeiros, escrevia~lh,e:
·

"L'aP'erÇi< des déveiiises et des 1<g~etJtes faAites pcir Ú. trésor public
est mi droit 1}arkm1~eii.taire. Le m~IS' tre est chargé <ie le préparer e.t
il . ne. vei<t rien fai1ie paye1· qii'en· 'Ver!Ott di< vote ~lii Parle>nMnt ert .swr
l'imv6t voté var la nation. , Roi, ni Sevgnei<r s1.i r t'erre, qiii ait voiwoi?'
de 'Tlt1eittre wn derniei· siir ses siij.f!t•s, sans oatro et oon&ente>nvent de oeux
que rle doive111t vªyei·, s'lmon pa.r tyran~e et . violemcle."
·Lu.iz XI reconhecia que é um füreito saber cada um dos contri·buintes qual é a fü.st11ibuição da r eceita e despeza pubUca.
Não diziamos, pol'tanto, novioda<le, hontem, quando o nobre Deputado Sr. Josino de Araujo, co:m outros clistinctos coHegas e o huuniJ-·
de oraidor. (não a@oiciclos), pediamo.s ·á Camara que maindasse voltar
o orçam,ento da Agricultura á tlllustre Commissão d,e Finanças, p·ara que
ena nos dissesse, ainda que ver siiinnui ccipit-ci, erm que .s·e vão despen. rJ.er os dinh ei ros nacionaes, para que nós pud·essemos ir. p ara casa
tra•nqui!los, sem nemorsos, sabendo a.quillo para que ·Unhamos votado . o <linheiro publi.co, arranca.do áquella. uniseria , pa.ra a qual, - d1iss8
h-ontem o .Sr. Carlos Max;imiliano, caminha o paiz; sa.b enclo .si e·sse diúheiro arrancado

ia

essa .m.iseria pro:Xima e 1\·n ev i:t.avel, vae ser appliica.clo

utilmente, ou, pelo menos, em que será applicaclo. A a.n cieclacle de.sta
prerogativa justifica.-.!he a insolencia.
Não houve numero para votar, ·e ainda b em ,' po'.s acredito que
a Cama.ra queria hontem re•cusar apo1o a ·esse r equerimento"ª sahiria
rlaqui verda.d·eira1m.ente º co:mpungklo, si a Camara elos Depu't ados da
Republica dos Estados U1üdos <lo lBrazil, no anno da graça ele 1912,
tivesse r ejeitado, por um . documento que ficaria p a ra · a Historia, a volt.a _,a~ um . o~çamento d ": despeza, ' par.a ser feita. a. esreçifkação claquellas
d<Bspezas que ella só devia · ·con sd.entemenie votar.
•_
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Felizruente · a Providencia, que, no dizer ·ao illustre conselheiro Antonio Fer-reina ·Vianna repetido pelo Sr. Calogeras, vive a nos amparar constantemente aq~li d·e desgraças e desdHa, nos amparou hontem
daquilo ,que rnão seria desgraça nem ·d-e sdita, poném seria alguma cousa

da qual nos teri•aimos de .. . o terimo de falta, Sr. · Presidente.
O 1SR. RAPHAEL PINHEIRO - Eurubecer (Ha mibitos owm"os qpartes.)
. o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Ag,na :tl'arei em meu apoio - a
Constituição do Como, de Napoleão I, .cuja ima.gem attenuada revive
aqui na pessoa do Dr. Diony·sio Cerqueira. Napoleão foi grande na guerra,
e, ao .que diz-e m, despotico na paz. No em tanto a ·Co'nsti-tuição, ou'. orgada nessa époda de don1inio despo1.i1co, dizia: "U·ni "Clos '1rii1íistros é es -

pecicilnvente e?1;Ccw-regcido da cidm.inistração ·d a despeza piiblllc<i @ nadei
vóde pagar sinão em vi111túde ele ·zei . .. "
(E' o art. ·56 da iconstituição do anno 'VlDI, iCo-nstituição da ty.rannia
napoleonioo, que a;travessou a Europa a galope, esmagando umas li berdaides e d-iS'!)ertan'do outras. (ApcwPes.) .
o SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Pr.incipalmente fazendo o ·Codigo ...
O SR. NICANOR DO NA-SCIMENTO - A galope!? Creio -q u·e não. "La
conséqiience imtmeclictte Cdii principe ele voter >l'i11vpôt) c'est qiie celiii
qiii a le llroit cne voter l'1Jmpôt ci nécéssciirement le doit cl'exambi:ner et
l'i.mpôt est deinand·é potir les nécésMJ.t és •de l' Etcit" ..
· Quem diz disso é um representante da t.yrannia; é o minis:ro Le Roy
que foi o rel•a:tor do orçamento de 1817, em Fra;nça, ·e d-epois ministr o
das Finanças em 1820. J·á nessa época remota a · ingenui.aade fran ceza acreditay.a que as verbas do orçamento deviam ser· examinadas
detalhaidaní·ente,' havendo para cada uma um fundo ·deter:rminado.
Ha mais;· quan'tó á Inglaterra, -d a mesma fórma se entendia. São de
David Nells as seguintes palavra;s: "Os diversos ministros ·enviam suas
pi·opo.sições · com ta1bellas ·d·êtMhaà•a s esveoifiJeanclo tocWs as llespezas,
justificando-as ·cbm os custeis estrictamente manéados. Na;da .e m blocÓ.
(En.qtlête dtt •Oobllen-Clttb) ".
Naiquelle paiz, . co·mo se vê, os mais altos representantes das .f.in•anças ingJ.ezas instituia,m o exame detalha,do .das despezas pub!i.cas,
.fundo _-espec~al,
'
E conclue David Nells, referindo norma egual na Ge11mania, que
naquelle .tempo ainda não hav-ia a orgamizaÇão .cons'titu<Cional germani<ca de hoje, adea:ntando o illustr-e rela;tor que nem na pro-pria Aliemanha semi-feudal se estabeleceram jãmais orçamentos ele d<espez·a sem
a es·peC'Íficação, a mais ·compleJta, de suas •consignações.
.
E agora peço licença para :Dazer ainda uma outra revelação interessante, que 'talvez vá •es•candali:mr a noss·a democra.cia_ representativa
constitucional, que instituiu coiro.o lema o viver ás clciras.
.
Na Russia, qua;ndo pela primeira V•ez o rela:tor ela despesa da
Duma fez o Bstudo detalha/do ·.ao orçamento do paiz, . sorprehendeu -se
.d a espeC'ialização i:igorosa, imethofüca, com que a· despesa pubUca na
Russia a.espc>tica dos Ces•ares Slavos •estava mar·cada em todos os de_~
talhes do orçamento, a ponto tal, nota elle, que até ·na autoriz•ação
da despesa a fa2er para a:oquisição de canhões •a uma fabri-oa ;metallu-rgiica N1ssa -e stava •express·a mente det•e1,minado ·o preço da compra de
oada canhão, por peso especifico.
·
UM SR. DEPUTADO - Enes na Russia tinham razão de assim fazer,
porque lá pnssuem u sinas para a fabrkação de •canhões.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Chegarei a esse ponto. o nob re
Deputado veiu ao meu encontro. ,Terei de discutir esse caso do Ministerio da 'Guerra e o nobre Deputa,do concordat'á commigo.
·
Mai·s ainda, encontro no v·elho econom,is'-t·a Leroy BeauJi.eu, Que
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a . tr.anscr·eV·e de Léon. Say, a · aefin.ição do que sejã credito: "Credito,
diz elle, corresponde, em linguag.em administrativa, a -'- l'autorisat!ion
d'éffectuer un servke •et d'y ·consacrer une somme de'. erminée dans !e
couns d'un exer.Ci1ce".
Donde, o orçamento da despesa de um m.inisterio é o conjuncto
das verbas votada;s por .consign ações e sub-consig.nações determinadas - ·att1•ibuida cada uma quota ·espe<Cificac1a, que será um "·credito" a cada serviço especialmente <lesignado.
Vê a Camara que a . noção a •qui trazida hontero, {lo que seja orçamento, nãv ê nova.
"Orçarrnento da despesa é .a distribuição de verbas precisas para
servlços determinados."
!E' a ·definição de Stourn. Trou>ee o volume que ·f ica á 1disposição.
IÜ SR. 'GARÇÃO STOCKLER Ninguem contest•a.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E s·t abeJ.ecem Sr. Pre.siden:t.e todos
os economistas ·p rofunda differenciação entr·e a receita e a despesa. No
orçamento da receita ha sómente uma avaliação. de verbas. Calculase d·entro de um.a certa previsibilidade. Ha para este ·c21Jculo :tr·es systen1a·s: ; o m ·ecanilco ou awto1ncvtioo, que 1co•n siste em insc1~ever oom:o receita provavel
productos do penultimo anno conhecido; o da majoração, que ·consis:t.e em ·calcular na proporção cio augmento ae um ou dou"'
annos anterior-es o a ugmento provav.el do exerdcio para o qual se prepara o orçamento. Foi app!ica;do em F r ança em 1885, quando o rap.ido
c!'escimento da recei1a c reado pelos impostos d·e ·consumo, cu ja productividade era cres•cente, ;nduzia a cr·er ·et11 novos a ugmentos. Deu máo
•r esulta;do ·e a ·F rança volfou rui systema ia.u·tomatko, que ·>he ·P ermittiu
pôr ordem nas finanças, organisando apparelhos orçamentarios de pt'evisão mais seguPa.
Nem só .isto distingue a elaboração do orçam/ento da receita na
França: ê elle ·apr.e.sentado com grande anteceden·ci::. ·~ <l<!: 15 &. 18
mezes, o q.u e decone dos l~mites do "exercido" que n a França . se mar.ca
em datas diversas das hoje adoptadas pela Allerrranha, Italia e Estados UnMos.
1Corn tal ,a n1tecLpação ·só o automa:tisrno p6'de sei· segm·o, l)Oii3 nenhuma apreci-ação dh·ecta pôde ser feita.
·
Ao envez disto, 1rn Inglaterra, on.d•e o parlamento vae vota.r sobre
cousa que jâ estâ vendo, pois, quando vota o exer.cicio, que, começa
em J. de AbrH, jâ é ·em Dezembro ou Janeiro <le modo que os pheno·m1erioo economi.cos e financeiros indic iarias - já sãO os do "exercicio
f.t'.ituro".
Ha o systema da observação usado na Allemanha, na Belg'ica e
nos Estados Unidos, que é mixto.
;Entre nós, (nos casos su!-a;m.ericanos, ·sempre .se encontra novidade) occorre que não se adopta systema :nenhum. A independencia
revolucionaria idos •espirito.s americanos ·é de t a l ordem •que innovadores
gloriosos aa legislação
rep ubHcana
entend.eram •que
não se
devia e.stabelecer, nem par.a .a avaliação da receita, nem para a avaliação d'a despesa, criterio nenhum.
·
!Este a;nno até ao espiri<to p·rud ente elo Dr. Sa!les se impôz a au·d,acia <la majoração. E o que se nota de maii; int0ressa·nte no facV>
é a - clisco!'danda profunda entre as opiniões ministe riaes, .iá entre o
dizer do :Pres.ide.n·te e .o· d·e al·gum ministro, .iá entre estes e já entr.e
essas opiniões e a da Commissão c1e Finanças. A Ca,mara co·nhece 0
1necanis1no pe·l o qual 1se .f orm1am os orçaim.entos'. Cada mi-nistro org-ániza suas •tabellas, qu.e são remettidas ao ·Ministerio ia.a Fazenda. O Ministerio da Fazenda faz as observações que julga convenientes para

os
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restrfoção ·<las despezas,. <l'e mo.do a accommo1dal-as ::i receita publica·.
Essa preemi.mmcia dada ao minis'1:ro 'ªª Fazenda, entre nós, não é novà
.n em é 'demasiada. E', ao contrario, a;ttenuada em frente do que se passa
em -outros paizes, onde o contrôle exercido pelo mjnislro da Faz·end'a
é muito maior dO que entre nós . Em Frnmça, d·esde Neker, s&mpre o
mi:nistr·o da Fazenda procurou fazer com que todas as despeza;s publicas lhe passassem no cadinho para que fossem v.erif.i.cadas, ante,s de
serem auto.risadas.
·
O SR. CALOGERAS - E f•M a trac1ição do Imperio entre nós.
IO .SR. NICANOR DO NASCIMENTO -- ·E foi a tra;dição do Imperio entre
nós, como diz o emi•ne.nte Deputado por Minas. E' a tradi\;ão da França. E' a tradição da Belgtca. E' a tradição da ~llema;nha, cujo ministro
da Fazenda só em parbe submette este criterio a;o ·exame d•a ministro
da., 'Relações Exteriores. ·M as, ha mais accentua.da fórma de ·oontrôle,
que é a norma esbabeleci-cla pela Ing.Jaterra, onde nenhuma v.erba de
despesa pôde ser inscripta, nem mesmo proposta ao 'Parlam.ento (v.eja
a •Camara a profunda ·dlfüerença er.tre -as anarch.ias néo·l·a tinas e a
precisão absoluta, :o ·s-e gu-ro cr.iterió, o cori-trôle orga-nic·o com que a
Inglaterra r·eg.u\a a sua confecçã·o orçamentaria) ' : s•em que o chanceller do ero0Mq1Mer tenha examinado uma prop·osição de des•p esa eHa
nã:o -p ód•e ser -a presenta;da ao ·P,arlamento.
1IDntre ·nós, con1D . dizia o nobre Deputado por Mi-nas, ess\L f-oi a
tra,dição do Imperio 1 desde !Alves Branco.
O SR. CALOGERAS E deve S•e recordar que, nos 1ultimos tempo.3 _
par-à evitar choques no seio do . ·g abinete, era o presidente do c1omsefho
que cha;mav.a a i;i a pasta da Fa,z·enda, mesmo quand-o não era um es·
pecialisba.
IO SR. INICANOR DO NASCIMENTO - Por isso, digo, d-es·cle Alves !Hranco, \nem se accentuando es-sa te·n denda e e1Sse criteri-o, send10 que, nos
ultl-mos t~mpos -do Imperio, devemos dizer a verda;de, tranquilla e
intrepidamente, dando a fórma organica e · sy.stematica ao seu ap,pa1,eiho admi'nistrativo, a evolução g.ra d·ativa p10-r q'ue pass-ou o Imper.io, a respeito d·e admi nistração, foi indiscutivelm ente pro.gressista.
Cada anno que se · passava, cada turno administrativo que o Brazil
venciia, trazi.a.. para sua ad·m.i.nistração, 'Paradigmas '.lnais seguros,
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mas aJdmi.nistrativa,'3, a·ppare•lhos mais p·erf eito.s, q;u·e permittiam um
1unccionamento r.egular dos diversos orgãos de Estado.
!Não só o appareiho legislativo dava n o-rrnas teclrni-cas mai.s aperfeiçoadas, com.o os homen<l, tnstrum·entos que tinham de manipular a
administração, vinham adaptados prati-cam ente ás funcçõas que re alizavam com menos attrito, ·dispendios-o de esforço.
Releva notar a questão da tarifa que; des·de 1820, mesmo antes
do Irnperio, foi problem•a que occ'U'J}Ou to,:lo_, os espirito·s su·periores. ,
Quem acompanhar a evolu\:ão d-essa tarifa, vae ver.ificar como,
gradativ·ame·nte, de anno. para . anno·; e-na foi ganhando effi.ciéncia na
sua applicação . .Effici·encia fiscal ·e ec-onomica.
Ora, Sr. Presidente, si s-e diz que no Imper.io foi a traJCl.ição que
o ministro dá Fazenda fiscalizava,. vigiava e cortava as despezas e x ceden-tes, transbordantes, pert1u-rbadoras do orçamento (apartes), · as.sim
tem-se procurado faz·er .n a Republic,a.
1S.i é ce1~to, Sr. !Presid-ente, que -o s,r. 'Ministro 'ª'ª Agricultura remétt-eu suas tabe],)as ao .illustre rtitular -da pasta da Fazenda, o·u e.ssas
tabe\Jas já eram restrictas, o que ·n ão acredito,' ou 10 Sr. mi·nistro lla
l!'azen-da, com aquelle nobre, seguro e ho-ne-srto •criterio. ·que lhe caracteriza a acção c-on.stamte, sy.stema;ti:c·a e or.goanica, as red:uzio ao . que
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cormpor.fa:ra- o equilibrio orça.mentario, e para isso· nos mandou lllm orç.amento d·e 24 .-9-26 :3-38$420.
As econ-o mias fei·ta.s pelo ministro d•a Fazenda neste orçamento,
conjugad-a s com a s outras restricções feitas nos divernos orçamentos
d·e despeza, dariam em resultado um defioiit previsiv·el minirmo:
o ·SR. RAUL FERNANDES dá um aparte.
o SR. NICANOR DO _ NA.~·CIMENTO - o orçrumento da Agricul-tura era
restricto quando v.i-e:na,m suas tabeHas a esta CaJSa "remetti-das pelo
mj,n.istro da F'azenda. Mas es-te cri-te·rio, que vem diri"gi.ndo a organi z.J,ção dos orçam·ent·os a.a de.Speza, so'b a fiscalização dq mi'nist-m ili".
Fazenda, este cri•t eri·o q•ue foi -n onma do Imperi·o e que devia conti·nua.r
a ser a norma orgain-ioa da Republica, em materia orçamenta-ria sem
o que teremos de cahir na des-ordem e anarchia financieiras, f-oL ..
como diz-e r ,s r. -P1'esi·dente? Peço ao;; cioUegas que, si por ventura mi·n has
palavras forem de q1ual quer forma chocantes, eu nã-0 puder hem tirar
-do mi•nerio o oiro da idéa escorreita, lhes tir-em todas as arestas, as
aimac·i1em .. . F 10-i u1ná si.m'Ples si-mulação.
O ministro ;Ja Agri·cultura co.ncordara com o ministro da ,Faz-end·a
em qu e aquellas resiri·cçôt:s fossem feitas, mas ao mesmo tem-po ma nifestava, em linguagem eloquente e conve-n cedora, á ho•nrada Commissão
;Je Fi nanças a necessidad·e- imperiosa em que ·se encontrava, •d·e que este
a:ccõrd-0, esta conj1ugação de vistas com o Mlnister-io da Fazenda fossem vio.Jad•o·s e o orc;am-ento tosse elevaid·o de ·8. Oú-0 e tantos eorntos logo
d·e ini·cic ,
Não quero aicreditar que esp írito moderado, :!bman.te aa obra admi.ravel ·ae ·u ma super-ior e equiJi.bnaJcla orga,nizaçã·o re-P u'b li·cana, como é
ó illcustre e operoso Relator do orçame·n to ela A·g!'iou-ltura, proeminente
membro da C~mmissão de Fi-r nanças, tivesse vh1d-0, ex-1nioprio 1'11 arte,
-unkamente por -i•mpulsos di-s sipa,d·ores que lhe rnão 1r·eco·1yheço, avolumar,
aug.r nentar o o-rça;mento; mas que ist.o tive&Se. slrdo feito em cons·equen~ia da manifestação -p remente e cornm-0v-ed-0ra do Ministerio da Agri•
cu ltura.
o SR. RAUL FERNANDES dá um aparte.
0
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o SR. !NICANOR DO NASCIMENTO - OI'a, Sr. p .resid•ente, como rv. Ex.
estrá vendo, esse aocõrclo -de vistas e'!lt-re o Mi-nistro da .Fazend'a, cauteloso de qu.e o o-r çameinto fiCaJSse .aentro dias poss.i-biJi.d·ad-es organicas <lo
paiz, com a condescendeu-eia tr.ans i-g ente do Mirn isterio ;Ja Agri-c ultu ra,
I-ndrustri·a e Gommeroio para a conf.ecção das ta,b-ena.s, foi si-mpleSlJ?.ente
a,pparentl).
'.Não houve si.não a;pparen-te confo-rmidad·e com as restri-cções recom rnenda,das pelo prudente S.r. Ministro ela Faz-enda, -p ois, pelo 01,gão aqtorizad•o -do digno Relator
.Agricultura na 1Commissão .a.e Finanças, -declarou-se rã ()amara que aquella:s tabellras pro·p ostas pe~o .Ministro da 'Fazenda não representavam, nem o pensamento, u1'em as -necessidad·es do Govenno.
'
A oorn•paração qu0 eu faço ·e ntre as mami.fes-t ações <'Hvergeinte·s dos
dous a ltos orgãos exp.!'essivos ·el o pensam-e nto d•o Governo, é _p ara demon·s trar com-0 as -relações e-ntre o Ministeri-o da Fazencloa e o da Agricrultura
ccmstituem ·uma Mwm-o.nia perfeita, tão logi·ca, tão completa que o Ministro d.a Fazenda nos remettia as t-ab el•las dfaendo que :e1'am essas. as
d-e s·p ezas 1iecessarias .para -o serviço daqu•elle d·e pa,roa.mento e, )ogo depois,
o-utro orgão por ventura mads i-ntimo e mais áutori zado que é o i'llustr·e
I'!.e!ator dia Co-mmis·são de ·Fi-naJnças, vem com a sua so lemne formula ·commissional cliz;er que as palav.ras do Ministro ;la Fazenda não exprimem por
ló-Pma al-gum1a o · ·p ensamento -d-o Governo, que o orça,mento proposto e1·,..
Ião inepto que longe ;Je habirJi·tar -o -depa!'ta,mento agrLcola dai administração

da

a cump.r ir as lei·s org.anioais dos .seus serv·i gos, -0 i mpefüria de o bemefici·ar e vio·ia perturbar o desenv-0'.lvi•m ento do paiz.
Ess·e ·é -0 c ond'llc to que ven,ho patentear á Camara e que me traz ao
esp iri ta uma ind·omi.nav·el •pertur.bação.
O SR. GARçÃo STOCKLER - .São m ações da sua parte, que demo•n stra,m
apenas a,rclor de ·imagi:nação. ( Avartes n wni.erosos. )
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO ~ Mas voltemos á se·r ena a,nalyse.
A ·a,cção dive1•gente ·e pertwr·brudo ra sob a qua l se e·n1co1ntm. o meu es"
pirita, ao ent11ar :n o estudo clesses acont ecim entos, no d·esenvolvim.ent-0 da.
tida eco.omJoa e fina·n ceira d o paiz, foi esta: o nobre . Sr. Ministl'o da F"~
zenda, em c ujo criterio confio absolut aimente, nas t abe1!as remetti<d•as por
S. Ex. lá Caimara e que se .encontra m n est e li vro vermel.ho que apI"esento
á Casa, onde se vê o seguint·e :" Ministerio da.Agrircu1't:ura e :comme.!'c:io, para
o exercido de 1913 . . . ", reco•mrne.nd•a á no·ssa .confiança ·e ao nosso es tudo
que, .para cumprir as leis, decretos, regul1a,mentos ·etc. ·que co"1stituem os
vari-os serviços d o Ministerio da .r\,g,!'Lcu ltura, dev·emüs v otar a·s vel'bas
que, no desenvolver d•a enumeração rupparentemente orçamentar.ia, C0"1signa, · as qrnaes; nos termos dos d·e•cretos e leis ·que cita junto a cada
verba ou cons igh·ação, são mais ·que suffi.cientes para 1913.
V . Ex. V'eI"á que n'e stas tabe:llas se <diz: "Secretaria de Estado. Detreto n . 8 . S89, de 11 d·e agosto de 1911 " e assim por diante quanto a
crud•a co.nsignação, Isto é, estas trubellas estão .organi za-das .pelo Ministe['i o da Faz·e·wda, de accôrd-0 c om a,s leis .a qui citaidas ; diante destas fois,
que são citadas pelo Mi1nistro da Fi.nança, verba por verba, •consig-.nação
por consignação, se decla,ra que, de accôI"clo c om as leis votad.as pelo
Congresso e san.ocio na.das .p elo E xecutivo, di·a,nte destas leis que são as uni , cas v igentes e'lii cad·a se.r viço, •a s vel'bas necessania.s para o desenvolvimento d•os vari.os serviços se elevam a mil e duz.ent-os cantos ·ouro e 24.936
contos, •p•a1)e!.
1Si o nob.re Relator cleclaiPa que, para cumprimento a.estas mesmisslll1a-s .l eis citadas .p.e·1o 18r. Ministro ·d·a Fazend1a, é i•nsufficiente esta quanUa, ele duas uma: ou o nobre MJnistro da 1Faz·enda, . qu a ndo con.feccio"1ou
este orçMnento, se equivo:Co·u d i•ante das leis que dta, .qu e são as mesm as
a que aülu.d•e à honl'rudo Thelator, ou S . Ex., o orga m ·da Commissão, f ez
obra na qU:aJ 016s os De•putrudos não pod•em os confiar, sobre a qual nada
pod•emos edificar. ·S uas t:abellas, organizad,as pelo no1bre Relator · ultrapassam ·a .cleteTminação dessa.s leis, porquf. duas ;>,o usas não podem ser iguaes
11, uma te.riceira ·e .differentes ·el1tTe si; ou o nob.re Rel•ato.r errou qua,nd o prganizou estas no·va<i tabe1'l·as d iv·ergen tes das organi zadas pelo Ministerio
d•a Fazenda, ou este minguou ·as .auctoriz.ações e determinações creadoras
das le~s cita.das.
o s .a.. MARTIM FRANCISCO - A acc·eita•r 'ª argum ent<lção do no·bre
Deputado, .a oonsequ encia a tirar ê .que · o orçamento ·será v otado ·u nicamente pelas · propostas.
O SR. N ICANOR no NASCIMEN~'º O nobre Deputruclo não espero u
qu e eu proseguisse até conclu.i-r o meu rruciocinio .
Q SR. MARTIM FRANCISCO - ;Si .n ão é esta, qual é a con clusão a que ·
V . .Ex_. chega?
o 8R. NICANOR DO NASCIMENTO - Não mé refiro aos accrescimos de
verbas trazi<Clos pe:a creação de novos S·erviços.
Eu estou J'es1po1nd·e'llJc1o, •nesta hora, ao aparte do no.bre Relator da
Commissão de Finamças que disse que veios •calculos feitos, pelas i nfo rm a~
ç ões 1colh ~da1s, pelu ·exa,,ne elas leis cmtoQ'izcidoras· <le serviços dentro <las
t ahellas do ·Mi.nisterio da !Fazenda não era · passivei r:ealiza r os serviços·
deter-.minaao.s ..pelaa ·ci t rudas_ leis . e, .c om-o . as leis são "ªS ·mesmaw "det<lrmina-
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doras 'dos mesmissimos ·seTviços, não é possivel chegar a tabe'llas cHversas, de modo que o argume·ntc apresenta·do por V. Ex. está respondi•do.
·
A proposta do .orçamen to apresentada •pelo Ministro pôde. s·ér altera.ida .pe!·a ;creação de serviços novos, po.r <lotações novas, !)OT consignações novas •para serviços amtigos que ieresceram, Jnas não pôde ter para
a execução das m·esmas leis e regulamentos que cita o 'Ministro da Fazenda.
O. 1S'R. RAUL 1FERNANDES - V. Ex. ·p ermitte ·u m exemplo?
Um dos accr.escimos .p ropostos na ·s egunda discussão Pel·a Commissão
de ,Ftnanças, ·por suggestão mi·nha, foJ ·relativo lá verba desUnada ao serviço meteoroJ.ngico.
Grande .p a;rceUa do a ug,mento provém <I·a subvenção devida a,o Es truclo d.e ·Minas, nos termos da lei que rege este serviço.
ü .SR. NICANOR DO NASCIME"Tº - Então o Mh1istro erro u. (Apm•tes.)
6i um a l ei irni'.•ue esta subvenção, 1como o Ministro da Fazenda não ·
Lhe consignou verba?
Demais o nobre Deputado fala em uma despeza de 154 : 00 0$ no ürça.mento da Agrkultura, quando estou fa.! lando de s·uas cousas serias, omde
só se faI.J.a de mi.Lhar.es. ·E sta foi a per·plexidade ·q·ue me levou ao exame
deste orçame11to e qu·e -S. Ex. confirma : n a confecção das tabellas combinrudas pelos do us Ministros houve .omissões. : .
Aproveito, .Sr. Presidente, a Oücasião para responder, de .p rompto,
em rapid•as palavras, lá obje,cção que fo·i feita hon: em peJ.o honrado Re-.
lato1· do orçamento da Agricm'. •tura.
Disse 1S. Ex. hon1tem que se .a dmira:va ide como nós que procuramos
analysar detaJ.ha,damente o orçamento da Agr.i.cultura, não f•a ziamüs a mesma cousa em relação aos .outros orçamentos.
·Sr. iPresi.aente, a mi·nha •capac idade <1"1 trabalho, de estudos, não está
d·entro da 1S,u·perintendencia da borracha. Não 1)0S·so .fülatar .i•nd efi.nidamente as energias do m·eu organismo; elle tem limites de resistencia, minha operosid.ade en.co·ntra a ·barreir·a da fad iga, de mo·dü que não pude entregar-me ao traba!·ho exhaustivo ·e irrealizavel d·e ·f azer a ana:Jyse detalhrud·a de todos os orçamentos.
O SR. DIONYSIO DE CERQUEIRA - Si V. •E x. 1Pão põcle fazer a analys e
deta1hruda não devia fa;,,er certas increpações.
o ,S.R~ NICANOR DO NASCIMENTO - 1Si V. Ex. fala tão zangado, eu pedi'ria ao Mi:nistro da Agricultura ...
Mas, •Sr. P •residente, ao aci-C'Jate desta injuncção (para usar de uma
palavra •COntemporanea) do nobre Relator da Commissão a.e (F,inanças,
a:b3ilancei"me a um tra1balho gTa>ve para o meu equilibrio orga:nico, qual
o do estudo paraUelo ao dos .oTçamentos, a ver si de vercla,de nos .outros
orçB,mentos da Republica as .v erbas si en1contl'avam englo·badas como no
do Ministerio •ele Agricultura; devo dizer para a tra:nqui!loida;de de meu
espirJto ·e do meu !])aiz, •posso affh'mar s·erenamente, que nos demais orçamentos d•a Republica 1não ·existe o systema das verbas globaes para as
despezas.
Encont1•0, .p ara começar, o orçamento da Viação e Obras Pub:licas
i•n-creprud·o v iolentam·ent e hontem por S. ·E x .. de incidir m•o mesmo defeito
Posso affiTmar tra:nquillamente á Cama·ra, e si fôr preciso tomarei
a lgum tem•po .p ara discutir isto ·detalhadame•nte, que no c.rçamento da Viação só se encontra üma verba g'.•obal . . .
· ·
O .SR. RAUL .FERNANDES - T·ambem como no da Agricultura, onde só
existe uma v·erba .global.
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - . . . uma ve1,ba em que as subcansignações não estão ·es·pecifi,caclas, ê a ver·ba dos fI'el·egrruphos.
rroaas as outras teem as sua,s sub-consignações especificrudas.
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O SR. RAUL F .l!lRNANDES - Si é is.to que V. Ex. des·eja, mostrarei que
no orçame.nto da Agri1cu.i.tura está feita a esip·e1cificação.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Sr. ·Presi<lente, eu hontem encontrava em \N.i tti o que caracte riz•a a especificação <las d€Spezas: é, segundo
o eminente tratadista italiano, ,principalmente a homo.geneidad e, é o fa.c to
de não ser attri-bui-da uma ve·r'ba global a diversos s-e rviços que não sejam uniformes e compaictos.
·P odem ser vari.as os serviços, m·as, si perfeitamente harmo·nk.os, C0"1generes, ~não -cleixa de have r uma .e specifiicação que, ainda sendó i.mperfeita pel·a attribuição da verba ·a todos e'.·les, •póde, no emtatito, ser technicamente tolerada.
·
O que critico, com to•dos aqueUes que de boa fé exami·narem a questão, é O defeito d•e se encontrarEm em ·a.ma yenba globa1 d.o orçamento da
A..gri.cul;tura, d1ez ou doze su:b-co:ns-i.g·naç.ões ,h ectero.geneas ·não discri·mi·n adas, com rubricas sem creditas detalhad·os. (Ha diversos civwrtes. Tii1n1;lto.)
Os nobres Deputados não querem que eu argumente; estou racioci,
nando sobre um ponto e me d·esviam paPa outro.
•Digo que o facto co•ncr-e to, anti-s,cientifico, verifi.cado no orçam€nto
da Agricultura, com-o systema, não ·se observa nos out·ros, em qu e, si '11a
verbas g'.·o·b aes, ellas teem suas ,sub-consi•gnações dest!l!C·adas, :por :nominações, co·mo s.e icl iz, e com· a qu a·nUa d-e·stinaida a oaida nomi,nação.

'Que não preencha esta 1cond,ição, reconlieci, ha no orçamento da Viação u1na unica vepba, que é .a d-os rreilegrapho S. Isto, si é censurav-el, não
constit ue alli systema organico de pr·E•p•aração do orçamento, como no ·
caso do Ministerio da Agriculútna, onde v·ou mostrar que todas as verbas são globaes; ·e não dir-e i qiic;si toâcwi, m!l!s toldas.
As injuncções do ·h onrado Relator do orçamento levaram-me a comparar a primeira .verba de todos os -o.rçamentos, e eri-co·ntrei logo, no da
AgTLcu ltura, o se.guinte:
·«Secretaria de .Es•tadü - Pessoal - Gabinete do Ministro - 1aiversas dotaçõ·es, 149 :000$000)).
o SR. RAUL FERNANDES ~ Está fefr·a a discriminação.
O SR. NICANOR DO 'NASCIMENTO - Aqni se fala em "Secretario, officiaEs e auxi"l iares ", mas a discr,im·inação ie·o·nsisti:ria em dizer: "1Secretario,

tanto ; tantos a·uxiliares, a tanto oruda um, tanto e tantos officiaes a
tanto cada qual, tamto", como a li.ás diz o orçamento da Fazenda, como
ãiz o da Justiça como diz o da íViação.
Agora, quer a Camara vêr a Oiffe1renç·a, que logo

ch~ana

a attenção

para e•s se Ministerio e para a inflação de suas v·erbas? Ao passo que
o Mi-nisterio da Fazenda, com um oroamento de mais de 1'11. 000 :000$, papel, com grand-e multi.p:licidade de serviç·o·s, gasta sómente ·a quan~ia total
ele 81 :200$ com ,o gabine.te do Mi.n istro, o gahinehi do Sr. Ministro da
Agri-cultura co·nsome 149 :0 00$, isto é, quasi ·o dobro.
Vejamos o Ministerio da Vi.ação, com um orçamento de 135. 000 :000$.
(H a 11~iiitos cwcirtes. )
O SR. NrcANOR DO NASCIMENTO - Com·o eu dizia, ao passo que no
Mi•nisterio da Agricultura se gasta no g!l!binete do iNLinistro 149 contos
só com o pessoal ad·stricto á pessoa do Sr. Ministro, no gabinete do Mhnistro da Viação, cO'm o•rç·amento quasi cinco vezes maior do que o daquelle Ministerio, se gastam ape·nas noventa contos de réis, dos quaes
ai·n.da se pagam dezoito contos ao engenheiro adstri,cto a esse Ministerio,
dond·e resulta a clifferença, s-6 entre esses. tres Ministerio•s, de perto de
setenta contos.
ü SR. RAUL FERNANDElS - V. Ex. o:i.ão tolera os apartes; direi, todavia, que o gabinete . .concenh'a todos os ·s erviços superiores que estão no
1
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Mi.nisterio da Agricultura, ao •passo que n-0 Ministerio da Viação, ·p-O-r exemplo, ha os gabinetes do director da iEJstrada •de .Ferro Centr•al, dos dire~
ctores d'°s Te!·eg-raphos. e dos Cor.reios, et.c. V. Ex. co.mpara oousas hecterogeneas.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Encontramos no Ministerio da;
Agri·cultur\a, "1Gabi-nerte" 149 ·co·rutos, sum,p tuari•aane·nte para o encainto e

•
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belleza dos •eJ.egamtes auxiliares do Sr. Ministrn, ao passo' que no Ministerio
da Fazenda se despende 81 contos e no da Viação a,pen·a s 90 coiotos e no
Interior não chega a 59 :000$00•0? !
Por q·ue es·s a <liffere119a tão larga, tão profunda · entre a pancim{)nia min·eira cJ.o Ministi'o da Fazenda e as larguezas · yc11nkees do M1nistro da
A:gri•cu ltura? E' por.que a .v erba dad•a no orçamento <la iF'azenda para os
auxiJi.ares do gabi•nete <lo Min istro é ·p.reci-samente d·e uma ·quantia certa
e <letermi·n ada, de ·200$ de •gra;tificação, ~ara oada aux.tHar, que .p el l'azem
a impo.rtancia total., no anno, d.e 7 :20·0$000.
QuancJ.o n o exame da v erba i·nidal do Ministerio se encontra um criteri•o seguro e tranquillo de um homem .m ancando a admimistração do
serviço pu1bl~co ·e a distribuição {los -Oi·nheiros da Nação ·Com ess·a · honestidade, com essa pancimon ia repuiblicana, Jogo o espirita s·e tranqu iiliz·a
pal'a que não se:i•a preciso ir ao exame ,a.etalhado dessas verbas q u e se seg1uem, porque a primeia:a ié assecuratori·a do ieriterio .me1Jcu11oso da" personaJi.dade que está traçan·do a directriz d a qúeJJ.e Ministerio.
Quer V. Ex. vêr agora quanto se dtá ·no Minis·terio •d•a ·A gricultu ra? "8-ecio·nar.io é cha:mado ao .ga•binete, te·m uma .gTa<ti'Jliicaçifo.
Ora, é .preciso .n otar q u e esses officiaes do ga-binete são emipregados
:
ãesse -Mi·nisterio, ond·e :iá teem o!'dE)na.a.os prefixados e gratifioações de seu s
empr.egos, Ol'd·enados ·avantrujados com'° sã,o todos os desse Mi·n isterio, que
ma.roam os picos mais altos dos •O!'d·enflld·os da administração deste paiz.
O SR. DIONYSIO .C:ElRQUEIRA - Em todos os Ministerios, qurundo o f unccio.n.ario é cha'tnado ao gabi.nete, tem uma gl'atificação:
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - O m·eu dig.no collega Sr. Raul Ferque o g'abinete da 1Viagão custa poÍxco .porque tem as varias di. nãndes
r.e cto.l'i-as te,chnicas para ond.e se es·coam muitos sel'vJços ·do gaMmete . . .'
o mesmo ~e dá no Ministerio -Oa A:gri.cult u ra, .que, pelos •regulamentos
actua·es, tem a Directoria da Agrkultura, .a da Industria ·e Com1mercio,
a da Contabilidade, a do rPovoamento do •S olo, .a de ;rmmigração, do Ja'i- 7
dim rsot·an1·co, a de Def.esa Agricola, a do Serviço Geo;J·ogi'co e M ineralogi·co, a de E'statõ-sti.ca, a de Meteoro.Jogia e Agronomi•a, a do Mus·eu Nacional, a de Veteri•n·aria, a de Protecção aos Indios etc., a su.perintendencia d·a J3onacha e a d,e Pesca, tod1as .com gabinetes mo•nl:aidos e or<le nados eleva.dos, e fazem, cad•a um•a respe·c tivamente, todo o serviço qu e
ruddmenta·r mente, nro p.rimeiro a nno do l\1J!i.nisteri-o da Agl'icultur.a , oneraria o ga;binete.
T ·en lio assim 'ª honr•a ~.e responder a •S. Ex., que muito me honrou.
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(Trocam-se rova.rtes.)

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Vou, e serenamente : vv. Ipxs., n ão ·
me desviarão desta analyse fria que tenho de fazer; seriá com1pleta.
V. Ex. verá mais, .S•r. Prr.,eside•n te, que essa verba de. 56 contos é exclusi·v ame·n te pal'a gJ'atifi,cações.
Além dis·so, não é essa a u nica ;ve!'ba destinaJda a gratificações, no
gabinete do Sr. Ministro da Agrk·ultura.
Vam os encontrar, adeante, uma outra verba, <lestimada a material, nesse mesmo gabinete.
Querem' v.er quaes são as d·espesas v·astas e s.um.p:tu ari>as com que
se embéllezam · ·aquelles en cantadores. pã.peis· mar·ca:dos a ver rnffi l, a e11vail
v·e rt e a o u ro; destinados â correspondencia de S . Ex . ?'

"Ar:l:1gos de exped'iente,- machimas de escrever, li';ros, a·evisüts, · etc.
para o gcibinete do Ministro - 10 :000$000.
Isto a fls. 8 {las tabella;s primitivas.
A Commi·ssão de Finanças ainda propoz
ê a sua primeira emen. da - mai.s 12 :000$ na representação do Ministro e · ha 12 :000$ já par.a
conducção de ,s . Ex., á pag. 8 da:'s tabellas a que me refir-0.
Dizia o illus-tre Sr. M•etello ha pouco que o gabimete era; sobrecarregado com o expediente dos serv.i ços techni-cos.
Não ê · exacfo . Estes teem dotação esp•ecial e sumptuosa: a f·l s.
encontra-se na verba - Material:
Artigos d•e exped-i ente et-c_, do gabinete .... ._ •..........
Idem da Directoria G_e ral de Agri.cultura .. ... ...... .... .
Idem da Direct oria Geral de Industria .............. . . .
Idem d.a Directoria- Gero,l de Contabilidade ............. .
R e latorio do Ministro .......... : .... . ........ . . -. . . ... .
Almanack . . . . . ..... . .... ... .......... . . .. . ... . . ... . .
Despezas miudas, etc : ................. . ............. .
Serviço postal e t •elegraphi·co ... .. .... . . ........ .... . . .
Conservação e custeio electri.co ... .. ...... . .. .. •. . .... ..
Conservação do jardim, adubos, e tc.......... '. ........ .
Asseio do · ed1i-ficio . . .. 1, . ., ... ... . .... . . -. .,.1 . . . . . .. -. . . .. .,
IDiv•ersa s dotaçõ.es ('Pa1g. i8) .•... .. . . . . . . . . . .. . ••.... .-

10:000$000
10:000$000
10:000$000
15:000$000
20:000$000
15:000$000
6:000$000
10 :000$000
14:000$000
10:000$oon
5 :1840$000
'/ :1340$000

O que eleva a -d espeza do galYine'i:'e em mais ..... .. . .. . .

133:180$000
137 :600$000

Os quaes, sommados aos de fls 7, dão a despeza total do
gabinéte. . - . . .. . ..... ........... .- . ; .......... .... .

270 :780$000

Tudo isso, 270 :0-00$ redondos, são d'e spezas éom o .g abine'te do Sr.
M.inistro da Agricultura!
·
·
Quer :ver a Camara o ·paro,Uelo entre esse expediente- sumptu.ario
do S1·. Ministro da Agri·c-ul-tura e a verba exígua des-tinada ao expe-·
dien te modi,co do Sr. Min'istro da Fazenda?
Aos magníficos 270 :000$ do gabinete prolifero e agricola opponho
a mõêiestia republicana em que V. Ex. vê, Sr. P1'esi-dente, que todrui
a.s des)jlezas do e:icpediente ·ao Sr. Ministro ·da Fazenda se elevam vide ve1·ba 7, pag. 111, das tabella.s da Fazenda - á avuitada somma de
24:000$000.
.
Ap,enas 2 4 contos !
O SR. CALOGERAS - E note V. Ex. que •de todos os Ministerios não
ha pape·i que n'ão vá parar no Thesouro.
O SR. NrcANOR DO NASCIMENTO - E' verdade e v-. Ex. vem ém
aipoio a.ena.
Ora, Sr. Presidente, si para o · Minis·terlo da Fazenda se dá es.sa
verba para ··o expediente e si para o Ministerio do Interior se dá
115 :000$ · (vj.de tabella respect iva, verba prirme'ira), si _para todos os ·
.ouitros ministerios ê ne.ss.a proporção' a ·verba do expediente, e si no
Mini•s:terio da Agr.icultura são de tal volume, são neces.sarias verbas
m'llito mais vasta s :m.u!tiplôcadas, são· .sumptuaria s. Não podemj s·er· indispensaveis para o mesmo serv·iço -.
·
O meu honrado col1ega, Depu1aclo pelo . Di.stricto Federal, disse ha
pouco, que essa ver.ba era as.s im el·evada porque havia o serviço de"
propagam da.
You mostrar adeante que, para o serviço de propaganda ha verbas .especiaes e, aliâs, avultadiss1mas.

rSó no que <liz ·respeito â se<Jção de publicação, a cargo do· nosso
ex-collega Sr. Af.fonso Costa, ." a verba eleva-se a 114 contos!
Não é, PO'rtanto, por motivo desse serviço que o expediente naquelle Ministerio é t ão elevado. ( Trocmn-se apcwtes.)
Além disto, indo por cleante: não ha. indivi·duação nas despezas a
votar ( apa:r't•es e tumiiLto dos Srs. José Bonif•.ctcio, llf<'lteUo e outros) par.a que as verbas devea11 ser especificadas. (Apartes.) Estas são as que
nós va;mos votar. (Outros cipartes.)
JI:' isto justa;mente o que eu estou dizendo: é qÚe · não devemos
votar por essa fórmra só para augmentar a glor.i-a dess·e pioneiro da civilização americana.
.
o SR. METELLO dá um aparte.
Ora, Sr. Presidente, encorn.tro ainda na primeira verba, n . 1 .. ._ . .
Agora, V. Ex. quer ver, Sr. Presidente, ·aiquri mesmo ha outras verbas, pelas q•ua;es os no·bres Deputaido.s ·P Od·em rvêr como vão rs·er appl1cados os dinheiros do Minis1erio da Agri.cultura.
Os nobres Deputados já teem tido occasião de ver que, em torno
do Ministe rio da AgricuU·u ra tudo lé ruina .e desordem, os eddf·icios da
Exposição tombam.
Em 1orno do Ministerio da Agricultura não existe jardim, todo o
terreno esbá completamente coberto de maHo, do q~e ha até reclamações dra imprensa; entretanto, ha a;qui uma verba para adubos, jardineiro e fer.ragem - 10 :000$000.
Sr . Presidente, a .sumptuosidade do resto do Ministerio da Agri- .
cultura a1tinge a tal Ol'dem que esse jardim se nos rufigura fantastico,
porque é Um jardim que não Vemos, é Um jardim suspenso COIDO O!l
formosos parques suspensos da Babylonia. (Riso.)
rO SR. [BuEN>O DE ANIDRADA iPerdão, ré ~.im jard im conso'1i·dado no
orçamento.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - DeaJn.te desta doutrina, Sr. Presidente, a. verba d·e 10 :000$ para esse serviço, está justif.i.cacla. (Apartes.)
/Gomo trataJIDos do orçamento da Agri-cultura, jlá ViV. IEJE:x. vêem no
orçamento os enxertos, e é para isto que já veem os radubos, etc., para
um ja1,dim que não existe. ( Trocami-se diversos apa11t•es.)
·
Todos os nobres Deputados sabem do abandono do recinto da antiga Exposição, .Sr. Presidente, e que não ha jardim exterior no Minis,
terrlo da Agrkmltura.
Houv·e no tempo da Exposição ; adua1mente, porém, não exist e tal
jard'im naiquelle Ministerio.
'Todos os edi.ficios estão abanclona<los dos que pertencerám1 ao que
foi outrora o radiante recinto.
rHa até choçÇ!IS ·construidas por mis era gente. Ha rui.nas habitadas
pol' deSfavorecddos da sorte. Pastam cabras e asnos abandonados, mas
não ha jardim. . .
·
·
Negocia-se o material cahido em descombros .
A' noite, o recinto .ao nosso liIJJdO certamen ·é hoje lobrego e aterrado1•.
No emtanto, 10 :000$ para jarfüneiro, adubos, etc.
10 SR. METELLO dá um aparte.
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'ro - ·Como V. Ex. es1Já vendo, aqül
temos verbas perturbadoras, dadas para serviços que não existem.
Nã;o .falta, neste 1r.eoho,. rum ca,pitUJdo inte11essa,ntissimo, que não
f.alha em nenhum dos numeras do Mdrnisterio da Agrk;ultura, capitulo
referente ás despezas miuclas ·e de prompto pagamento. · EN as ahi •estão; apezar de já terem sirdo d·etalhadas despezas muito maiores doe' que
ae nece.ssariae para este :rninisterio, pois que <istã.o em discordancl·a com
0

0
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as mesmas despezas de outros ministerios de serviços muHo mais volumosos, ainda se encontr.a verba inevitavel d·e 14 contos para ·e sses ·
eventuaes.
'.Seg·uindo, encon ,romos, con form e ajncla ha pouco expuz á Camara,
o def.eito principal de não serem as ver bas esp ec iallzadas e eu mostrei,
conforme a opinião de Nitti, o que ,quer di:&er verbas . especificaa,as,
verbas e.specializad.as: .s ão as attrübuições de quantia eerta para cada
·s erviço, para
oad.a s ub-•consignação
homogenea, d·e mo do que todas
as vezes que encontramos, ao 'través desses orçamentos, vúbas .engloba das que não são para serviços ela mesmá nat ureza , heterogeneas,
nós .apontamos esse vicio de forma que env olve c onfusão de despezas
na confecção do orçamento, a que Comines chamav.a de tyrannico, arbitrio de despezas não conhecidas do confribuinte.
rOra, ·encontramos, aqui, na V·eI'ba relativa ao povoa.11nento do solo,
an, a especificação <le verbas de pessoal incluinclo a seguinte:
"Gr.at!ficação prevista e diarias, conforme 'ª lei n . 9. 081 de 3 <le
Novembro de 1911 '', de moclo que estão pre~·stas gratifica ções e diarias . Logo adiante, encontramos m a t erial "o necessao··io ao serviço, il).clusive diarias e fardamento ·elos internos e outros auxiliares,
100 contos" :
Di.arias elos internos e· outros. E' dos
O SR. RAUL FERNANDES outros.
o ·SR. NICANOR DO NASCIMENTO - F ardam ento 'é que é dos internos.
Docurmenta-se aqu1 umra verba para se consignar já, em que e.st\io
lQO contos ele eventuaes, sem especializ.ação·. Nesses 100 con.os, estão
tres verbas ele natureza diversa : diari as, eventua.es, farclam.ento ele internos .e mais cl espezas miuda-s .
Não seria razoavel e r ela tivamente fa1cil que o ministerio man·class·e distinctas .quaes as v erba s destinadas ao material em uma subconsignação; a de fard aimen to de interpr etes .e outros auxiliares em ou.tr,a sub-consignação; o transporte do pessoal ·em outra?.
São, norventura, as despezas ele farcl a:mentos e as d.e transpo!'te
homog·eneas?
Fardamento dos interpr etes e nuiis despezas 1nii/Jdas 100 :000$000.
Estas mais d·espezas miudas constituem evidente "eventual".
No fJnal nós veremos, Sr. Presiden te, que, por uina contracção
em que s e dôssünul·am to-el as ·e•s tas eventu.aes, s e declarará que a verba eventual do Ministerio ela Agri-cultura é de 300 :000$000 totaes quando e u 'VOU mostra·nd.o que em ·càcla V•e riba .se ·ernco·n tra 'U!lU 1ntersticio
por onde as despezas orçarmentarias se · tr.an sformarrn ·em de•s pezas com
QS el•o.gi-os elo Financiei! Times, <l•G FincmC-Ve r e 'de •certos jo!'naes do Distr.i-ét6 ,Fecl·eral, que n a m·esma p agina ·em ·q·ue cobrem de in:j·urias e vituperios o nome do Ma r echal H ermes, em1 que retalham o nome im1naculrudo do general Pi·nheir.o Ma,chacJ.o, vêlm em typos nitidos, em columnas a b er.ta,s os elogios pomposos ao nobre Ministro ª'ª Agri·cultura
pelos serviços que está i)restando ao paiz.
rSão estes eventuaes diss·i mulaclos em outr.as verbas as valvula.s por
ond·e sahem estas de.spezas .extraorçamentarias, os insultos aos D e'P utaclos liv r es, etc. (A1nirves, ) ·
·
Ora, os .nobres Deputados que me censur a m n esta critica, ca nobres Deputa}os CJ:U.e dizem que , os actos prati cad•os pelos minis·tro.s,
neste regímen, o são tamb em 11elo Presid ente · da ·Repu-b lica, dev·em
me escLarecer ao apoucado espírito como ê que esses mesmos jornaes
que publicam illegal e irregularmente os grandes annundos do Minist·ro d.a Agri•culhna, os seus relatorio.s, ·O seiu expefüe'l1te, co mo é que
esses mesmos jornaes são subsitliados indiPectamente . l)ara insultar o ·
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Pi·esidente da Republica, a.taS13alhar o nome do che;fe do Partic1o R epubhcano Conservador, e, ao mef>mo tempo, r.e.saltar pompo sa,men t e a, a,ami.nistração deste iMinistro, eouoos ·a:ct os n ã o l'he pertencem •e S•itrn ao
Presiodente da '!Ve·pu1b'lica? ( 1'roccini-s e n1Auitos av·cirtes. )
o ·SR. PRESIDENTE ~ Attenção !
O ISR. ·PEREIRA INUNES V ., !Ex. atira ~irna induria á ·hon estidade
d a imprensa .
O SR. !NICAN·OR DO 'NASCIMENTO Eu não entro na ama,lys•e, ·n a es"
p eci.f1cação das quaHdaides da imprensa do \Di.s tr.ido :F·ederal. ( Gonti-

nnami os av.ao·tes.)

·

.Constato ·u m facto que decorre ·da ·n ão especifrcaçã{) das v·erba,s.
Não ,fôra possível com e·na.
O tra,balho q ue pr-ocuram fazer nesta hora, 1s.r. lf'.r esident•e, · inti;iganclo-me com os gloriosos publicad©res elo Ministerio da Agricultura;
.a censura que s e me quer fazer por esse facto r ~sval a na absoluta infü1f.ferença ·de que m.e re.v esti parp, o elogio ou o V·i-bu·perio da irnprensa.
lmssa declaração, •esses a pa rl·es •com que se procura a;ff.i rmar que
eu estou dizendo que a impren sa do Dístr1cto l~.ederal é venal, t udo
· isso é uma increpaçã o a que eu não dou resposta nenhuma.
O SR. JOSÉ BoNIFACIO E' porque não t em.• resposta. V . Ex . o
disse ; ·e'ntão i"ecua .
O :sR. INICANOR DO NASCIMENTO - !Não recuo absolutamente de naic1a.
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA São affirm ações .cerradas a que V.
!Ex. t em ele r.espond er.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Eu estou decl a rando qu e estes
elog<ios pessoaes são exactamente a sementeira das fartas autori.zações
de publicar regula m entos, r elatorios, introducções,
mappas, viagens,
. photographías,
fi tas cinematographicas,
excursõ·es do mi.nistro, 'ser.. viços quasi t odos ele .apr egoamento inutil e sempre muito b em pagoo,
muito disputados pelos vulgarisadores espontaneos a tanto por linha,
que vão f azendo a gloria dos possuidol'es d.e verbas <iventuaes; é pata
obtel -a da papalvice dos fu.teis que as errmpr ezas de publicid:a cle esUrnulam a vaidade · •hypertrophiada dos m.i-nistros .q ue querem ser o.s .b aptis ta.,; europeus d•e nosso progresso. . . em r elatorios e canh amaços inexpressiv os ...
·
O .SR. JOSÉ iBONIFACrn - Tunprensa venfü.da ...
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não sou eu quem o diz.
IO .SR. i.JO•SÉ BONIFACIO Quem lé •então? ·
O SR. NICANOR DO NASCIMEJNTO Isto vem d e m u ito longe e de
anu:ito aHo.
Não sot1 eu quem faz esta declã:ração. VV. EEx. vão ver já quem
·a fez, foi o Sr. Campos Sane.s, no seu livro "Da Propaganda . .. "
VOZES - - Oh! (Avartes.)
o SR. PEREIRA NUNES - Isso é hi sto1~a a n tiga.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E ' o Sr. CaJiniPO.s Sanes quem declara que gastou 19 mil contos ·com a imprensa, p elo que se peninten. ci.ava perante o paiz, d ess e acto criminoso que praticára de mal em pregar o dinheiro da Nação.
As accu.sações, portanto, que VV. EEx. faz8m resvalam da minha
· p ersonalid ade humilde para ir tambar n essas· informações insuspeHas .

(Apartes. )

·

·

E foi tão intrepida essa declaração do Sr. Campos San es e exerceu
t anta influencia no espiri t a naciona l, no .espirito dos ·r epublicanos, qae
o ho nrado Sr. Presidente da R epublica, logo na prim eira reunião do
aninisterío, assentou com tod6s os ministros a suspensão dessa publi' cWade inutil e· acaridad ora do ,elogio.
;\
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O. SR. RAPHAEL PINHEIRO - -- Ha ' jornaes que ·atacam tal ou qual
governo estadual e que, uma vez que vem a mensagem no corpo dess·e
jornal, v·em logo a d.eclaração de que esse governo é benemeritissi mo.
(R'isos.)

o

·

SR. DIONYSIO CERQUEIRA
vv .· EEx. detUl'))am a acção nobilissima da imprensa.
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Esteja eu tranquillo com a minha
conscienci-a e indifferentes m e .são o.s elogios ou insultos da imprensa.
o SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Acho nobilíssima a acção {la imprensa .. .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Quando elogia. Assim se ·exprimia
um conselheiro . . .
O ·sR. DIONYSIO CERQUEIRA - Não; quand·o se adenta no senüdo de
favorecer o progresso.
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO ~ V. Ex . •está roubando o porrtuguee;.
0 SR. CALOGERAS - Em 1830 .. "
O •SR. RAPHAEJ, PINHEIRO O Sr. Ruy Barbosa já declarou que a
imprensa de hoje é uma imprensa venal e que se precisava fazer uma
outra.
·
O SR. DroNYsro CERQUEIRA V . Ex. ·esposa ·es·s as idéas?
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Esposo-as. Porque não?
O SR. DroNYSIO CERQUEIRA Eu não
as ·esposo . (Apartes . Tumulto.)

;

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Sr . Presidente, como V. Ex. vê
sou obrigado a sEmtar-m e. (O orciclor senta-se.)
O .Sn. PREsIDEN'.l'E A.ttenção. Peço aos Srs. Deputa{l.os que não
in terrompam o orador. V. Ex. pôde •CO•útinuar o seu discurso.
O SR. CUNHA VASCONCELLOS (lUrigincLo-se ao Sr. N1J: anor ão Nascimento) - V. Ex. não se preoccu<pe muito com os insu:tos da imprensa .
iEu ,p elo menos sempre me d·ei muito bem com ·el1es.
O SR. NICANOR DO NASCIMEN'ro Como V. Ex. vê, Sr. Presicle·nte, a
intriga que se procuro u faz,,,r e ntre mim e 'ª imprensa f,icou r ed uzida ãs
suas ve!"dad•eil"as µr<oporções.
O S R. .PEREIRA NuNES - Não apoiado.
IÜ 8R. NICANOR DO NASCIMENTO Tenho a coragem, que outros i11l,o.
têm, para !"epetir que o ·elo.g.io da im~prernsa qua.ndo ié pa.go mão ·p óde influe nciar homens .f ortes.
O 18-R. · DroNY·SIO CERQUEIRA - .T enho a coragem precisa e pr incipal rnente civiiea .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Digo serenamente que estou r.esol.v·i·do a ler as ·opiniões v.ar'ias, mal i·nfoTmadas e incertas .a.a imprensa ,
e a dispensar-ll:es a .oonsi•deração que •eHas merecem. Quando, entretanto,
.v ejo •qu·e a impren·s·a, que criUcou, que retaliou a honra {le um min istro
em um dia, no ,dia ·s eguinte, Jog.o depois d.e uiÍ"a •publicação -ofÍicia1 o elo g ia, eu immed;ia;tam.ente cleixo de da.r v·alor a esses e logios. ('('rocam-se
apartes).

ITã.o diesprezlvel é -o el01gio qiuanto <é -ridiüulo e parvo quem .o recebe;
commove-se <e sin~erame•ntff agrad.ece. ,(AVC14'tes.)
·o SR. RAUL FERNANDE>S - E ' o seu dire ito. Mas não {!i.ga que a.rmamo.s intri·gas attri.buin.do-'lhe uma a.ccusação que o no'bre De,putado acaba de reiter ar.
o SI.l. NICANOR DO NASCIMENTO - Eu a fiz desd•e o começo com a
mais da-ra niüd ez .
•O .SR. RAPHAEL [f>INI?:EIRO - !O n0>b1"e Deputado q·u.iz as·signalar o'
desta.que que :deram a esta ,aoousação.
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O SR. BUENO DE ANDRADA - Ha 1d,uas im,prensas : uma que não pres.ta, é a que nos critica, e outra que é ex·ceUeinte, é a que nos elogia. (Risos).
l
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Veja V. Ex., Sr. Pr ~stdente , o pe·rigo .a que os ·Srs. Deputaãos, qu'.e me a.parteiam, expõem a Gamara e o
.Pa.iz !
LA situação perigosa ·em que me en.contro, .ae ser amanhã injuria.elo
·por esta iJnprensa que .pub1ú ca re1'ator.io.s, po·deria dar lo ga.r a que eu .fizesse
sem que,r.er obstrucção ao orça1m e nto ide Agricultu:r1a tom:an-do :a 'Palavra
.vara e:ogiar a iln prensa, para s·aHentar a sua missão social, alavanca do
prog.resso, protectoria dos fra:cos et-c., ·C·o,1n.o quer o Sr. Dio.nysio. Ve ja-~e
que tirada. excellen te !
.E u não .sei si o proposito dos meus c o:llegas foi me intrigar com a
impr.ensa. ou m·e desvfar :para. este terreno, de m.o.d.o que eu .não continuasse a ·CriUca do .Q.rçamento.
'O SR . .Josr,1' BoNIFACIO V . l);x. ··tem inteira liberdad·e p a,ra conti nuai-a.

1

~!·t'.·O:.·'*:

l

·S R NICANOR DO NASCIMEN'ro - 0.r,a, Sr . .Presiclente, a.inda ha ' j;~~
co dei o co.nceito de Nitti el.e ·que verba global não jncli vi,cluada era aquella
e1n que dentro de ·tuma ·y erba sõ as sub -co·nsignações são heterogeneas.
E' tambem o ·de J.éze.
Aqui V. Ex .. encontr•a no serviço de . colonização o s.eguinte:

o

"0 neieessario ao ,s.e;Pviço, inclusive alim•entação 1clos emig rantes e e1n-·

pregados, cooiservcição e revaração 1cki hosve'Cktrici e s1ws cievmuJ.eneicbS
(.com.prehenden clo op·e1-.a1·ios e trabaUrn•dores) e despez as co.1n ·acquisição,
custeio e conseryoação dõ material fluctuante."
Ha serviços 1c1iversos: alimentação é um d is tincto; conservação, etc. d'a
hospedaria, é outro; acquisição, ·etc. de material flu ctu•ante, outro muito
diverso ; cad.a qual deveria ter sua a ttri·buição de veTba individ·u:a,cla em
1

1

um.a ·co1nsi1g·nação .
.O SR. CALOGERAS -

O nobre Deiputf!,do está pr:estan-do o exc ellen1te ser"\êiço de justificar o ,requerime.nto que ho.nte.m apresenta,mos.
O SR. VICTOR DE ·BRITTO - Está prestando um serviço ao Parlamento .
O 1SR. ·CKLOGERAS . .- A ntes desta V. Ex . .encontra as vePbas p rimeira e
1

.sêgunda dando (lotações, eng·lo·b achunente, para diversos s.erviço s.
O .SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O E' exacto. Vej.a a Gamara como

:rmlula,n1 as verbas e como ·estão p:üsturacla.s !

'

Logo :aideante n'O n. III ":Ser.viço ·d·e it111nig.ração" enco•n tra.111-se :
a) transporte .n o interior ;
b) recepção e hospeda.gem
e) insta llação e custeio el e
cci) 'P'assag1e1ns ·elo p essoal;

nos E-sta,dos;
.h ospe<J,a1ria.s;

e) (lfarias .
que são serviços d1i\re r sos, e1n log·ares va..rios, de naturezas differentes,
que d·evjam constituir co.n sign:açõ.es sepa1raidas, ·Com a.s v e rbas especi.ali zaclas e ·estào todos J1a verba globa;1 ele 1500 :00 0$, a fls. 18 da ta.bella {la
Dommissão.

Com,o, ·Sr. Presklente, pululam taes verbas !
•V ej am os nobres D e;p utados com o se a cham ellas to das misturadas !
O SR. JosE' BoNIFACfO ·5•á um aparte.
O SR. NICANOR oo NAsc1MENTo Mas o conceito é d.e N itti e -de todos .os trataclistas, e afa1 <'.,a hon tem .f oi lemhr.a·do po.r wn illustre collega,
porta•clor das m esmas responsab,i'.icla•des que o nohrn Deputa,'l o, o seu Ulustre irmão. (~'rocmn-se 01partes.)
i'1ão me refiro a estas pequ eninas verhas, co mo aqne.Jla de 54 :000$,
como ainda ha pouco suss urrou o · illustre representante da Commissão.
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· Estas são de 320:000$ e de 500:000$000.
Mas como um .apipetite desperta üutro, vem logo d·epois uma outra
''enba relativa a tramsportes. , . V·eij am os . no'bres D.eputados •ess·e- prurido
de i•ndefini{lO; observem co•tno ellas estão a brig·a,r, ·como em um sacco de
gat.:>s !
A fls. 19 aa üvb e'Ha da Commis são V . Ex. encontra , S.r . Pres·i clente :

"Serviço d e colonização" n . l.V:
cl) o necessario a o s erviço ·rJ.as in spcdcrn·i a s;
b) ·a luguel de casas;
e) cliaria.s;
rd)
e)

ajud•as de .custo;
transporte ;

f) fun c1ação de 11ucleos colmüaes;
g) cons ~ r·vação e .custeio dos nucleos ·coloniaes (pessoal e material) ;
li) desp.ez•as com
localização de immigrantes;
i) pagamento de .quatro i.nspe c tore ~ ad•füclos, de accõr. jo ,com a a J.i-

'ª

nea h.
·P ara esta ex,pressão i,nd,efi:nida ,e va.ga de nove suh-consi·gnações ni 1ldas, ·que devera traz·er a proposta, ha v.erba .g lobal, perfeitam•e•nte ,,;lo- .
bal, •Cla quantia avultada de 3.000 :000$000.
-Ern ·Ci•m a está '' ·1 nateriae.s ", ,_e m que s e inclue um.a .verba perfeitamente identica..
Logo abaixo, <diz: serviço ·d.8 iln.mig-ra ção, repetindo-se os mesmíssimos
serviços, as ines·missi,mas sub -consignações. 1\Ta primeira, .são 320 :000$ e

na .s egu.ncla 500 :00·0$000.
·
,
10ra, 1Srr. Presid•ente, a.i.nda ha pouco, tanto a. verda:de do1nina ! que
{Usse quasi inoonsc1emtem•e•1te que o appetite 'V·em co.n1 o appeUte. tLo•g o
depo•is, ·h a uma outra de ,500 :000$, 0111'cle V . Ex. enoeo·n tra o seguinte:
"O ne.ce.ssario .p a.ra o serviço . .. etc." nos n1esmos ter·mos .aa prim·eira,,
incluindo os serviços mais ·dispa rata.idos, descon11exns, hetepo.g eneos. Verba
g l obal avu1taid1a para immigração ·e m que .as suas .consi·gnações sem nein hu-.
ma especiJi.cação ·entregam ao Mi.nisterio da Agri-c·ultura 820 :000$, 'Cl·os

qnaes elle p6.d e fazE>r o· que quizer, pois não ha esp.edalização e nem o
Tnibunal 'Cle Contas Jhe pócle limitar a ·distribuiçi1o, pois o Ministerio
P.óde daT até a or·de1n de .pa.ga1ne·nto glo.JJa!, ·Con10 global ·é a ·0onsi.gnação
orçamentaria que a illustre Commissão d.e '1<'inanças nos propõe.
Logo a seguir 3,000 :0·00$, nas mesmas C0!1'diç°ões, .ao arbítrio do mi 1
nistro, que tanto pó.d·e ser um hom·em id·e bem, como 1creio ser o actua•J;
oomo quaiq•uer üu.tro ·que os acasos cl·a ·poliU.ca possam traz·er.
A.qui abro um paren:thesis.
tEsta vel'ba gJ.obal ele 3.000 :00•0$ do ·Ministerio da Agrkul tul'.a neUa
s ·e aihrainge1n. 1e se C-0insi.g.na.n1 as oo.i.sas 1nais· disparatadas ·e 1heter.o.g1 eneas~
como acima discriminei, substitui11 cl 0 a commissão no traoboall10 que devera
s er feito.
Qu er V. Ex. v er c omo .p rocecleu o Ministro ·da Faz enda., qu e tomo
por a.coso'!
·Qu er V. E x . ver como proced·e L1 o iVHnistro üa Justi()a em ·cas o t>;e1nelhante, a percler teni vo, d esr.egra;c1 0, ieon1 trabalh6s, con1 explicações, em
um gover•no demo01,atic o, qiicis·i insnitiiosos vcira ci resqJeitcibilicfoJcle elos
0

0

1

-nii~:1.iist1 ·os ?

1Que·r em ver como .foi ir1'€!'[)1,lar o !Sr. Rivadavia Gonêa, que ivem
·p.ar.a aqui fatigar a nossa atten,,ão, .r oubar Q n osso . tempo, v iülamdo
nossas attri1buiçõe's ?
.s. (Ex., 1J1ia v,e,i·ba "F•o.rça .P olici·al ", iC ita até o nome de c ada üfficial
<:Om
a, ve1,lm d'e oel espeza que llrn está wttri,b1Ücla. EsQJecifi.ca até o que
ganha cada . sargento.

as
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.Ora, oomo ViV. EIEx. 'Vêem, devo andrur des,conf.iando d·est<> giesto do
Sr. Ministro º'ª Just,iça. Creio que S. Ex., ao confoccionar este orçamento,
teve por "'e"to ? ·Pl'OIPOs.ito maJig;no .e inex:p Ucavel doe provoca.r um .cond'lictci
com o IMinist:ro da Aigricu;rt:·ura.
:S:al·va a "verba sec1~eta" dia poU.cia icivil, que, .p or sua natuyeza, é re-

servadJa e destinada ao impr,ev,isto, todas as o,u tras são ·pefüdas ao Parlamento po.r consi·g .nações e sub-consi-gn.ações es.pecifi1cad.as com a mais culd'a,dosa m j,nucia.
As de "materirul" extremadas das ,d,e "pessoal" ,e a caicl•a qual attribuida quota em dinheiro ind.ividuada, ·d€ mod'O que os repres·entantes podem
<verHicar a q~1e necessi'dad·e a clesp<>za d'á remedio.
Não sei, nnas pa1,eoe . . . pois que S.. IEx ., d•etalhrundo aooi?Vtoscvniente
e.ssas ve·rbais, 'faz e nd.o i·njuria ao :parlamento, .pareice, não quero ·a.sseg·urar,
p,a pece que estava desafianclo um cotejo entre o cump.rimento exacto e
<>.Strkto de seu dev•er mini.sterJal •e a norma paroeimoniosa do 'Sr. Ministro
1

0

da Ag.ri•y-ultura, que não quer tom•ar tempo, fatiga.r a attemção da Cai-

!tnara com os •det<tlhes destas questões, po.r que, co.mo ·,se sabe, cie mininnis
non ciircit pretor. . . ?WC .cie1mtMits. . . (Riso.)
Gomo vamos descer desse pedestal 'ª qu.e n<lS efevou o suffragio univers1N.. para saber qua,ntos são os teneintes d•a força poJi.cia:l? ! ...
·Q~pem ver a 1neUculosi..:l a11"l: e agg1~essiva ·cnm que o Sr. Min1istro (la
J'ustií;a, d·esrespei1ando 'º Parl•amento, mand•a para :aqui verbas de'balhadlssimas?
A proposito de policia, S. Ex. chega ainda a ter . . . a palavra me
falta. . . a ter a insolenoeia de cirtar os nomes de sargentos " dizer
quant o ganfiam . ..
Na policia civil individualiza as verbas dos d elegados, escrivães, etc.
Será possivel que o Parlamento tenha baixaido t a nto, na escala
dos organismos humano.s ou super-humanos, que o Ministro tenha a
ousadia sem nome de exigir que saibaJY\OS quanto ganha um sargento,
" quantos são os sargentos da Brigada Policial? Não deveria elle pôr
em 1irali-ca a norma fidalga, aristocratica ,e larga, de consignar logo
a ve1<ba ,d,e '1·3. 0·00 :•000$, ou 1,5. 00,0 :0•000$ sem especificação de detalhes
meno•s respeitosos para o Parlamento?
O SR. GARÇÃo STOCKLER Peço a V. Ex. que diga o seguin te :
nessas verbas globa·es, ,que representam, quiçá, erro de offieio, está envolvido algum ·caso que s·e prenda a honestidade do Ministro, e, portanto, ·do Presid.ente da Republica, que n elle confia?
' o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. conhec·e o re~peito, a yerda'deira veneração que me m'B!·,ece.
o SR. . GARÇÃO .STOCKLER - Muito obrigado.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Quer rme 1iarecer, entr,et'an·to, que
•estamos agitando ·questões emt um terreno de t a l ,elevação que não po sso descer a detalhes, humilhador.es •como ao exame da pergunta que me
dirige.
_
'A hon•estidade do :Sr. .Mi,ndstro da Agroicu1'tura, ,como a de todos
os representantes do poder publko, que apoiamos nesta ·h ora, não •está
em discuoSsão.
'
Está em dis,cussão o orçamento da Agricultura. E' só o que cliscu•to.
O .SR. GARÇÃo .STOCKLER Era · isto o que se predsava assignalar:
V. Ex. pó de accusar t alvez, d e erro ele officio, não trazendo, porém, a
su'speita , de que haja deoShonesticlacle na administração publica.
'
· O SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O -,--- Póde V. Ex. dtar qualquer pa!avi:a minha, pon clo ,errj duvid'a a honestidade do Sr. ,Minist ro da Agricul"
tura? (Ha diversos apcvrtes.)
A ·p ressm·osida;de da d·eifesa, à oiutrance, ·com que o •espi rituoso :collega pelo Estado, de Minas pio~ura encourapr o Sr. Mini;; tr.,, ..
0

0
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O SR. GARçÃo STOCKLER - Perdão ; vi·ocedo com toda a imparcialidade: nem siquer conheço o Sr. P ·edro de ToledQ. (H QJ oiitros apcirtes.)
O SR. INICANOR DO 'NASCIMENTO Def'entio non vetitci . . .
Eu apenas ·estou cogitando ela ·confecção elo orçamento e seus defeitQs organkos.
O SR. GARÇÃO 'STOCKLER - Eu queria que fi.cas·se claro, mesmo em ibene1fi.cio d•e V. Ex., .qu•e não houve sus p eita do Q\/Li.ni.stro.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Agradeço a caridade christã de
V. Ex.
O SR. GARQÃO STOCKLER - A's vezes é necessaria.
•'
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Humilde que sou, hypotheco os
meus lirrn.itados presti.m)os para agrad eoer tão benefi.cio·so concurso.
. Aqui "serviço de in;;pectorias·, alug·ueJs ·ele casa... nucleos coloniaes, aioquisição cl-e terras, <leslJ)ez-as com localização a.e immigrantes,
etc.>> tud·o isto é "ie uma heterogoe-neidacl-e a'bsol•uta.
No emtanto o Ministro consigna uma verba global eventuaJJssima
e imprevista de tr.e;; mil contos ele réi·s.
·
.A!utor-i zado escriptor aHennãQ, cuJjo .nome •não m ,e r ecordo ITT-o m-0mento, diz a respeito, das v·erbas englobadas que, quando se faz um
orçamento, se organiza uma lei, se pr.epara uma determinação parlamentar, não se faz nada disso para o ministro A nem para o mini-stro
B ; 1faz-se para o ;min:isterio tal. ·
·
Ora; o honrado cidadão que pre-side com efficiencia o Minist-erio
da Agricultura e tanto :tem augmentado os •credilos publicas nesse
ramo da a;dminhstração, ppde sahir amanhã, de modo que a condição
personaJi.ssima da honorabilidade de S. Ex. ( 11iuit_os a~1oiMfos) não i 0in~
pede que ·em um futuro, ·que desejo ',seja muito distante, por wm)a ·drcum;;tancia .qual·quer venha ·outro minist ro de cuja impeccabWdade nada
podemos an1ecipadamente •pensar, pois nem sabemos quem po.ssa ser.
Já d•e uma fei.ta essa desgraça nacional .ia esmagando a nação,
quando S. Ex. tendo, no caso do aocôrdo paulista ( ean -que os seus
CQITeligionarios paulistas foram ex;clui1c1os) procedido -com elles com e,
mais lisa lealc1ade -h ouve, por inexp!Lcavei,s escrupulos, de pedir dem'lssão ... que -préviamente · es tava assentado não lhe seria dada.
Ora mesrr!Ô dentro da;s normas da honestidade, havendo a verba
'.'o necessario para o serv·i ço de im.migraçã.o, inspectorias. . . alugueis,
diaria:s, "etc., •etc.,,, ·s em nenl1um -d·etaJ.he, quem no-s -pôde. traz·er a certeza de que, dentro destas ver1bas não possa o 1Mi·nistro, -a o env·ez de distrj1buil-os equitativame<nte, em pr-oveito de .u m, sacrifi.car os outros serviços?
Quando, Sr. Presid·ente, o Congresso, por uma consideração qualquer, é levado •a votar uma verba global, inclusive de varias sub-•consignações, natura,lan ente acreclita que as quantias votadas serão dJstribuida.s equitat.i~ram·e.nte entr·e todas as desi:g-naçõ·e:s, ·mas oorre o per:i-go
d'e, queren•d.o app1ica;r certa qiuntia a ta-! verba, ser ma,l i-nte1,p-retado e
o Mi·ni·sti"o -at:tri1buir ·quantia nmis avultada, a ·u mas e 11ne•n os do que
ti•nha ·calmrlado a outras, 1burla-n do assim, volunta-riàmente ou ITTão, o
Min:istro, -o proposito oon1gr-e ssi·onal.
Tal é, Sr. Presidente, o perigo, c1·igo nnelhor, u ·rn dos j)erigos das
verbas globaes.
UM ·SR. DIEPUTAThO - lill' o caso do ·E'!l"ro de oflficio ou -cieshones,t idade.
O SR NICANOR Do NASCIMENTO - Certo que em alguns· ·casos P,óde
ser erro de oí'ficio, em outros c1eshon-e.s tidade, mas tambem póde · nã-o
ser nem uma cousa nem outra, pois, .sendo a consfgnação global, pôde
o ex,ecutor entender que um ser-viço s•e1ja m ·ais 'uti-1 .cio que outro, tendo,
no -e:mtanto, o proposi to do ·Congresso sido outro .

·~
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Será, s i o quizer o nobre Deputado, um erro de interpretação que
nem sempre é um erro d'e officio.
Pôde amanhã o .Congresso querer que a verba que lh e· é pedida
g lobal p ara um certo numero de consignações seja det·erminativa do
cumprimento de todos esses .serviços, e o Ministro, e.sp ecia!izando a
maior parte desse caJJital _para um serviço, venha d•esobedecer aó' in- , .
tuito do Congresso.
•fi ·~·, ·
Al!ém disso posso eu, ~JOr ·exemplo, qLrerer v otar u ma venba l a·r ga
para o serviço de inspec torias, inc lusive diversa's consignaçõe·s e nã0
qu·erer votar P.ara ou tros; no emtanto, vindo a proposta de verba glob a l, sou obrigado a votar contra 1oclo.s ou em favor de todos, de modo
que, em amba.s as 'hypotlles es, 'é violado· o .d ireito parlamentar de esco.lher as verbas, de fixar as despeza,s· -publicas.
·
o Sá. JO,SÉ BONIFACIO dá um aparte.
o SR. N°ICANOR DO NASCIMENTO - Logo depois dessa despeza ele
3 . 000 :000$ .encontra-se "Despezais
extraorclinarias e ·ev·entuaes", isto
é, para a ·m esma v.erba, qi,e consUt'lie globalinente cl'e svezas eventii,aes;
não inc11vj.duaclas, uma
nova imposição ele despezas
arbHrarfas, de
100 :000 $0 00 . .
Porque não dizer Jogo ao Mi nis tro que em v.ez de 3. 000 :000$000
eram 3 .100 :0 00$0·0 0 ? .Si amba.s deixam de trazer especificação - :despezas extraorclin31rias 'e impreivistas ~ são toda·s da ver.b a even tual,
pois não se prevê o qu a nto cl.e n enh uma, ·comp1:eh endendo as despezas
com o pessoal em commissão e ·com o anateria.J. (Avcwtes.)
E' p recizo V. Ex. attender que e.sse eventual - é p ara todas
as verbas ..
0 SR. JOSÉ BONIFACIO - Não senhor, está especificado.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Essa verb a en globada abrange
tudo, isto é, a.s quatro anteriores design ações . Depois vem o n. V
que é o eventual designado para as ·quatro (I,. II, III e IV) con.signaçõ·es
anterior.es.
'
Pó.de-se ver a fls. 15, 16, 17 , 18 e 19 da 1Jropost a commissional.
E o - eV'entual - 'é para todas as quatro.
O SR. Jos:GJ BoNIFACio Não apoiado; está explicado ahi.
o ·SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Portanto; Sr. Presidente, s i o
eV<entua l é para as quatro, n ão haver.i a n ece.ssiclade dessa super-evenc
tua!. ( Avartes.)
Temos .depois, S:r. Presidente, rnai•s 500 :000$ e 360 :000$, t arrnrr)em
para serviços conglo·m erad·os het eroge1iea·m ent e . E V. Ex. quer ver
qual o inconv·eniente .dis•s o?
Ainda ha pouco o Jorncil elo Conimercio, orgaan
profunclarnente
conservador (houve tempo em que a sua palavra er a oracular) o Jo1·ncil elo Comniercio contava e isso n gq, fo i conte.stado que o Sr .
S. Landor, no<tavel explorador, que vei1>' ao Rio de ·J aneiro ·e que foi
applaud ido pelos intellectu a.es elo Brazil .cJepoi<; -de uma conferencia qu.e
f e ?. no Palacio Mo1u·oe. -na. qual l'ela:lou as sua.s est up enda::; via'g-ens, obteve, col}fo!1n'.\e d·ecla ração que está no Diario Offic-ia); 60 :0 00$ ·d o Mi n.isterio da Agrk ultura 60 :000$ ou 70 :000$ , f6ra as clespeza.s, para
descobri.r o parallelo 13°.
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - B para fallar mal elo Brazil na E u ropa.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Elle daqui partiu, tom ou a estrada de ferro . f•ez uma encantad ora v iage m peJo,s centros populosos do ·
Brazil, em que !·etemperou as suas forças, adquiriu oxygenio e_.,rneJhorou a sua saude, conver.sou com alguns ou . . . reuniu a lguns :'.).)pulares com caras indigenas, photographou- os, no m ei o de um bosque -proximo, voltou com t udo isto para o Distri'c t o F ·ederal, recebeu os seu~ ·"
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muitos contos e :Partiu para a rEluropa, ·Com o paralle!Ó 1'3° debaixo do
braço ·e lá chegando contou üanquillam.ente es.sa historia.
O Min.isterio da Agricultura, V. Ex. v.ê que eu não nomeio, trato
apenas do minis terJo, tendo V'erbas globaes, descobr·e parallelos, meridianos, que sei eu; Sr. Pre>Si.d.en te .
rJ 'SR RAUL FERNANDES - Faz muito rb em U'lãO tratar, porque es·Sa
;speza foi feHa por ;:i,utorização do Congresso.
O Sa. NICANOR DO NASCIMENTO - Acredi'lo, Sr. Presid•ente, que por
aquella novid.ade, que por 8,;quella juvenilida,cle, que allegam· os meus
honrados collegas todas as vezes ·que rs ão apontados os .defeitos elo Minis terio õa Agricultura, como o mais ingénuo elos ministerios elo murnio ....
O .SR. RA.UL FERNANDES - V. Ex. faz bem, como já eli.sse, em não
se referir ao lninistro da .Agri:eultura, mas ish1n ao mJ.nisterio, porque
a primeira quota foi votada pela Camara e o pagamento, 1Jo,rtanto,
feito em virtude de lei.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Só a primeira en tão foi l egan
(Pausei.) Sr. Presid•ente, o nobr·e ·coll ega vae agora me obrJgar a fa·zer a historia desse caso.
Qua:nd.o 1essa ve1-..ba .f.oi votada p:elo 1Congresso •Leg·i.s lati\10, foi a,l legado :aqui (e se e u fôr contestado provare i na prln1eira occasião qu e
venha á tribuna) que e r.a. pr·ecizo votaha porque tratava-s e de um contracto, «obrigação internacional" disse o ··:parecer de V. Ex .

'º

iSR.

RAUL

FERNANDES -

:O Congresso icle·C.retou a ve rba.

10 SR. NICANOR DO NAsCJMEN'rD Não ·decretou tal. Pe!'mit1a que
conteste formalme·nte . Tenho pre·sente a emend·a e poss.o lel -.a, .p ar.a mostrar que .a res·ponsabilid&d•e não 1ca be ao ·Congresso, m ·a·s sim á le·v ia·ndaãe
de quem f ez o rp agiame·n to, ·de que nem teve noticia - nem ;pocUa ter q·ue
é .aJ0to ·Privativo do ministro, Sr. Presidente. O fa,cto é que o anno paissado .u m Deputado propoz um'a ·emend·a m .a ndainclo dar 30 :000$ ao Sr.
0

Landor. 1Nã;o enc-0ntrei 'Tla e1nend,a

i•m.press•a .assig-natiura algum.a. Es·slC:l.

emenda fo.i impugnaida; e-ssa ·emenda cah.i.u e de,po is de ·cahir, 111Ja horra
crepus·cular, em que qu.asi e muito rp.atri·oUca,me nte votav<amos uma
em·end1a, se me 111ã·o engano s·ubsrcri·pta pel·o .Jmnrado R e:1a1tor •elo Orçamento ela Agri.cu ltura, ·em que se prorogava o 01·ça,me11to da r,eceit.á, se outorgava a ·d ictadura fi·nan•ceira, tanto •e;ra a pre1ne-nite necessidaae de
concluir um peri,odo em que ·um gr.upo .pM·lam~nta,r .r.e.v·olucionario impedia .a votação dos o.r çamentos... (c11pcirtes). F ·oi nessa ocecasião ,prem •en te re m rqure se apres·ent.ou .a;qui ·e.ss·a meclicla, qu•e rf·urtivamente ins.i ll'UOU-S·e a emencl•a Landor. (Avci1·tes violen.t os).
Era no .prop.rio ·ele·m ento i0.f fi,ci1al que se vinha faz endo a agitação.
Sr. Preside·n te, 'foi ness•a ·h ora cl,e lusco-úóusrco, <J.e sombra.s, ,e111 qu e
as cous·as ,p odein es·cQ',rregar, 'ª des1peitb de exa'lne, ·e n1 que a Casa não
podia ter a .ser.enjcla,de precisa, para pesquizar o que se ;ped ia, que pa.ssar am ·essa .e outras aUJtorizraÇÕ' e pass-aram .como, Sr. rP.resi·dente? Com
a declaração peremrptoria da L·ummissão de Fin•anças, com a clec.! aração }Jer e mptori·a d.o leacler ela .maiorira ·da Gamara <J.e qu e ,podian~os votar
essa autoriza.ção exi.g·i·cla pelo gr lllpo {J.os fa·c·ciosos ·e .pet·iurhador es, por·que •o 1Gov er·n o não cu.1npri1ria e~s-a autorização e ·nã.o gastaria os dinhei ~
ros .auto.riza•dos rna-s em·e.in·d as, sem prévio e cui·diad-oso ·exa,me ele sua 1c.onveniencioa. Ponta.TI'to, .qu a.n<lo esta venba foi .par.a as m ios ·d.o Mini stro d a
Agricultura elle sabia que eHa vi.nh.a eiva,da da suspeição da Cama,ra,
crue •só a tinha votad·o pela lei ela .necess.id a•de.
·
· O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - A wccusação que V. Ex. esM. fazen-do
1

0

é um.a a;ocusiação grave 1ao •Governo .
., SR. NICANOR DO NAS'CIMENTO - ·Ex-~essiv.a.rnente g r-ave ! Ora vem
_, V. 1Dx. já -con1 o 1n es!m.o C1H.Lvão defender .o Sr. Minis·tro ! 1'.T·a dá- tenho c o1n
1

.· o. Sr. '.Ministro_.

v.v.

JDxs. são ma·is .rea:i.s•t as do que o R .ei..

""-
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.o 1Marecl1a l nã·o apre·cla .miais o wpo io i.ncondi·cioin.al dos q'Ue não.
examinam e aprr:ilaud·em calo r.os•amenite to:d os os seus actos, antes, ;S. Ex.
decla!ra q·ue .acata a .criUc.a sincera, a-0s . actos do Governo, e que ella
fei•ta sem inj.uria , ·é a-cto de ami•g o e ·de ·h '6mem livre. (ApoiC11clos.)
O .SR. DIONYSIO CERQUEIRA Não foi isso o que V. Ex. acabava
de afJ.i.rmar.
·
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - T!'oi a decl•a ração .ele s. Ex ., que
faço iá Can1ara -e ia-o paiz : ".não quer.o apoio incond i ci·onal; quero o apo io
de ·hOrn·ens Jivres, que criticam , porque esse ap:oio tem muito anais va,
Jo.r." A •CriUca fei1ta por homens q·ue g.um1dam sua indep end·enc·i•a .ao q ue
IPOJ· .aquelles que querem a todo~transe . ..
· O .SR. DIONYSIO CERQUEIRA Estou me· i.n sur.g indo .contra o qu e
V. Ex. aiciaha de affirmar, di zendo que o Gov·erno autorizara .. .
o ,SR. NIC4-NOR DO NASCIMEN'J,'O - Nãio ·clisse isto. . .
.
(Ha oiutro·s a.partes dos Srs. "Viotor de Bi •uPt·o e Raul F'erncm<les .
Soa11n os tyinpanos).
ú ISR iNICANOR DO N\ASCIMENTO A aHirmação que fiz e que i1ão

,poderá ser contes1tacla . . .
O ISR. RAUL •FERNANDES - Cont esto .
o •SR. NICANOR DO NASCIMENTO é que se declaro u, aqui, da
trihun a •d.a ·Camara, q ue esse ·cre.a.i1o que não devi.a ser votad·o e que
cahiu ·e que •dep'O'is ·de ter cahido fo i exi.g·i·do, pelos .facdosos, pelos agrupados, pelos .confed·er.adÓs, d isse-se que ·e11e passava como outros e que
n:essa 10.oc·asião, ipor ·a~gu em, que tinha a.u1torid1a-de .para di zel-o, nos fo i
dito ·q U·e a Ga1nar.a po:dii1a ·d a.r essa autedzaçào, UJO~rq u·e o Poder Ex'e·cuthv.Õ selec·1'ionaria •a q uill o que ea·a util e aquillo que nã o era util.
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA
Disse que não cumpriria, que não selec.c.io.n ava .
O -SR. RAUL 1FERNANDES V. Ex. permit1e um escJ.areci:me.n to?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Si assim se {leu. , . .
O •SR. RAUL .FERNANDES ·- Não se deu <tal. O que se füsse fo i que
as autorJ,,ações serimn .v otadas . e n ão execu t.aidas aque: las que d iss·essem
r espeito a ·obms publkas muito -chspenc!iosas e exigid as pela federação
das bancadas.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Ahi está a confissão de que houve
a oonfe.clei'<ição cias bwncacl a.s, que ob.ri gou a Camara a votar outras
cousas que ella n ã'O queria votar.
0 .SR. RAUL .FERNANDES 1Pa,ra Mimas, ·Ri.o e outr1os.
O 1SR. CALOGERAS - Tratava-s·e de uma autori sação. Por que o Gover1110 serviu-se de lia?
O SR. •RAUL .FERNANDES - J!1o i Patificando um a obrigação con-tractual.
o SR. CALOGERAS - E quem· Iez o ico ntracto?
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'rü - ISr. U:'residente, a questão tem
tres estaclio-s diveTso.s .
O ~pri:ine.iro, quand-0 HIJJ1pane-ceu a proposta.
O
·Minist·ro, 1a·cre i:llita-ndo ·na s u a ingenui·cla·d-e brazileira, qu e prestava un1
'Serviço ao iP aiz, 1corntractand.o es·se serviço com o .Sr. 1L a.rn:1or.
>Essa responsa,bilk lade tcmada •p elo Sr. •Ministro é persona.J.issima
desse departamento do Executivo. P'Orta.nto, a r-es.ponsaJbi!illade .desse
.contracto mão se ~Jócle neg1ar excl usi.va:mente táque~ 1 e que c-0ntr~aicrtou co.1n
o S r . L a n d"Or. Tao11'. o essa •res;pon.<;-abi lidaJde era ef.fecti va, era julgad•a
~ilá .o;brigatoria, para o m.i.J.1i.srteri-o ie .para o Governo, ·qiue o 1Go~·e·nno ·pagou
a primeü·a par te >elesse ·oontrarcto, os pr.i.mei.ros 40 ·contos, que .rec·ebeu
.o Sr .. 1L anclor.
Posteidormente, um '8r. De1)utad<i apre.s·entou emenda ·a u torizand o ·9
Governo a dar mais 3 O co n to.s ao Sr. Landor.
Gom o V . Ex. sabe, Sr. :P.re·s·ident·e , tod.o o ·orçannento de ·clespeza é
•1,l'lna sim1Ples a.1,1tori zi.Lçã9. Si n 1eu jlJ.us•tr~ con eie'a co111testa.r, -eu l~r .,j
1

1

1

1

St.ou·rm, que füz que .é um•a au bo.r ização de que o Gov erno poderá usar,
no to.elo ou em pa:r1e, 'Clamo :pocl·erá não usar em parte n enhuma .
Da:da a a,utorização ·pelo Po cler íLegis~ativ·o , inc·umbe a:o departameurto ida Aid·m.i nistração .a qu e1m f.oi d1aida essa 1a'Uto1riz,ação, ·e xamina·r
tres ·pontos: 1°, a obrigwtor-i.e·dade a.o c ontra c1to; 2°, si este contra cto 'teve
o implement o n ecessario 1pela 'P arte co.ntrac t ual •com 'º Governo; 3°, si
ha oppa.rtuni.dade ·de faz·er o pagamento: opportmüdad·e em uns casos,
'CO·nven·ienci.a ·em outros.

Ora, quando ·sahi.u daqui a autoriza çãio, ·O estado d a qu estão era este:
o Padam e nto dizi•a •ao Minist ro ·el a Agr.icultur•a: fi e.a a .u1tor-iza.-J o a
pagar a Lanclor 30 :00 0$, si Yeri1fi.car que •o ·contraGto esté. •concltJi.do, e si
lia op1portunid1ade el e faz e•r es s·e ;paga;m ento .
P orban1bo, ·é u.m m a •ncl•ato c ondidon•a,J paga.r.á, si juJ.gar co'llyeníenite.
O e xaan e, a verif.iicação da o•p.portunid.a.ide r= ·:Ja conv eni en.cia, a t"e.sp onsa·bili da.de ·clefi.nHiva p·erte nce iao Exf>Ciutivo.

Qu em cl ecJ ara is•s o nãio sou eu.
íli'ry i11 "r:l".he Executiv e P o,~r·er" no s e u t!ratad.o do J~ x ec.U\t ivo [K \ .J'a a,
Aine r.ioa do N-0rte, ·e1n que ex1an1i1no·u es 1ta ·questão d e un1 mod o exhaustiv·o,

declara, que a r es.ponsa.bü.tcl.ade •d·efini•tiva d e to dos o-s ,pag am erntos, incurnbe, .a o· Executivo, !lJOTque a s deliberações .a·o P a rl•amen to são puras
a ·utorizações, tanto ctue o Executivo pôde 'U s ar dellas,. ·si quiz er, ou não
us ar.
1

Ora, si ·diversas v erba s vota das o anno pa:ss.a do pe1o Pa•rlamento,
0

a1lgumas con1 rf órm'a determim a•tiv •a, ·co1no o pagam.ent.o

,a.8

gratificações

d.e o:pel'ari•OS a.as ro:bms ·do P01<to, p ela re'•eva ção da ,prescl'Ípção em que
Unham i·nco.rrido; si em rela.ção •a essas v•erba:s o G·ove1.,no não ·cumpriu
a autorização . legisla-tiva, si o Govel'IlO senti'll -se com o a rbitri·o de,
julga:ndo d a c6.nvienienciia O.e um pagiamenrto, rnã.o ·effectu al1-o, q.u:ando ·e lle

é d·eterminado por uma reso.lução do Cong1,esso, ·que ·crêa direito, como

não tem arhitrio ond·e se t rata el e uma des~eza ·cuja cornveniencia lhe cabia ·expressamente exiami.na.r?
Si o Gov.erno, no caso de v•erba.s deltermin•ad:a:s de modo ,posHivo, julgou-se ·Com auto.ri·dad·e ne1cessarl1a para, exanünaind·o a sua conveni.e"ncia,
não ·cumnJ!ril-as, ad.i1al-1as 1Para ·1na~is t·ard e, ·como nã·o· :t e.1n esse a.Jr·bitrio,
éomra não tem essa liberdade de eXam·i:na.r 'a conve·nien.cia .ae ·uma au-

to.rização - qu.e llle era commissoriamente ·conferi<l1a pelo .P arla mento?
A :respo.nsa:bilifüucie, ·p ortanito, d es·s e p;agamento que nos cobriu ele ridículo na Europa i•n tei·l'a, caso que f.o,i d .iú:utid10 .na ianp·rensa estrangeiora, ·que .f:o·i. ti-ad·uzitlQ em tocl1as ·as Ji<nguas ,pe1·os a:r.gentinos, que vieram mostrar como as verbas votada s ·nos orçamerntos brazilei.ro·s para
o <1'ese·nvro lvimento elos 5erviço-s rprnblicos eram ·di'stribu.ida s em fa vares
e obs·equJos; . a res:ponsa·b ilid•acle <lesse '])agiament o que nos cobri·u d·e
tantos d.esfaYores no Exte>rior, .q.u•e em ·um·a as.s·emMéa de .ac.cionistas da
Compa nhia ele Railwciy's, ·queixando-se a directoa·ia que as es.traclas
braz.ileiras nã·o tinham a me sma productivid a:d e €1.'Ue as es-tra1clas a rg-en tUnas, que nãü ·dra vaim o m·esmo renicl im ento, lhes foi r.e s p.ondid.o qu e não
1

s e dava o m esmo

clese nvo·~.v.imento,

apeza-r da gTa:ncl•eza da sua la:vo'Ura ,

d a exten s ão d.as suas e s tra;das, d a ub e·rdac:l e ·de ·sua's

rter~ras,

porque os

din·h eia-os ,publ'icos •não er aJm •a p;pJi.ca d·os em b en e.ficio cl•os s erviços publiCüs, e s in1 ·em esba1n1j:a:men1tos iui:pro1ficuos e i:nutieis, e o:m o no c a so Landor

e outros, essa res•pons•a·bilicl:a-de, dizia eu, é toda d o Ministerio POT anel e
correm ·essas despe:;,a,s .
'Estava eu ·dizendo, Sr ..P .residente, que ·e sta:s verbas .a.ssim totalmente
inenciona:cl1as, · do's cltnheiros ·publiocos, s·e·m •e speclificação a J.g1uma, dão em
re3uJ1taido •po•c1 er o .;1.vrrnist.ro ra·zer clgsQJez:as _ completam ente i~i'u.sti~icp,-
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veis e imo:iroficuas. Este contraoto e outros pag.àmentos il'.·ustram o
as·serto. (Trocam-se avartes. )
'l'emos, logo ade.a nte, esita outra v•er'ba:
"Para pagamento no paiz de traballlos de p.r·opa15'anda, compreh '1de111do ,publicações, traclucções ·e a cqu i·sições de obras , (fls. 21) réis
360· :000$000.,,

!Esta 'Ver·b a contém eni .g10,bo as segui-ntes especies que dev.em ser es aiecif.icaclas ,para qu e O 01\~amento tenha S•Ua l[e·::Jmk1a ·perf.eita ;
a)
. . . até desenv•olvimenio agrícola ·e inclll's·trial elo .Brazi1; um a
Ve!'b>a .especificada com a quantia expressa;
b) pub:Iiüação. . . até fazer, 'L11na v.erba especiaJizacla lambem com
a at1tTibuição em quan·Ha -certa.;
e ) •aibono cJ.e diar.ias, g.raJtifLcações e ajoud•as d·e ·custo do pessoal, outra ·Consignação c:onn verba ·eXUJressa ;
ci) custeio ele autornü'V'eis, o·u tra verba tarr>bem expi;13ssa.
São, como se vê, serviços . de diversas naturezas, que não podem ,
en) um orça,merrto organizado de a.ccôrdo com as boas normas orçamentarias, ser engloba.das, ·como estão na proposta da honrada Commissão de Finanças.
Hypoth&se non fingo. IV. Ex. estjá V'e•ndo, :Sr. '.Presidente, que eu
estou citando verba. por verba,
onde os serviços heterogeneos •estão
englobados ·em uma só cons·ignação, o que vem pro)1ibido por t odos os
mestres ma.is auto:rizados .da a.pparentement·e fa,ci! sciencia. elas finanças.
E é a. regra geral neste orçrumen1o. Sr. Presidente, não ha. verba
que não esteja por es ta. fórma englobada., •envolvendo serviços os mais
dispa.rata•do.s, diversos •e h eterogeneos.
V. Ex . quer ver, Sr . Presidente?
Aqui ·está: "Propagand a de café e outros productos ...
1Terbci 4• ( expcmsão economfoa elo Brazil)

De uma. verba global .de 500 :000$ não vem n enhum só t ermo es"
pecificad-o, 1!11as dir-se-hia. que, por iro:n ia, de .tão avultado credito, o
escrupuloso Ministro só achou para especificar uma. v•erba. ·de 5. 000
fran.co·s e outra d•e 1. 900 francos, isto é, em uma verba global ele
500 :000$, ouro, o que S. Ex. encontrou para. discriminar foram só
esses ·m íseros 6. 920 francos; isto num total engloba.do em que todas
a·s outras dotações estão nos 500 contos."
Ahi tem V. Ex. um1a cousa interessante : ha pouco alguns collega.s
diziam que em alguns casós o :S:r. Ministro especifica a. verba..
E' verdacie, ·e vou dar o exemplar de .como ·especifica as verbas ...
Numa verba. de 500 .contos ba. a seguinte especificação : 6 mil francos e pico •e os restantes 49·5 :000$ fücrum em conjunct o !
De modo que numa v·erba. <le 500 contos ha. duas esp ecificaçõ es
a.penas .a e 6 mil contos.
As outras ficam, como um pagamento a. L a ndor, a a,nclRr po.r este
paiz a se d•i vertir e a. publicar impressões .que não quern dar á publi ciclfude .com o meu discurso, porque os argentinos que tudo vêem '1atu ra.lmente farão a. tra.ducção e publicarão no seu paiz.
La.ndor 1e outros . V . Ex. sabe e a. Camara conbeoe naturalm ente,
um profissiona l notave1, mestre d·e .direito e sociologia que vegeta humildemente na. Europa. e que se cbama. Enrico Ferri, e.ste i!lustre Sr.
Ferr-i fez un~ pa.s·s eio pela Ameri·ca no qual fez glori'Osos d.iscursos r·eproduzidos de velhos tra.ba.lbos eonfeccionaG1os po-r 'S. Ex. Em todo caso
brilhanrtis.simos. Andou pelo B'ra,zil a. ·estudar, observou o ciue lhe par eceu mais proprio a dar ao :e.u ropeu 1uma âcl'éa 1bril<hainte elo ::Bra.zil;
cujas grandezas . se tinha. encarr:ega.do , de propagar . Buscou . cuidadosa.:

mente; com o mais meticulosó exame esmerilhou o que de raro e alto
houvesse.
Sabe V. · Ex., Sr. P .residente? Quer a .Camara, boquiaberta, saber
o que mais . impressionou, o que profundarr')ente impressionou o esipirito
Indagador do notabilissimo F erri?
· O que, como um f6co luminoso, o deslumbrou?
O que, como um largo darão, feriu-lhe os olhos ;tão habituados li
intensidade da luz?
Não foi a grandeza -desta terra, não foi a intelligencia fecunda ,elos
· brazile>iros notaveis, não foorrum os nossos juristas, não foi o ·espiri;t o
!ncommensuravel do Sr. Ruy Barbosa com a ·s ua loquella abundante,
a sua Hlustração variada, a sua proãigiosa m emor.ia, a sua elocução encantadora, que mesmo na hora em que o combrutemos nos des lu1mbra ...
Nada disto, meus senhores.
O SR. RAPHAEL PINHEIRO E' o seu ·merecimen '. o incontestavel.
(Apofocvos.)

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não foram os trabalhos jul'i dko!l
do Sr. Clovis Bevilaqua, não f.oram as sent enças. do Supremo T1•ibunal,
não foram as orações gloriosas do Sr. Epitacio no Congresso Juri.dico.Aimiericano, nenhum d·os trabalhos litterarios ou s cienlificos desses com
que, ultimamente, tem s1d-o opulenta a litteratura do Brazil ;. tudo ·i sso
sumiu-se . . .
O progredir majestoso das nossas industrias, a fama dos nossos imaginosos e illustr·es poetas, o encanto dos nossos prosadores contando a hi·storia das nossas lendas mais lindas e raras, cheias de suave
poesia; a hngua opul•erna do grando ·colorista que é •Coelho Netto ; os
nossos historiadores, revivendo o passado nosso enriqueci-do dos ep1so d.ios radiantes de h eroismo; os narra dores verazes da.s nossas gloria s
guerreiras, das extraordinarias façanhas das 1nos-sas c avaÍlari a s, e n1 galope ónfrene pelos campos p ejados de ·glor.ia d as terras •S ulanas. . . tu do,
Sr. <P·I'esidente, desmaiou deante da .pu,!.ilancia m a is v iva, do i·ncomparavel fulgor ·de feitos muito mais altos.
Ferri. tinha estendido o olhar de aguia á procura dos cumes mais
altos da nossa óntellectua!i.dade. . . olhando assim s6 1mra os pín caros
mais ·erguidos a entestar com as nuvens alteros::i,s, n em mais via . a
planicie ond e a m edio.crüd aide dos Epitacios, dos Clov is se v a e a r rastan'do penosament e entre as cousas rasteiras e humild es. . . o p equeno
Ruy, en tre as cousas . miseras commun.s ·e pouco vis·iveis, sombrias ...
Barbosa Lima rojava a humild&d e quasi grotesco ela s·ua rrniseria ment a l... o:S parJamental'es mais •elol:tuentes el•es'VaHdo.s, exti'nctos, apaigarvan1-s e na s ombra e ·no silenci.o. . . s,erras altais, rios .g.igant,es, m·o·ntanhas rforn1iclan clas, força mugidora !Cl as caic ho eiras --colo.ssaes .. . tudo en1p a lli elecia ...
Fallaram-lhe elas faimosas introdu cções dos relaforios elo Dr. l\l[urtinho. . . F erri sorr.ia ...
Ferri, o grande sociologo italiano, olhava para tuelo isto e a tudo
via p·equenino e nullo. Nem as nossa s ser.ras gigantes, cujos espig·õ es
deslumbram de longe a vista, conseguiran1 encantal-o ! 'J~udo vão: o
que devia levar o deslumbrarn eúto a o g rande e g eni a l p ensador s6 podia ser um genio irmão : Genio por g enios entendido.
o" que m•ais d eshunJhrou o sociologo ,italiano, a pm1to d•elle s e apossar para tradu·zil-o .em italiano, •coono quem av a nça sobre precio.s,id a cle
:i1ámai.s vista, foi o volume deslumbra·nte Çl-os dism1rsos do :Ministro ··da
Agrkul1ura pronunciados no Congresso de.§. Paulo!
O SR. RAPHAEL PINHEIRO Foram . os d•i scursos pronunc.iados pelo
Sr. Pedro de Toledo contra a valoTização elo ca fé.
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o tSR. NICANOR DO NASCIMENTO - J·á vê V. Ex., ·;ir. Presidente,
que a lg uma •cousa prod·uziu a elastiddade destas verbas ·e m que. vêem
englobados rtodos os serviços publicos: a conferencia londrina do barão de ·Monclause.n !Laind!or e a tra:ducção lé·pi,ca extraordirlaria, para o
italiano, .do .r elator.ia e dos d·iscursos do illustre Ministro da Agricultura, de 1nodo a que a Europa inai:S uma vez se curva.sse submissa ante
o Brazil, aprend•endo como podia um ministro, tendo verbas não dhscriminada·s de 3. 000 :000$, chegar a 'Ser no estrangeiro e traduzido um
pioneiro do pro1gr·esso ·ão paiz . . . lá d1istan.1°cia.

Ninguem poderá dizer, Sr. Presiden .e, que estou procurando diminuir o brilho e a solidez da obra que se está construindo no Ministerio ela Agrkultura, ·revelàndo á Camara e ao paiz estes dous factos
caracterhstkos de uma grande época. E ao que dizem, Sr. Presidente,
este ing•ente esforço do pioneiro heroko c ustou só 200. 00-0 francos . ..
·bagatela á vista da gloria! O tempo corre e eu · ainda estou no estudo
da verba 5~
·
o SR. DIONYSIO CERQUEIRA - AJS demolições são faceis, mas ais
· construcções .. ·.
o SR. BUENO DE ANDRADA - As construcçõe.s são' caras.
O SR. NICANOR Do NASCIMEN'.l'O Sr . Presid·ente, agora vou ter
occasião de responder ao meu nobre collega pelo Dis·,ricto Federal,
que ainda ha pouco doizia que aquella verba de expedi-ente de 67 :000$000
era destinada á propaganda, informações e divulgação.
Labora em evidente equivoco o meu distincto ·collega, e.orno se vae
ver: á pag. 52 das t abellas organázadas pela illustre Commissão de
Finanças vae S. Ex. encontrar o seu erro, pois ahi vae •S . Ex. ver
. na v•erba "Material", da secção 16, o seguinte:
"Para · acqui·sição de livros, cori1pra e expedição de publicações, encadernações, 'impressões, artigos de expedience e despezas imprevistas, 110 :000$000."
De modo, Sr. Presádente, que este ·expediente da divulgação e
das publicações relait'ivas ao decreto n. 9 .195, lohge de sobrecarregar o
gabin ete, tem consignação especia l.
E' ·esta precisamente . a verba des tinada á publkid a d e, que o meu
illustre ·COm)P.anheiro de bancada suppunha vir oberar o gabinete e, como
fica fLCfUi de 1no·ns.trado atié lá un a is exi.g'ente curio.sidade, é .servida por
outra venba - a ,f:1á.rtasita.
Está, por tanto, Sr . Presidente, completamente provad Q que a verba
colossa l dü gabinete é mesmo só para a.jaezar o minis tro e sua gente.
Para que não se possa apegar a nenhuma outra confusão o a par,t earrte, analysanei as outras despezas com publi clc\ade, mostrando todais
fartamente dotadas. . . (Apartes) .
. . . e.n gano, p.oi·s qu e cada uma das verbas ém que se trata da
propaganda V. Ex. ·encontrará en~ todas eUas a "pubJi.cação .a.e editaes,
boletins, quest1onanios, mappas para divulgar os ;methodos".
Logo a fls. 55 encontra-se .na parte material ela verba 17 a attribuição de quantia avultada para os mesmos fins a que se refere o
Deputado pelo Distrioto Federal: lá está a farta, abundante despeza
com machinas .de escrever, publicaç ões, circulares e outras, acquisição
de livros, revás las, jornaes, despezas m•iuclas e ev·entuaes, 136 :000$000.
Aproveito a occasião, Sr . Pr·esidente, para de pas.sagem evádenciar
que, como ·é o systema geral deste orçamento, as sub-consignações não
vêm .discriminadas, sendo, no emtanto, inciuidos ma c onsignação os
mais h eterogeneos serviços, taes como :
' a) arLlgos d·e expediente, etc. ;
b) publfoações ;
0

0

1

1
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·C) moveis e alugueis de casas, que deviam estar discriminados.

o SR. METELLO .JUNIOR d·á um aparte.
O SR. NICANOR Do NASCIMENTO - Mas V. Ex. fatalmente ha de se
afogar no Ministerio da Agricul1ura.
O SR. METELLO JUNIOR Mas não ha c1e ser na pouca aguá de
V . Ex.
o •SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Que é isto? Aqu1 se diz que esta
verba é para compra de revistas, e tc. · E' preca·samente o que consta
da outra verba que . diz para a ·compra, impres.são e distribuição de revi•s tas, de jorna•es, etc.
E' precisamente a me.sma cousa generalisada nos 114 :000$000. Po1C:. _
tanto .n ão era precisa a ou tra de 67 :000$000. Estas verbas em globo
fazem amigos .
·
Creou-se na EurotPa un1a i1111d ustria.. ~ eu a:ppello para os nobres
DepU'tados viajados ... ·
0

~Na

Euro.p a, hoj,e, ·dep:o.is qu 8 s·e fLtndou o Mini·steri o <l.a A.gric ultura,
1

ha uma das·se ele jnclivicluos qu ~ são ·chamaclos jocosam ente les aniis dii
B?'ésil, d o que os Srs. .Carlos Peixoto e Eloy de Souza ,p odem d.ar testem·unho.
IO .SR. ·M ETELLO JUNIOR d•á um aparte.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E" ve1,c11a,de chego u mesmo a clesc-o:b rir o p.a:raUelo. Ora, verá V. Ex. que temüs logo ,em seguidra o se·guinte:
"Eve!fitua es : á pag. 57, na c-0nsi.gnação 17 mes.ma, são attribuidas a

despeza·s im:p revis·tas quotas da consignação de 365 :000$000."
As dua·s regras que n ão se vêem jám•a is violruda·s neste ·bem manipulado •orçanTento são estas: n ão ha consignação gorda qu e .não inclua
ev•en•tuaes e . ·n ão ha verba que não estej:a :attribui·d.a e.nglobada,mente ao·s
serviços una:i·s descoinnex·o·s e h eterogeneos, isto é ; ia 1reg~ ra unica é .negação d.as regras esta,be:edd·as peios mais autoTiz•a,dos Ünancistas.
No m·eio ·de ·um.a serie •d.e ·s erv·iços .eim que se 1rata de mate1'ial
nunc•a o ·orçamento deixa de Incluir o Jnfallivel "comprehendendo üS
vein!cin1'entos do r1e'Spec.tiv10 !l)e-ssoal" e "ias desipezas :iniudas" co:m que o

escrupuloso

titulrur da Agricultura fica

sendo, por imprevisto

casü,

"pioneiro" e .poincaro m ais alto .da ·cul turra br:azilei r.a ·nO's prodigiosos 'V OIu:mes de 11r-0·p aga1nda dias ineff.avei·S c111nis clit J3?'ésil.
V:eja V. Jl]x. ,como este Mini·sterio {la hgr j.cultuna é verdacleiramernte
ag.ricola. FtalLa ida :a·c quisição d·e tram.so_)ocrtes, lJlam tas e s em·e n tes e logo

depois vem a ·semente·i r a ... R'azã.o tin.ha o Sr. F .err·i, para 1trad•uzir as
notaveis 01,ações, estes .notaveis dâscu rs·o·s, •c uja .notabilida êl.e esbá .reve: ~1J · n,
·n e ste trecho:
" . .~a quisição, eitc. ;e Jogo d e:p ois:
elo res pectivo v -es·soial."
1

"com.prehendenclo

os .ven·cirnentos,

1

Isto .é na ve 1'ba "a 1cquisiçã'O

·Com esta ·elas tidd.acl,e,

V.

a.e

va.0cina·s, med.iieam e11tos, etc."

Ex. vê, Sr. .P.,,esidente, não ha o'rça.m ento,

não ha fixação d e 'Cl·esP·ezas ·como ,a.e1termi1n.a a ·P r·ero.gativa .constitucio 1

n a l; ha dotação do 1Sr. Ministro eom uma verba avu Jta,aa para S. Ex.
fazer 'º que ·q•uizer.
·Co.mo j á tive occasião de m.ostr.ar, não é isto qu e as leis descl,e o
a!'t. 9° •d a d'e 8 üe outubro de 1828 até ás a.e 21 ele novembro ele 1892,
e o ar.Ug.o ·expresso n. 12 do n , 360 de 30 ele dezembro de 189õ, entre
muitas outraB-, ensi nam.
·Crnmj)'rehencle tud.o tam'bem o pagamento e a .graJIJJ i·cação ao pes·soal,
de modo qu e ·esbas sel11€1Ilt6.S logo germi,naroun, mescenam, vin clü logo em
~eguida a 1
gratificação d€stinruC!Ja. ao pesso·al exti:a,_ daqui e das es•tran1
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ja;s, onde se proclamam .os g·enios ... para .o
varios -Savag-es. E er-ro do officio . . .
10 SR. CARLOS iPEIXOTO .".<quella não ié
Com.missão d·e li'in an~1as.
' o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - P.ensa
Mi nJstro? Eng·ana- s·e. Si quizer verifi-car .p el·a
1

1

1

eterno eng·i0rda.n1-ento... dos .

do Mh1istro, ma.s .s im da
•V . Ex. que sou contra o
n1i"l1ha iinscripção, V. ~ ..~.

v rerá que esitou ,res·p·ond·Bnd.o .ao vi-oleinto ·d.i'scuPso proJerido

~Jelo

Sr. i.\1i -

guel Calmo-n con•tra o :i.nnistro .
.Requeiiro -a V. Ex., Sr. Pr,e sid·e nte, que inf1Ü'I'1ne á ·Ca1nara si o Dr .
Jy,[i.gue1 Cru11mo-n fallo u 00·1itr•a e si eu estou · fallan·5·o a favor . (Riso.)
iO .Sn.. ·PRESIDENTE -

O 18.r . .Migiuel C'al111on

ins·~·eveu-se

para fallar

co<trtr-a e V . Ex. a favor .
·
o ISR. NICANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. C0n1[lrehoode que preciso
ex·pli•oar peranite o mundo .a nli-nha at<ti-tu<de depo-i s que o escriptor Feni
tracl uziu os d.i·sc-u.r so.s ele S. 1Ex.
·
\
·
A fls. 56 ha 'Uma verba -de 6'70 :000$, g·lobal, heterogenea.
1Na verba :LI Materi•al - üs. 27 Dire-ctoria e Ins:p ect-ori a , lê.se: " . . . ·COlnp·roehendend.o tailnbe.m as <:les:peza.s J1e.;;essari·as ao ·cun1pri m ·ento do art. 47 ", que é um pagamento ele 50$000 .
Carmo V . 1Dx. ·e a
1

Oa;ma ra viram, Sr. iP.resJ,d·entte,
0

-0

,esCru'l?ulo do

Sr. Mini"strn cl-a AgTim1H ur-a é extraondinario, na realização do ,p.r eceito
d.a Gommissão de F1inanças, quanto 1á e-s1pe·cialização elas verhas. A
'l'erba g lobal é ele 380 : 000$, e o S•r. MLnis1ro, c uidados:amente, especializa
uma unica sub -.consignação .. . cl·e 50$; -d-a:3 .owtl'as, nada. (Riso.)
[Logo depois encontramos: "·F -i soolização, :pwpag·and·a, eito. , ·p rev is .ias no de.ereto ·nu.m·ero tamtos, comprehend·endo ven0irnentO"s."
Agora, tenho <le contar um caso, que elucida porque 'p remias não
teem lim,iite, e, ·s i fôr <:o.ntestaido, d.arei os nomes e :Pro.n o1nes. Esta·v a
ha. poucO's ·d"i1as e-111 .casa ·d·e um- no•bilissimo -c hefe re•p ubli ca:no , .aonde aippareceu .um dos pro·cluctores de tr-igo brcbS-d!essiis, bras-.a essoiis c-om o
;respectivo f isool. . . .( '['roGcini - se 01pcirtes . )
IE-ste caso elo tri.go é -o seg•uinte : um c ida-clã-o r·eso-Jve-se a plantar
:trigo · e, quc.1.nclo ·c onsegue c-erto numero üe ·pés ou .certa proclucção, abiscoita, o terino ·é .pro1p rio quando se trata de trigo.. . abisco,.~tet um
premio .
<O <S<R. ÜSORIO O premio € dado d·e :wcôrdo com. as -co-nclições previs-tas em le i; é rdati>vo á exte.nsão do planti·o, não 1á .co·l-heita. V . Ex.
vae Jnal.
0 SR .. NICANOR DO ·NASCIMEN'l'O
Vou he·m; agora, quero ver s i .
evi to a aeclaração dos nomes -e pronomes •e a citação do Dim·io Off'icic•l.
Quero sim[llesment-e cai·acterizar o facto, sem ,pers·onalizar. V . Ex. me
ajude a ser discreto. . .
1triig·o
10
é l a:nçad.o en1 'U;in:a ce.I"ba porç.ão die terreno, e quando a
producção -attinge <leterm.i.na·do limite, <le peso ou d·e exte nsão, como
quizerem, o •cidadão tem um •premio, concedii•do mefü.ante c-ertifi.caclo passado 1Jo r um dos fis·ca e s.
Pois bem, ·h a ·p ouco tempo, no Minis-terio <la Agiricultu.ra appareceu
um .ci-cladão, que tem uns formosos bigodes e foi intendente (vêem os
collega.;; que s-ei bem d-o •caso) ; apresentou um certificaJdo, .receb e u o prnm i.o, e oelepois se v·erificou que o pTenlio tinha s ido pago ind·evi-ja;n1ente,
que o certiJ'ica,do era falso, ·e nobres re'presen1ta.ntes d e um g lor.i-oso Estado fo1ram obrigados a reclamar a <lemis·são <lo .fis•cal, por i!n·digno e
vioJ:ador da lei.
Depois . . . il y ci aveo le oiel eles cicco1nmocVeinents . . .
UM SR. DEPUTADO Que tem isso? O Mi·nistro foi iUu cl ido, n ada
mais .
o .Srt. NICANOR DO NASCIMEN'.l'O - 'Isto justifica a n ecessM-aod<e de
1

1
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-consignações .precisas; clescle qu·e ha grande elasterio •na verba, p or' não
limitacla, nlaior faci!i'Clacle extste na concei':são ele premias e na violação·
-dia lei, co,mo .no caso que es'tou revelando .
Agora, querem ver como o Governo. .11.a ae ser ,f requentemente i!l<u-,
àido? O ,f.isca1 ha de· s·e·r irtclica,cl-0 , em reg'ra,, pelo pa,rt,h:lO lYOliti,co local,
ha de ter amigos ·n a r egi ão, .cJ.e11en,;J<encias •de ·tocla ord em , qu·e 1Jrazem
pertur.bações, approximações .f aciJi,tacloras da fraude, si a esta imperfei·Ção iinevHav.el da fraquez,a hum:ana a-ccrescentar.mos a ianpre;cisão dias
verbas, os proprios ministros, Sr. Preside11te, ver-.se-ão clesanmados para .
.resistir ás solicitações oppresso•ras do·s amdgos, clMensores, et,c.
UM SR. DEP'U'l'ADO Qu e mi·~pa tem · o rninistei'io?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não cuhpo o minis'terio, nern p osso,
pois que o estoL1 defe.ncle.ndo; qu e ro que se corrijoa a lei, que votemos
verbas p·re-c isas, co nslg,naç õe.s .ce rtas, <le n10°j.o que ·não seja Uio fa·cH e
·tão t e.nta•clor ·o a·buso.
UM SR. DEPU'l'ADO - V . Ex. e·s tá al'gu·m entan clo ·com a·b usos.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não estou; estou a rg•umentan'd o
·com a rnicessidade do Parlame.n to fazer lei.s precisas, l eis e nilo r egu Jamentos fabrica•dos na Praia Vermelha, com a necesshlad·e de mar-.
car quantia exacta para .não permittir eslianjamentos em grande es·cala.
O .SR. ·JOSÉ iBONIFACIO - E' eonrigir a l'e.i que trata ela cu ltura ·elo
rtrigo .

o SR. NICANOR DO NASCLMEN'l'O - Eu não q•uero qu·e se dêem no or. çam·ento verbas u:nive•rsa.es. V. Ex. sabe que estes reguiam e.ntos üevia,m ·
\f-ir á C:amia-ria, para sere.111 leis, e o mtn istro 1não os mand ou 1c'Ü..
O SR. Osomo - V. Ex. a.l!ega ·a,busos, mas e m verbas q ue e,Htão es~
pecificaa:as .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o ·que está es·pe.C'i.fica :lo é "' quan·t ia para a ,fiscalização. O decret0- c1°etermina. que se•rão cl'wdos J)remios a
to.elos; 11n.airea só o va.Ior •d1e .c-ad-a p.ren1.io se·n1 e.s1pecifi cação da q"t1a.ntia
maxima d o total ·elos :premias.
O SR. OS ORIO - - A le i detern:rino·u 15 ·co.n tos ...

O Sn.. NICANOn Do )~.fASCIMENTO Pia''"ª 1Cadia ·p1·e nTio, n1as não limita .·
·O .numero -O.e ·pre111ios; .ae ·1noc10 que, si o l\llinistro qujz er, dariá p r emi.os
·em num-e-ro i•nfi"nito . Nós P'l"ecisa-1nos lin1itar, fixar a clespeza dessa lei.
'Ü Sn. Os-on.ro Exjste tl.ln-a lei regulando os premias. E ' verba qu8

-és1t.á e·specifi0acla .
·O .SR. NICANOR DO NASCIME:N'fO Cer to é que -a verba a q·u e se re fere ·O nobre Deputa.elo <es tá <espeC'ificada - 57 .contos para f iscalização;
'lna:s a verha ..vota.;d.a 1Ja.ra premjos é infinita.
O SII. ÜSORIO Fis·calização, eDsino, pro.p a.ganda e 'outras p1•evistas .na disposição n umePo 'tal.
o SR. NIGANOR DO NASCIMEN1'0 - E' só fi s.oal.ização.
O SR. OsoRIO - Não, senhorr: propagancl a 'ª'e cu lturas prevl.sta.s . Não
püd e ·ser maior a esipeiei,fi,c.aç{vo.
O SR. NICANO J~ Do NASCIMENTO e_ V . Ex. não está <lisc utin.do o :pon :to d1e que eu trato. Eu estou ·c0in 1tan.c10 .f actos 1r e lativos á autorização
desse {lecreto, e s e n do uma autorização in.fi.n i·ta perrnitte ito dos os abu .s os. (Avartes .)
V . Ex . ·Ql1 ~· ver n1·ais : "DJrectoria e Inspe c t'Dria e t odos esses. e·veniuaeSll ...
Ha. mais "a.0q·uisição 'de ma.chinas, i.nstrume ntos, 150 co:n.toS·>>. (Tro·ccwn.-se apartes .)
:Mas, Srr. IP reslcl·ente, são 5 e 15; como a hora, estJá a•:l,,,rnta<la, sou ·
,obrigado a saltar diversos artig·os que ·estavam su,jeHos á minba crHi-ca .
.Mostrarei .- o q·ue ha. •ele eventuaes.
0
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V. Ex. vae ver, -S r . Preside nte, q ue todas as verbas inclu·em even~uaes:

'.Fjs.
Fls.
Fls.
F'·s .
F ls.
FJ-s.
FJs.
Fls.
ffils .
FJ.s.

17, eventual .. . ...... . . ..... .. . . . .. .... . .. . . . . . .
19. ventual
. . . . . . . .. . . . . . . . .
. .. . . . . . .. . . .
28, e ventuaes .................. . .. . .. . . . .. . . . . . . .

28, (ou t ra v ez) e ve n•tuaes . ... . . .
... .... . .. .
·29, cl e.s·pezas imp revist as
31 , imnl revista s . ....... . . .... . .
32 , cl es•pez·as miudas, imp.revjsta.s .
35, miu das e im•J)l'evi s Las, . .... . . ·. .. ..... . . .... . . . .
. , .. . . .. .
3 6, ·eventqa.es . . . . . . . . . . . . .
37, ;iveon•t ua J
........ .. .... . .. . . . ..... . ... . ... . .
Fls . 40., ·e.veT·l ~ua:11 ...... . ...... . .. . · · · · · · · · · · · ·
Fls. ·42, hnop r ev is1las . ................ . ..... . ... · · . .. .
Fls. 46, ·mi-u:l a s e ev e ntua es .. . . . .. . ...... .. ..... . .. . ·· . .
l~ls . 5 3, 11l'i.u cl a s El i:mp'l'e vtstas ....... .. . ... . ... . ... . . . . .
Fls. 56, m iu clas e im.pr.e vistas .. ... ... . . . .. ... . . . ... .
Flis. 57, <le.spezas i m1p ·r e.v is~ as . .. . ..... .. . . . . . .. . ... . . .
Fls. 60, imprevis•tas e ev·entuaes·.. . . .... . . . . .. . . . ... .
Fls. 71, ( e n t·re out ras) even tuaes .
. ... . . .. .. .
F'ls. 72, e v·entuaes
. . . . . . ... . . .
. .. .. . . . . .. . . . . . .
e even t uaes, 140 contns.

100 :000 $000·
100 :000·$000
145 :000$00().
380 :000$000
160 :000$000·
40 :000 $000
14 :00 0$000
1·20 :000-$0·00
7 :000$000•
1 :00·0·$000·
l40 :000$000·
60 :0 00$000 ·
18:400$000
- 110 :000$000
136 :800$000
335 :000$000·
200 :000$0 00•
3 . 230:00 0$000
300-:000$000·

O tota l dos e ven1t·uaes ex•press os, não c·oonopre he-n cJ.i.d-o-s os sub en-·
tendidos, e·st á , conforme a cliscrimürnç;ão, .que ahi fi.oa tirada <l os ipr op.rios {lados elas tab ell a s c ommissio.na-es, em •5 .1700 :000$, el e qu e o a r-·
·
b itrio .cJ-i sp orrá .
E sta mo s a.giora e n1 u:1n ponto em qu e o 111 e u a 1.,g un1 ein1ta d or v•ae ,5 er ·
o S.r. iVHni.s t ro <lia .r\.gTj•cultu·r.a .
V. ·E x. en co n tra a qui , :S r. P .r es.i-j ente, sob a e l)'igra.p he M u s·eü Na- ieio·n al - d·iv·er sa;s v erbais e·t c., e dep-0 is Materia l.
_
/Na v e1'ba - .Material - ·encon-lt'a mos o .s•e-gainte : (lê) «O·b1;as de·
-co nservaç ão e ou:tr·as inc~ ·usiv-e a' -qu 1anUa d e 300 :OO,Q$ 1p ara subs ti tuição .a.o a.n tigo m ob ili-a 1'i.o· d-o es tab elec.im e n·to" .
Ora , 'Sr. ·P res id>ente, a IOarna·ra e o 'S ena do o anno passaclo votaram ·
v erba icl entica pa.r.a ieste n1 esmi,ss'.rno S'erviço, para pagar o mobiliaria·, .
que agora se nos p e'cl:e <:le no v:o. N ão r egateá111os entã-o ia v e.rba q-u e o
Govermo p ed ia .
(Fo.i c0°n ced1id a ,e u t iliza:da pel o Mi·niste-r. io, t anto qu1e, a pag .. 49f
-rJ.o •r .,latorio •cl•o Sr, Mini stro in-1i1ie, s e e nco-ntra qu,e, da verba v o.taJd a .
d e 42ij :000$ (n a .qu a l esfa,v,a inc h1J.cl a a de 30 0 :000$ ex•p r essame n·te QJara
o 1n e s m·O ·m -obili a ri o ) , só n o p rin1 e iro s em estre Já o mi·nLstro h a vj.a .g asto
quaS'i tocla a ve.rb·a e qu e, ·p or tanto, ti.nh a uiti: izaclo •OS 3 00 :·000$ dMl.os
para o m obi l ia ria .
·
Ora, s i ijiá cl e mos ver·ba para ress.e mo bilia.rio, si o ini1n.i stro ôlá u t ilizouest a v ei.:ba e s ó a po.dla e m1Jr eg.a r para o fim cl es ig·n:a.d o, ·con10 t eun o ex0

tra·riho

cl es e·l'l11J a r~a ço

·d•e •J1.0'S VÜ ' p ecl ir :d e illOVO ers1te dinh eiro que jiá c1•811TIOS

u1na. rvez?
Ora , si 11 6s •n o .am no p a,s.s ac1o vo tamos exac tamente 300 contos para
o 1nobiHa ri10 ve rba ess·a q·u·e já fo i g a sta p ara esse ni es1no fhn , COTU.O
est'El a nno a Commissão de Finança s, pecl e os m es mos 300 contos para O ·
1no1biHa l·io el o ·Mus eu Na c i•O•nail?
O 1Sa. METELLO J U NIOR No fin·a l da ex posição s e decla r a qu e s e
pecl·e n1 e·nos essa v er 1ba a ·que ·v. !Ex. se r ef er e.
·
o SH. !N ICAN OR DO N ASC IMENTO - A.g ora ·v. E x . vae s·e e.sipet a T d e·
1101' 0. Vae .c om p rom eitter o t io, com lo·d a a cer teza .
1
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O SR. METELLo JUNIOR - Ond·e fo·i V . Ex . .clesco.brir esse pa.r e ntesco?"
SR. NICANOR DO NASCIMENTO
E' isso des.hon.roso j)'a·m V . Ex.? ·
\:H ci 01htros avcirtes.)
. . . mas qu e se a-p1pli qu e os d·estina:J.os a mo·bri a z·ios. Ona estes des tinad1os a mobili a rio.s j,.§.. foram .gastos .en1 111.o'b'iliarios, ·con fo rm e. se di"z .
no ·r e latorio do an i·n·i·ster-i-o que esitr<L aqu i: ( lei~cl o )
Ba;J.an.c'e te cl e m on s•tra·tivo etc. e, in -fi.ne :

o

•Cre:l i·tos
Em ser 425 :000$0 00 .. . ..... ..... .. ... . .. ... .. ... .. . .. .

D és peza feita
275 ;,336$ 000 ·

I s to, Sr. Presiclenite ·er.a em Ju.nho. E m junho, jiá. dos 300 :000$ mais .
d-e tJj5 pa·rte:.s estava•n1 g as tas. O õ'i.nheiro do ni- ob ili:ario, ·c-0·nfo·rn1 e co1n fes1Sa o piroprio MLniistro, tinl1a 'li'do o cunveniente <l-éstino, . I l avcvi.-t vécu, .
co·m o diTia, si pr e:sente, o :n1,eu atn.ig;o Sr . Fl oriam·o.

Já vê bem c:a ·r nmente o m e·u amigo Sr. Metello que não ha .co mo
s·ahj): <la entalla.cl e Ua : o·s 3 00 :000$ fo.ram gas•los . Devem te r sido gastos no mob·ili a rio, que o Sr. T.oJed o é J10:m em ele ·b em . O ql1 e e u não e·n1tern 5'0, ' .e só a l g u.m F erri ·O.U Savage m e .pôde ins·truir, é corno .n ós tendo' ·
dado já no anno passad q est e •Credi1to, o .h onraido Sr. Toled o, já t e n d.o pago
a 1despeza, qu e .no seu re latori·o ·diz já ter pago, ago.ra qu e1r ·novo dinhc.i.r o para paga r o que 1:'.<iss e já ,te,r pag-o . Ls1o na v i·da do.s s imples inor>taes tiem .n o·m·es reb a,rba·tivo s.
_'-\.g o-ra, a·q_ui se ped·e ·o ut ra vez nova •v e rha para um ano'oHi ario . El .
0

o c-om.p.r aie1o o anno pa.:::saido '?

o .SR. 'H.API-IAEL PINHEIRO - 'Ü ·0upim eles tnüu.
O :SR. NlCANOn DO NASClMENTO S r. Pres i·d•e11 t e, V . Ex. vê qu e
ess~ 1c uk:l ado·so debate m eu e·si ~iá fu n.dad o nos fact-o•s.
O S.n. ÜCTAVIO H.o c-I-IA -- R ealmente js-to é um absurd o que .pr e·C·i sa
s er e.:x·plica d o. ·
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não ha ·abs·urcl o, o q·ll'e h a é q ue
ho u v e d esnaturação da ver.ba. Gastaram a quantia para aquelle f im com _
outra a;p•plkação.
Um SR. DElPUTAIDO - E o Tribunal de Conta.s?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o Tl"i buna l r eg isrt.ra o C·l'ecl ito para
ia quel~·e fi:tn; não ·p ôde sa:ber s i houv·e ou não ap.p-l icaçfto e xa c ta . Is·to .
ca·be á repartição q·ue eJ'.fe-ctua .a . cl e~1 p·eza . Qu1a-nd o o n1inist erio pe de
ver.b.a engloba-da de 3 . 000 :000$, é ju s·tam ent·e para is.s·o.
o SR. R APHAEL PINHEIRO - E' paTa os u11eus requerin1en t:os não .
poderem sei· ap p r ova;dos.
O SR. NrcANOR DO N AS CIMEN'ro Agorfl., Sr. Pr•esid en '. e, para V .
Ex. v·e r c-01no a inin ha imparcialida:cie é n1 a.io r entro .n o ·territo~rio min eiro.
, .Encoz~tro aqu i a verba 14" .que dota pfü·a a Escola ele MinaJS réis .
410 :000$ prura o p essoa l e 77 :000$ }Jara· o ma;terial.
Quan to á ut'ilid ad.e d e uma Escola ele Mi.nas no paiz e u não ponho, Sr. Presidente, duvid a n enhuma sobre a s ua necessiclacle.
O SR. Josíi.J BONIFACIO - Es·cola nec0ssaria.
D SR. NICANOR DO NASCIMENTO - O to t..al d e a lumnos m a t rJculad.os é 1d·e 48, qu e, seg·undo o relaito ri•o, r e.pres·enta un1 ·prog·resso el e frequencia .
'Ü SR. Osonro Isto não sig.n ifi.ca nacla .
( Gri~os; avci?'tes elos Srs . José Boni f cwio, JVIete;llo e D·i onysio.)
o SR. N ICANOR' DO NASCIMENTO - A furia. dos in te r esses é de tal
ordem qu e ainda não se chega a d izer o ·qu e se quer e já os interesses
se Jnsurg'ean .
( Ni01nerosos ctvcmtés.)
o SR. NICANOR DO NASCIMEN~'O - Não ponho ·cluvicla ele qu e é n eceS- ·
tod o

1
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sario manter esse corpo d0icen te, de professores n1ineiros, que é en1inente; mas entendo, Sr. P:resiclente, que e.süpnos em u:n11:t. hora e·111
que não podemos ter l uxo -e sim necessidade ele praticar ·sómente actos
efficien tes.
O SR . .DlONYSIO CERQUEIRA dá mn aparte .
o SR. NICANOR DO NAS CIMENTO - V. Ex . não conhece a Escola de
Mi.nas. V. Ex. 1v ae v·er con10 nào conhece ·nC:.'tda. ('~J.l1·o·oa,..1n _ se 1nq,iitos
.apm•tes.) A. prova é . que os Deputaiclos m ine'iros não estão m(;l apar-

teand.o com·o V. Ex.
·Sr . Pre,sidente, a Esco la · ele Mi n as gastou 410 :000$000 e mq,is
77 :000$ -de mat,erial. Quer V. Ex . ver o que diz o relato rio elo M inisteri·o ·ela .Agri-c-u1tu ra sobre ·e"tte ponto? (D@JJ-Ois cie rncon 1er cio relciPo·:rio,, lendo) : "Escola de Minas, Ou ro Preto . .. "
"O ultimo anno lect·ivo duran t e o qual se unatrli-cu la:ram 26 alumnos ... No terceiro anno só ha qiwtro a lmnnos . . . no anno passM!o só
se formou um". Um, V . Ex. •está me ouvindo e a Camara, Sr . Pre:siclente? ! um alu•mno por 500 :000$ mte parece !'ealmen: e lux u oso." ( Gri.tos, ci1JCirtes, niido . )

.

o .SR. NICANOR DO NA!SCIMEN'l'O (pá?·a, SB?~tci-se) .
ü .S-R. PRESIDENTE O .nobre De·pU<tado pócle continuar.
O SR. NICANOR no NASCIMENTO - V . Ex. vê, Sr. Presklente, os in-

ter-esses se agitam deso r d•enafüumen te.
O SR. JOSÉ BoNIFAClO Qual o lnteresse? ! Não h a ou'. ro s inã_o
motivo muito elevad-o e m u.ito .a•igno.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não .d igo que não são dignos.
Quem não sabe q u e V. Ex. é 1mu i!to fügn o?
o .SR. JOSÉ BONIFACIO - Tenho a Ce!'.teza.
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E' sua obrigação, ·como é a minha tambem.
O SR. JOSÉ BoNIFACIO Está direito, mias não h a outro interesse
,qu e se encarne no caso.
O ·SR. DIONYSIO 'CERQÚEIRA V . Ex. n egou a utifrdade ,j-a Escola
de Minas.
O SR. NlCANOR no NASCIMENTO
Não dJsse que era inu t il . Appello
-da aftirrnação de V . Ex. para as •jemai-s pessoas presentes, que viram
descl·e o inicio declarar que a lDsc ola .cJe Mi.nas não é só util: é neces.saria. Simples.m ente me par-ece que e.s•tá organizada em bases q_ue a
.tornam mui.to dispend iosa.
O SR. JOSÉ BcmIFACio V. Ex. é dntoleran-te, não quer a.partes e
quan1do ·OS ·te;n1Qs 'd ado, ·v arias vez-es, teiln- se .sentado.
O SR. NICANOR no · NASCIMEN'rü N unca, e repito a V. Ex. para
que aponte uma uni.e-a phrase .. .
O SR. JOSÉ BONili'ACIO O seu discurso .a.e hoje.
O SR. JoSINO DE ARAUJO O arador 1em razão; não cleixamJ o orador fa11ar .
O SR. NICANOR no N AJSCIMEN'l'O - E V. Ex. vem furioso.
O SR. JOSÉ BONIFACIO Não tenho nada de furioso .
o SR. NICANOR DO NASCIM1'N'l'O - .Agora, vem doce e aff3.Vél. Vae1he melhor .
o SR. DIONYSIO CERQUEIRA clá um apar·te.
O SR. ·GARÇÃo STOCKLER Qu a nto á Escola ele Minas, louvo-me na
·opinião elo Sr . CaJ.ogei-ais .
O SR . .CALOGERAS P e rmitte um aparte?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Pois não, cl e lxando-me, porém,
-conclu'ir o pensamento.
·
Eu dizJa qu e a Escola ele Minas era inclispensavel, porque· são ne 1
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cess·arias eis·colas 1110-clernas ou n1ü.'.::elos -no ·Brazil, qu e a 1.11 a nutenção
da · Escola ele M in a.s era u1na n ecessi·dade na:ciona l, b e m como a 1na11utEnção 'L\a1que:1~e lu111: no :::'0 •corpü clo1cen:~ e . rd 1 eclaraçõ·e~3 CJu e fi:z pre'Cipuamente; s implesmen:te, a lücal ização da Escola de Minas não ·correspondia ás suas necessiclacles . E a prova m a .is ev.icl en te é que não tem
o numero 1._~·e alun1nos ·co.rres.ponclente ·á de-s-peza que exige. Eu propuz _
u1na en1enda, que ·est.ou, n esta hora, defend.endü, e ê que fique o Go- ·
verno autorizado., de novo, a .estu dar füS condiçôe=s e n1 qu e es- .á a Escola ele l\.finas, as des·p ezas que exige, a 8 ua frequen cia, a sua efficienc·ia,.
e r eso lva si não é ·conveniente coIJo,cal -a e111 loga.r onde uma "fr"equ enc.ia
mais profícua ·e •effi.c-i e.nte s·eja po.s,s i vel . Já vê V . Ex . que todo o a:r·Çior 1cornbfl'tente cc..:n qu.8 V. Ex . -sahiu a defen ::~e r a Es-~ola -de 1\1:inas . . •
O Sn. Joslll BoNIFACio - Si havia ar·clor, era pela j ustiça cl :ot ·causa,
O SR. CALOGERAS ~ Pe_ço Hcença par.a tratar elo <iss u rnp to urn 1muco
111ais proJ.ixa-mente, porque não tencfono e·s tud a r esp eieial'ln ente este ass u1np t.o no discur.so que vo u fazer : em priJneiro lagar a Es-cola de Milllas não foi fei:a a esmo, ef•fectuou-se por cl e legaçã·o do Gov eTn-o Impe riaJ.1 d epo.is -de longos estudos prelin1 inares fei-tos p e lo hon1 e11n. a que
o Brazil e Minas cl eve,m serviços ex t raorcl,inari os, o pr,ofessor Cortece.
o SR. MARTIM FRANCISCO - Apüiaclo.
O iSR. IC'ALOGEfü\.S . . . •qu•e 'de;pois d e ter esti.;l ~ a cl•o varias pontos, esco lheu Ou,ro Pre·to, prel'·er·encialm ent,e a ouü·o qualquer. Qua·n to á questão
de fr e qu encia (não deveria falar nisso porque fu i alun1no claqu ella ·escola e posso ser acoi:m Mio d e s usp eHo.), quanto ao num ero ele alun1nos,
resulta dos seguintes factores :
a e!i.m.inação prévia para entn.1,cla elo
CLN '·so é 1n1u.i'lo in teJ1s,a, p.osir:o d ·i,z:1er, .a r gLm11 e n la-n·cl·o ·co m eo'lllheC'iim en·t o
pessoal qu e t en ho ·aos factos; quand'O .mlatriculei-n1e e1n 18 8 1!, e r a.;111, salvó
ena, 50 .e tanto•s cancliclatos; 3,3 ap enas se matr.icular a m, pe las elimio
n ações suücess ivas , d e a nno para anno, e, no co ncurso elo 3° para o 4°
anno, r ed uziu-=S·e o num,ero el e ma·t r f.c ula.s, de 33 que e r :xm, a t.l'es a.p en as.
o •SR. NICANOR DO NASCIMEN 'rO - Ora, Sr . Presk!ente, o nobi·e Deput ad o, qu e acaba de dar-n1e un1 -honroso a.parte, J1ão ve n1 a ])soluta 111ent·e ao ·encontro c1 e na a.a que eu c1Lss·e.
A.3 ex·cen"encias -ela Escola d e lVIinas for a;1n ·p or nii:m proc1an1 a.das
d esde 'O ini·clo ·da s n1inh as observações n este ponto, b em corno as elo
seu ·corpo cloc·en te.
Mas, o qu e eu ·enco n tro é u1n pheno.1nen o econo1nico, .isto é, que
um alumno da Esco la ele . Minas ü cou o •a nno passado pt>r 500 : 00 ú$000 .
O SR. ÜSORIO -· Mas qua.J o r em ed i·8 p ara f,,so'?
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'I'O - Estudar a causa deste ph e.non1 eno
-econo.nüco, para se collocar a es-cq.'.a en1 coudlçõ es taes que t enha fre 1

1

1

qu~nd.a .

Nisto não vai incn·pação ao l\!Iinis t ro; .lrá ean

um-a out r a escola,

n a el a r\..gricultura, por ex e n1plo .

Nesta, St· . Presi-clente, ·e.n.co ntra1nos un1 phenom eno inter es.sante.
E sta ela Esco1a de -M i·nas, ·SÓ n1 e r ef e ri a e.lla co 1no m ate ria. ele estudo, pois não é crivel qu e no Brazil se que ira formar e ngenheiros a
500 :000$000 cada, um .
,
Mas, ·Sr . Presidente, s i ele un1 lado a E .scola de Mi11as 'te m e.s.Ea
de fi.cienci·a ele frequenc ia, nas c icla ela sua appar en teme.nte 1111 á localiziação eu não ·p,osso, entr eta n to, j rn1'ga r con1 EiEg-uramç.a .a .ques,tão, que
seuá ainda s uj e ita ao e,o;.tuc1o da Camara, quando fôr c1.is cuticla a 1ninha
emend.a.
•O SR. OsORIO p,ara provar qu e a fr e que n°c ia n ada signifi ca, c it arei a V. Ex. um fa:cto : a iEsc·ola d:e A.gTon,ornia de Pelota,3 tinha, a
pr
inicipio,"'
"
'
tre·s
0.lun1nos;
.houv1e i.déa 1d1e supip.ri 1n1H -·a; não se :f ez, e l1oje.
1
a escola . tem 5.1 ali:11nrnos . Já vê o nobre Deputado que é qu estão ele
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gosto [)elas mate rias. Si se supprinnisse '1,quella e.s cola, nã·::i se teria
J10je o resultado que se está tira.nele da·qu·elle es'tabeleci.rnento.
o SR. NTCANOR DO NASCIMENTO - Não !Ja paridade: Porto Alegre é
l.1ma ci da<'le que prospera e Ouro Preto é uma cidade que pouco a
pouco se Teduz a uma v illa : un1·a cres ce e, 1con1 o •crescilnent·e>, vai a
frequ encia augm entan do; outra dimi·n ue : e i.s tudo.
Mas, Sr. Presiden te, si ·e ssa Escola d e Minas é notavel pelo preço
ele u1n al un1no, e ncontro ai·ncla no orçairn!enlo un1a esco·J·a par.a ·o Ensino A.gro.norni·co, Escola Sup erior ·de Agri c ultura e Med.kina V eterin aria.
E', Sr . Pres i·dente, a fls. 61 d o impresso que ella se encontra.
T~ raz o,s cargos todos con1 as verbas claras. Toda uma organização,
con1 os annexbs ·e a an nex.a faze nd a experí1nental e o curso de machinis.
Simples e claro tudo n as tab ellas o.ff.erecidas pela Commissão ...
O SR. OsoRIO -· Especifi c0ção c omvl e ta.
o SH. NTCANOR DO NASCIMENTO . - Completa. . Si:rnplesm e·nte n es'ta
ha a especificação, o que não h a é a .subs taJ1 cia, não en contran1os nada.
o SR. RAPHAEL P INHEIRO -· Exisbe o vice-director.
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O
Existe urna a.utoriza.ção ao Go -v·erno para <(lu e fizesse essa esco:la no -curato ele Santa Cruz, en1 u1n
'])rop1Jo nacional.
Sr. P ir·e shlen-te, pa,r a a Escola su·p e rior ele ·. L\_g-1·icultura,
.
co1no V . Ex.
vê, .n e,:Jte orçamento e no d.o anno passado não existe 1ne)lhun1a v·erba
{le'5-tina.'J2. ao ma,t erial .
O orçam ento do anno passado e o cleste a.nn o consignam apenas a.
-verba para esses num e rosos profe~sores . Con110 V . .Ex . vê, ha apenais ~t.
dotação destina.ela a o "J?e.s soal" e ne.n hun1a verba "Material".
CÜ1no fi caria no ,p ropdo nacional, não havia cl·espeza., foi o que
nos ·disse ram nos dous a."n nos anteriores. Só 1Jessoal.
Agora, <l iz 'O Ministro ela t.Agriicu ltura que preli.minann ente tinha
sido autorizado o Governo a e stabel e cer esta e.::cola em um proprio n a:ciona.l em Santa Cruz, rn·as que, t endo veri·ficado ,que o ed ificio era. in~
.a.claptave l para escola., r esolve u tra.nsferil-a. E de facto, o Sr. Mhiistro
·da j.\ gricultura, se:!n n enhun1a a ut orização 18gislativa, .transferiu a es·cola. por a c to .rni.nisteria.l, ,a rbi'tra.do, para a. antiga Escola. Superior ele
Guerra, e .n esta r es olução figuram "a a.rnplia.ção d·e salas para. a rnphitheatros, g-a.bin etes, j a nella.s, bibliothecas, espaçoso -terraço, etc."
O SR. OsORIO - Em ·qu e <l ata?
o .SR. NICANOR DO NASCTIMENTO - Em l.910 ou 1911. Aqui não º diz
O SR. 0SORIO - E' de· 1911.
li 11
i
o .SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Estou lendo; ·es1'.á aqui - ;J)ag". 559 :'
" O Gover.no, res olveu tra.nsfe l'ir ·esta. es·c ola. No co·rrer dos traba.1hos, foi ve.rifi.ca.ea a m:á q.u.aJi.dad·e das p>ai·edes ( tod•a.s sem estrubilklade, diz o .pr-evk:"l·e nte n1ini.stro), torma:ndo -,s e n ·eces·s.ario o e1npreg-o <la
amarração d:e :toiJ'as. T/0/D'AIS. . . a.s FIEINDii-\.B . .. )> 'I'udo isto V, ·Ex. vê,
.Sr. IPres·idente, á /Ja ':di,oJble, s'em exam es, á ·prop.O.rção que a. casa vae
cahirndo, vão a:m arra1111do. "
Não le·iO to do o hizirro •trech o, por.que a. hora. va.e m·uito ad·ea;n taid1a.,
m a s con viclo os S·r s. DE\puüvJo s a ler e m, qu e é realmente deli.cioso . ..
·Co,tj ta o e n c antaid·or ·M ini:siti·o qu e. a J.én1 do e. dificio, a:br'i'u um•a avenida 'Cle 1590 anetr·o.s•, 'f•ez oibras no :rio llVI•a ra·canã em ·ceri.c.a ide 350 M. O. Na
fazen ja an.n exia· icontâ S. Ex., ·com inc1iz·ivel bonho:mia e su.v·erior de.Sip,r:ezo pela ·oam.ara, e o.mo no dizer do pro.p·r .io Ministro (fls. 560), "o •terTeno não te,m prestahil:i-dad e nenhu1na, ser'á ·prec iso fa.z-er dre·n-os cari Ss i·mos ·afi1n ele :to1.,n a-l-o a,penas habiitavel ". E' o relato.r io qu.e o d•iz sere1

1

1

1

ti1a mente.
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Tu do isto, porém, Sr. Presidente, aJo-r qu.e verba, si para ·tal escola.
!ió ha verba "Pes·s oal" '?
1Es te €'d"if-i'ci•o :tinha d·e

·

1s·e·r ad,a1p'. . a!Jo para a es.cola e no entretanto não
_.existe v.erba alguma -d-estinruoa a es·ta adaptação . Desde a fundação da
-escola não :ho•uw:e V·erfb 1a ,para essie f i1n e, eht·reta·nto, o .Sr . .ll'.Iiniistr'õ ela
Agri ct.i.:tura -O·i z que 11 te,ndo se verifica.ido que a·s pared·es, .gabinetes, e.te. !f • • •
Fez tu do isto ·co•m ·uma q-u·asl inge nui cla;de, clil-.o, quasi in1co.i1sciente
de que esrt.á eo·nfessanc1o que vi olou ·a lei ! 1Sua innocen cia d o regi1n-en é

tanta que até dá .p e.na á gente diz·er-lhe que i.s to .é um desres·p&ito ás
·prerogativas do Congresso .
Esta des1peza não está •a-u1t-0·riz aicla pelo orçamento ido anno pa·ssaclo.
De modo -q ue isto ve;m ju sti.·f ic.ar a n1,in ha o rit-i oa de ·ainda ha poucü
.qua:ndo ·eu dizia ·que não {levia ,haver ver·b as gene-ralizadas .porqu e o n1i1

nistro quan.do quer, ainda que seja U)TI JPI'Oto ty;po de honesti-clad e, como
r econheço s·er o Sr. Pedro de Toledo, pócle 1tTanspor>tar 200 contos ·cJe uma ·
·verba par.a

3.Jp.pliical - os na ieonstrucção <l-e

u1na

esco·~a

que não

estava

:a·utorizaicla ')Jelo Par·l •amento .
O SR. Osom:o - Ha um ·d ecreto que c·reou esta es cola .

o ·S H. NICANOR DO :NASCIMENTO - E ·sta e..s.cola, cujo 8{1ifi c io a inda
·não está C·o.ns.truido, ·já 'tem u:m di·r<ec.tor, 11111 suib - clirec tor, e, cou sa n1 a i:s-:ad mira.v ,e l, un1 bibliotl1 eca1rio, ganhan.do 12 ;contoS por ainno, mmne•ados .
SR :RAPHAEL PINHEIRO E o regulamento, taxativan1ente, man..!.·

.o

da .que os lentes 1só sejam nom eados á proporção que houv·er alumnos.
E:n1treta.nto, o vi ce-d'irector foi nom·eado :professor ·de direito rural, que é
cacl.eir;a d·o 1penultimo aJlno .

O tSR. Osomo -

E' uma ca;cle iTa qu e ex iste.

•
·O SR. N ICANOR DO NASCIMENTO .ntlas é c a;:leira elo ultimo an.no e
p-elo regula.n1en;to o respectivo professor não ipocUa ser nom·ea do desde

já. Só quando .fu.n.ccionao·
.esrcola.

'º

curso respechvo, diz o dec reto cr·ea;clor el a

'remos a'qui, ·portanto, J.nai·s iu!ma proli1feração· '.ela 1nina 1p•r:ofess-oral 1cl:o
"
!M ini:steri-o 1ae' tJ-\ JgricurI{U:ra: uma es1col1a , :cuóo e·difü·ci·o ai·nda não eSlt.1á icon·stnlido , já tem ulm diPecto-r, um 'V·i ·oe-.director ;e uan ;b füliot.he·cario !
IO !SR. Osomo E' um aiJJ·u•üi.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V . "Ex. confes·sa qu e é um a·b uso?
Não -é ab uso ; é uso do M.i11iisterio d:a .i-\.gricuHura.

O SR. · METEL:tco J'UNIOR - M·as que precisaria se.r p.rovaelo.
O SR. NICANOR DO NASCIMEN~'º - P0is si e11 estou lendo o r elato·r io
·cio Ministro; ·s i ·esto u m.a•s üanclo que eEita obra não esbá autorizaida !
( Trocc•ni-se aq)'(UJ'tes. )

•Que pr.ov·a maior V . Ex. quer ·d o q·i.ie o relatorio mandad o innoc entemen te á Camara p.eJo ·Sr. Minis tro? E' auth enUco.
· O SR. OSORIO -

o

E

1

uma ilwmoralid1a ,ae. ·

SR. NICANOR DO NASCIMENTO -

Quem

"º

el iz é V. Ex., süstento

·CO·ntra a OJ)Í!n.ião· do Sr. Deputa.elo Oso.rio qu.e o 1M-inistro ela Ag1 r•i,c·ultura

é um horrnem mora '.issimo, nem aJJ mi1tto qu e S. Ex. cluvi cle {l a J1on esti•dade
cio titular ela .pas>ta (l·a Agri.c ultura.
O SR. ÜSORIO Eu estava a!ltl':lindo ao ricliculo que V. J!;x. qu e1·
·1ançar ·sohre elle.
o iSR. NICANOR IDO NASCIMENTO - Nã;o ·apo-i>alclo. 1S ou o Q}l'in1'ei•m a af~
firmar ·e o decl·a;ro á Ca;mara qne repu·to o Sr. Toledo · um J1ornem ho·:nesto .

li

IO SR. DroNYSro IOERQUEIRA - ;v. iEx. es tá Ia.llanelo em um tom jocoso.
0 SR. NICANOR no NA.S CIMENi··o Não, sen hor; fallo com a n1axiina
s·erierl 1a.de. A.gora o que esitou faz.endo é a c r. itk~. a ao orçam·ento ela Agrl 1

·Cultura. .Si o S·r. 'J.'ol ed>0 fosse um homem deshoneslo e u j.á o teria dito
·desta tri'buna. ( Avwrtes. )

°"
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:Estou l·endo .a r elaforio •do ·Mi.nis;tro que diz ex actamente o que·
.affirn1ei.

O SR. MoRI:JRA DA ROCHA - O l\'[i,n istro d iz CJU·e esses fun<:·cionarios
estão sendo pa.gos?
O SR. :NICANOH DO NASCJMENTO Está aqui a. pagina 500 do re~:ato-·
rj-0, 1d iz e:nc10 c1u e ·estão .nom eados, .com as
datas elas nomeações
co1n.
l

a Hs-ta clo1s pirofes.sio1res rwm eaclos.

·Como drlsse ha pou•co, estou r·el))rorl u·zinclo apen•a .s o q.ue .cro nsta do
r~lat-or·io .

Escolas d e Agricultura ... (Lê):
Os que citei estão se·ndo pagos desde que fora·m •norneados.
O competente e opernso .b ibliothecario até .está ·com licença com.
todos os vencimentos ... tão eX'hausto ficou do insano trabalho ·ele dirigir
uma bibliotileca que ainda não tem nem sala.
·
•Gon10 v ê em .os n1eus 1hO'nnuclos ,coll egas, não ,e·s tou faziendo n enlnuna.
accusação, 1nas ap enas ·Citando trechos do reJ.atorio.
-o SR IJJIONYsro CERQUEIRA - Para as escolas el e 1VIecli.cina, d e Di-·
reito e outras qu·e eram .fundadas no t e mpo do Imp erio, os professores
era111 non1ead.os sen1 exercício iln:111ediato do .cargo.
o SR. 1NICANOR DO INASCIMENTO - N e!'\te tempo não sei onde es ta v a .
O SR. DIONYSIO 1CERQUEJRA - Mas V . iEx. ,Precisa discutir com factos.
'O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Esses .funccionarios 'naturalmente estão
servind o em outras r epartições.
1

o

·SH. NrcANOR DO

NASCIMENTO

~

rr a lvez,

·C01110

e ncostados,

não?

!Sr. Pres.Wente, como V. Ex. vê, são G horas e ainda me falta ·a
P esea, a

Siid·eirurgia e a Bo-rraic1ha. V . .m x. u111e poc11eir.i.a c•o ns·id e,r ar in-

. scri.p to para continuar na sessão de aman!Jã ?
O SH. PHESIDENTE - V . Ex. ficar'á i·nscripto ;para ·f a.llar p ela segunda
·vez. ·v. Ex . .não pá'd e in·eterir ou'tros :Qe1Jutados que já se acha:n1 ins·crip-tos .
O Sn. NICANOR Do NASCIMENTO - Devo ponelera·r a V . Ex. que, el e·
certa vez, o Deputado Irineu Machado, no r econhecimento de pod eres·
do Deputa do que ora occupa a attenção ela C'1<mara, ficou in s,cripto para
con tinua·r o Seu discurso rno dia seguinte.
~
Um Sa. DEPU~'ADO - V . 'Ex. póde interromp er o seu discurso.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Nào ·O concluo porque a hora está
a fi·ncl a r.
O SR. l?H.E SJDEN'l'E A . .lVIe·sa só 1tern es 1te 1nei·o de pro0e1d1eT ; cons iderar ·v. Ex. inscripto para fallar s egunda ;vez, -,co1110 i·nscrip to para
fallar s egunda v e z se acha o Sr. [)eputado Augusto ele Lima.
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O - '8ubmetto-me a V . Ex., rug;rade cend'O a muni'fi. ~·enda com ique m e ciá ... o .que j á t e,n hu .. . (Ris.o .)
Vou conclu ir.
O ano i;ia.s sado ·com a n'msa 1ngenuMacle par.lamentar, acre1clita.ndo·
ql.". e. 100 111-0 ·dizl a a c1u el'le vel1ho e i.J11·pef'it.inente Con1111ines, .qua.n'do se dav.a
tl111a v e•rb a , o Gover n o nãro J)Ordia g;ais't a.r 11na1s do que essa verba, Un1ftia -

,>cla •e 1p1·efixa, a uto1tl2'ámos o G.av·erno a, (len1:u'O ela verba· ele 200 :000$ e
1nedtiante fa.vo=
res es1pecii ficaclos, orga11izar iaJgu1na co•usa ·que Jnetlho·raiS ·se ;a ·e xp1loi·a ção :c1a 1pe~1ca en1 nm~1.si0 HttoraJl. Ent.r'e ai.Si •l.iin1H·ações .constam·:tes ·a a autoPização, est av(L ia d·e que o Gov<·w no :PO!d·eniia .conce'Cl-eJr -red·u cção
d e d11npO•StOS ahfancl eg'U1l'iO·.S até .8 ºfº, p al'a 10 rl nat erl a l d.a IP 8Süa.
Pensava assi111 o in ge·nuo Co·n gresso que, de accôrdo co1n os tennos
ela a u t or ização co111 a !lei da reicei.ta elo annro ;pas·s~clo, en1 seu art. 2°, o
1

Governo não pode ria exorbitar que o s erviÇo seria organiza.elo dentro
elos 200 : 000$ e com 0 favor limitado á reclucção elo imposto de entrada
a oi to por cento.

251
q h a bito do cachimbo, porém , faz a booca torta, . diz um proverbio
p opul a r; € plebeu, mas é ve r clacl eiT o. O !h abi to da borracha tem dado
grand e ela sti cid acl .e ao M ini st erio da Agricu ltura·, de inoclo que, qua·ndo
a a u tor:ízação era co-nc ecUcla nos te rm os que indiqu ei, houve u1n parto
duplo, ele qu·e passo a tr.atar.
Hou ve -u ma edição ele decreto em 29 a.e Julho, e a h í se marcava a
des-p eza em ce t·ca ele 280 :000$; mas reflecti ncl o melhor, lo go o lVIinisterio
da Agricultu ra pubHcou a edição elé 25 de Agosto ·. . .
1Estin13.ri a
qu e os Srs . 111edicos que cli ssessen1 con10 s e c ha m a este
phenom eno, e m virtude elo qual o primeiro parto se doá a 29 el e Ju lho e
outro a 25 ele Ago.stO . . .
·
O SR. R.AP,HAEL PINI-IEIB.o -

':l1.rata-se de 11 111 ute ro preguiçoso .

g .SR. NICANOR DQ NASCIMENTO ... apparecendo e ntão o gemeo, pro ducto ·da inesn1 a ges:tação, inas ligeira1nente .diverso elo primeiro, •na cõr
" no feitio , e principalm ente no tama·n ho, pois que, ·em v ez de du zentos
e tan tos con tos, cifra cresceu,· subiu, flori u ,' desenvolv.eu.-Se e foi a
.1.285:0 00$0 00 ...
O S R. RAPJ:-íAEL PlNJ:-IEIRo Pude ra! T eve n1ais un1 n1ez uterino,
e V. E x. não qu e ria qu e cr escess e .
PÜde ria t e r nas-ciclo até con1
dentes ( Riso) .
o SR. N JCANOR DO N A SCIMENTO - .'\. al:·lioriza ção :le gisl a t iva, CO·m u n1a
co1n placencia, prbpria á . 1-iev éa, ou l léve a B rasiliensis, d ilato u- s e de
200: 00 0$000 a-tê 1. 28 5 :00 0$000 .
U ·M SR. J) EPU 'l'ADO __ TaI;vez haja er·ro ele i. n1pTe n s a .
O SR. N rCANOR no NAsCIMEN'l'O N ão, porque está isso nas infallive is ta b eHas -el a Comn1issf1,o de Finanças, a qua l não pó de erra T . ..
A.s s ln1, Quanto á ext ensão, ao vohnne él:a verba, o a ugn1e·11to f oi
- somen te d e s e is vezes . ...
Não fo i só isto . Razão t inha o S r. F erri, quando traduzia o d is c urso .el o n ob re Sr. '.m inistro, para. o ita l iano, com o p.roposito ev idente
el e des,l u1nbra r a E u ropa.
N <J, A gricultura não ha clifficuldades; q.uanclo a a utori zação fallava
em 2 00 : 000~, a Agri cultura consig'nava 1 . 285 :000$, e o fazia com acerto,
tanto qu e a Commissão el e l~inanças , -com excepção elo Sr . Antonio
Carlos, approva ...
<O S'R . .A.NTONJO CARLOS Gorn ex,ce.pção deste por es-tar o)re.sente .
10 SR iNICANOR DO .NAS CIMEN1'0 Não ; Porque V. Ex . não assi:gnou o 1pare.ce r.
V . Ex . Jiá o n a rrei -cloi.:tra feita V . Ex. (liss.e : "por aqu i
não pa ssou)).
Qu ere1n a gora ver at é ond e va i meu e logio á a rg.ucia, á capacidade
finaneei ra , ao d·ese111v.olvi.n1ento, ao clescwollo, q ue se ohse rva no Ministerio ·d'a J.\gdcultur·a?
On de a ·au tor izaç.ão 1clizi a qu e o J'.a\ror clevia ser (lado á s diversas
e11111pr·ezas qu e se orgaiiizas sem ;p ara a exp.loraç,ão ·da pesca, · o inini.stro
entende q u e l(< a s diversa.s ·en1pr ezas>) são . . . uma só ; onde •Se diz, na
autorizaçãü, que o ü:nposto .será re c1uzi1d'o a ·8 o/o , o 1Con g resso qu eria
-dizer, e não disse porque ·a língua não ajudou, que t inila de ser .dada
a 1i.s enç ão c on1 pl-el a .
.A.qui es tá o a.rt. 85 do regula'.rnen to ,9. 521, que diz : ·«Pe·!o ·M ini ster io ela .Acg ri cu.Iotura s e rá contra-étacl o c om 1)ess-oa, synclicato 0~1 com:PaJThia o est abelec in1ento d'e uma e-n1preza ele ;p esca .. . ))
V . Ex . Yê, Sr. Presidente, não inve n to . E s1t1á esc rip to 1cO'n1 ;todas
as lettra,s c(U m-a en1preza ele :pe.'3Ca.>) éapituJo 4uar to, do decreto 9 . 521
el e 1.7 ele a b r il de 1912 .
1
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O SR. PRESIDENTE - Lembro ·a V ..Ex. que a ·l lora está a findar.
o SR. .NICANOR DO NASCIMENTO - T ermi n o já.
· •Art. •89 . ·«Serão concEOcljdos 1á empreza os seguintes favores:
ci) isenção dos impostos d'e i!n.c•po.rtação, ·i nclusive os <'l·e expediente para to:da.s as ·embarcaçõ es e cle:mais material necessario á instaUação e completa monta.gem e esta'JJ.elecimento d·a empreza, bem
icomo ·p ara ·dra:gas, ing-rediente.s, latas e caixas ou material e ·&m: ge1~ail
para tudo ·«tu<lo» o que .p recisar •importar do estni,ngeiro . . . -Ourante o
prazo ode 15 annO·S.
b) ... .

·d'i reito c1e desapro.priação . ..
isenção ele todos os imp o.stos estad·uaes e m .uni.cipaes .
Até o que, como V. Ex. .sabe, Sr. .Presi.d·ente, não •pertence á
União, o ·Ministro vae <'loando pr.o-cligamente, illega:l:mente.
. . . quan do a producção do 1Jeix·e em conserva chegue a tanto ... »
Sr. Presidente,. V. Ex. vae ver como tucro dsto é ecl<ifi.cante.
"' . . . direito de d.esa;proJJriação, .por utiJi.dacle pubHca, dos terrenos
€ bem.feitorias ~J'erte ncente,s a particulares ... >J
UM 1Sn . .DEPUTADO __:_ Is to figurava .n a auctorização? Dfr.eito de
de~ap·ropr i açifo é coni2ediclo ·em regulamento?
'Ü .SR. N ·rCANOR DO \NASCIMENTO -Ouça V . Ex. mais jsto:
<<. • . isenção de toà"os os
i.n1postos -e stadu&es ·e 1nu11i.cipaes . .. ))
e)
·cl)

/

1

(.Hei 11Mvito·s wparl!es.)
. Eu estou lendo, co.n10 V.

Ex. vê, os docu1nento.s .pu~·c .rneute offidaes. E' o decreto do Gove!'no .
·Contra a ex pressa restricção ·cgie o ·Congresso p oz á · •concessão,
tendo re·pellido a emenda ·q ue autorizava a isenção cornvleta dos di"
Teitos de importação, o .Sr. 1Ministro ·entende que ta l receio 'é uma pequenice 'ª º Congresso e va~ ·contractando •a isenção · já naturaJl1111enoté
·cub içada . . .,
1Para ~s·to da.s einpreza.s que od'iz·ia a le~, ifez - se unia empre-za, tão
<le sabor.. . agri.cola.
(Cmit'inúci ci ier. )
O art. 91 do r€gularnento que c ito e J.eio manda que as ise•n ções
serão dadas e ,conced.idas ,pela.g alfandegas, n1ecliante re·q uisição ido.
Mini.sterio ·da ·A.gric·,1 .Jtura.
O d'a Fazenda· <leve occu.par-se de outra cousa, ·que isto de re_g ular a rend a, s-aher co'1n o qu e se conta vara occo.rre.r ·á de.speza que~m
conhece é o eximi-o Sr. (la Agricultura.
De 1nod,a que a desnaturação d-os serviços alfand·egarios é a mais
completa. Esses ins')JeCJtoTes, directores d·e a lfandegas passaram a obeüec.er ao i\!Hnistro da Agri·:u lt u:ra e não mais ao a.a Fazenda .
.Sr. Presklente, infelizme·nte não posso ·contimiar n essa
analyse
:!'eia que estou fazencloo desses actos elo Mb1dsteri·O da Agrkul~ una, que
declaro 00111 a maior sin'·: eri·dacloe, não abtriibuo n em lá ml\, fé nem á
des·ho,ne.sticlad'e d.e S. Ex.
O 1S'R. IDIONYSIO DE CERQUEIRA Ou <leshonestklade on incompetencia : é essa a conclusã.o a que V. Ex . chegou.
ü SR. CALOGERAS rv. Ex ' d.iz m .uito •hem : 1é isso m.esmo - ou
uma ·co us a ou outra..
O SR. NrCANOR DO NASCIMENTO Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, estou d·eclarando que não attrtbuo esses id•es·li'zes elo Sr. Mini·stro ela Ag·ricu ltura, que acabo ·d·e patentear de modo tão completo que
não . póde ter fi.cado duvida no ·as'PirHo elos 'Srs. Deputados, ·n ão attribuo esses d·es'lises nem á ·m á fé, nem á -Oes'honesüclade . Dou tes0
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.t emunho mais completo -ele que o egregio Sr. Mini·stro <la Agricultura
é -de uma ·granfile opel'os i.dac1 e, 1faz tudo quanto lhe ié .possivel, <l'.:::.ntt"O
d·e seu luminoso espírito, ·para d esenvolver to cl os esses ser vlç0s :ela
h1.elhor fón:na. ·Mas isso não -acarr·eta a · obri g ação pa ra •m i-m de, re.eonhe-cenClo a boa ,f é m·a is perfeiita da ;p arte ·d'e S . Ex. e1n concorrer
.com a força ele qu e é •Capaz o s eu iHustre •es•pirlto pa·ra rl es onvolver
esses s e rviços, silenciai~ so.bre os ·e rros porv~.ntura r. ~· aucad•Js na sua
gestão.

·E ' possível q u e a longa. exposição que acabo ·cl·e ·f az ér 1·esu1te da
mi·l l'ha i.gno·rail.da so·b re ·ess es assump!tos . (Niio C<Poicoclos.) Mas as.sim •como S . Ex . . tem '])ra•ticado to-elos ess es aotos, qi: e reputo errados e •c1'esastrosos, <l e •boa -fé, é ·possível que eu tamhem , <lé bo·a f·é,
no proposi<to de defencle r os negocios •pu·bli-cos, tenl1a mais ou m enos
·errado .
Mas. ·declaro a V. Ex. q.ue, com extrao-ndionario es forço, procurei
·Cun1 prir o ·m eu d·ever . ..
iVARIOS SRS. D-EPUTADOS De modo brHhanti.ssimo. (Apoi-culos.)
IO SR. !NLCANOR no NASOI MEN'l'O - • .. . na aHura <l a s minhas forças.
VARIOS SRS. DEPUTADOS - E honra.n-Cl'Ü o r?.arlam ento N a ciona!l.
(.Llpo'culos. Miiito beni; 11vii-ito bem.
.dos os D eqnitcocVos v1 ·esentes. )

O oniélo1· é oirnipo·imentaclo por to -

N ' esta sessão orou ai·nda o Sr. Miguel Calmon s.ohre ensino publico.
O .SR. PEREIRA NUNES .Sr. ·p,resid e nte, a.ntes d e t ratar do Sessão·de 18 de
·orçan1entn. consulto a \T. Ex . si, •€Q1 'Vi r1tude 1.:'.·e disposição reg i111 ental.
Setembro
não con1pe te a rpalavra a un1 ·orad oí~ que vae 1'.alla1· •c ontra o orçamento,
po.rquanto o Sr. ·Depu:ta;clO N icanor •do NaS·cimen/ o, a Cjll·em couee a palavra an:t er iorn1e.nte; aeclaro·u ·da tribuna que suas proposições ser'ia1n a
favor •do orça m e nto.
0 ' 'SR. ·PRESIDENTE -· Pare.ce .que o Sr. D e 1l utaclo, s i bem ouvi, consuHa s i é a S . Ex. •que -cab e a vez de fallar ou a un1 orador que :::.e
1enha ins·crip-to •com declar ação 1~·e fallar c ontra.
O SR. PEREIRA NUNES -

Sim, se.nl1or.

O .SR. .PRESIDEN'J$ O ·nrac1.or qu·e pela ultima vez fallou não fez
1d,eclarãção alguma na ins.cripção. Nessas ·condições, a M·esa s·egue a or.ci.e m ·ela i·nscripção •e dá a palav.ra ao nobre DeputaJdo.
O SR. PEREIRA NUNE-3 -

Sr . Presi-d einite, ;ininha 1p r.esença na tribun a,

;na hora ·E.n1 ·que iS e ·Clebate, en1 terceiTa clisCUS;São, o orça1nento tJa agri_
c u1'tura, jus1tifi.cá-s e por um 1com·pr·omisso anterí-orment.e assu1ni do com o
ryoto favorav el, no s eio ela Co1n1nissão d e Finamças, ás !] espeza1s cem oS
'ServiçoiS •de in11ni.gração e e spe-c ialm·e nte ao da au.torização d·e abertu1:a
do credito ·su.ppleme.ntar á ve r ba 3" '~ a .pro·posta elo .r ef eri elo orçamen to .
Tanto mais 111atural e oppoTtuno m •e .parece digno o esrorço para tomar
pant·e neS'te 1J.ebate, quanto impugnaçõ es a ·e2·se voto fóram feitas e m se gtmda e não ·p ucle acu fü.r ao a:ppello elos mu.str·es preop i•nantes.
:V ·erdacle é qu.e .na t:;essão ela Ca1nara em qu·e isso s e ~)·eu, os Depu tados Galeão Carvall1al e ·Caetano de Al·buqu erque, tamb em signatarios
:de m e u ·v oto v enc.e.J. or •no s e·io {la Con1111issã,o, d e ram pro·m ·p1t a e _cait~g·o 
rica respo.s.ta. Mais ainda, o illustre relato.r do projecto e chefe iJ·a bancada a •que me J1onro ele pertencer, o Sr. Raul Ferna.nde&, galh a:r.damente
espos-ou a ·S·o.Ju ção acloptada e, ciom aquella s u a persuasiva d.ialectica que
to•d·o·s nós aipplauclimos, 1~ ·efendeu o referido <disposit ivo ao encam i.nhar a
votação .
Não venho, pois, op pôr contracl icta aos que de boa fé sé insurgiTam
contra a for1nul a, ·aliás comn1um na n o1~sa l egjslação orça1n entari a , das
a.U" toriz açõ·es d·e cr.edi.to . ·A.ntes se afigura ao ni-e u espi.rito que .muito Iou1
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vavel seria a attitucle da maio-ria da Cornmissão apoi:ando o relator e
affrontaüdo com coragem o fantas·m a do d f'ficU; votando pela dotação
precisa Teclamada rno projecto O·l'Çamentario .contra
Verba minorada da

a

r>ro·p osta. governan1en1ta1 .

Tra.:ta- se .a e um serv iço de colonização e povoan1ento, cujo progressivo d es·envolv in1 e nto asse.gura factores valioso·s ·da .nc·ssa expansão e00 non1i ca e
nossa rir1ueza e .ci vilizaçào. As cousas, porê1n, nen1 .s.e111p-re
se ·passan1 .co1no a gente quer ... e, .n:i,quell e n101nento, no sei.o da Com1ni.ssão, con10 1nes te J'ecin1t o, a palavra eloquente elo nosso d igno con1pa~
nheiro, 0 1 e min ente :Sr . .Serzedello Cor.rêa, cr·eava a 1)atri0Uca suggestão
d e ·«llon'O'l' ao dA3'f iaU>), e a. uni ea sol uçfi...o viav e1, no seio da 1Goi111mi.ssão ide Finançw:s, fo i a votação :da., v erba da propos•ta co1n o .:;ompronusso elo ve>to pelo •crecl i to SUPJJl em e n·ta r, .iá ele antemão ju-1.gad'o necessa·r io . .E nibora ele '}JOUJCO rigor techn ico, a forn1ula adaptada, que aliás é.a.e pratica vulgar nos :no.ssos 0Tçan1entos, - foi, e é agora n1ais do quê
nunca, em 3ª cli·scus:são, p elas exig1encias r egi n1 e ntaes, o uni co 111.e io de
inão ·einbaraçar 'º custeio od·e urn dos inais import antes s erviços 1: '0 Mini·srterio Kl 9, A,gricultu.ra.
A justificativa, pois, .a o rn e u ' apoiÔ e do n1 eu -esfo.rço para que não
falitem ao Gov·erno os · n1eios precisOr3 para conti nuidade · d·esse in1port a nte e utilis s imo serv iço, é .faeil.
1={,epresen tãrn ~.e ·de u1na zona agri·cola, .grande centro produic tor, ond·e
a lavoura e as industrias agro-pecuarias se íl:.e·en1 .d-ese.n volvih1 o sem os
favo11eis -elo E stado, na mais exhaustiva labuta da iniciativa p-rivada, é n1 eu cl evér pugn a r p e lo an1·paro 1: os operarios rru.raes, pelos b enefic ias
á l a.voura, pelo povoan11e;1lto e .cu~ t ura das nosisas ·rica.s zonas clo interior.
E' ta•1111ben1 e n1,. no-1n.e ·desses inte resses, que represento con1 pouco
brill10 (nêlo C(,poia,1c7.1os), n1as ·co111 n1uita ·cl ecl'icação, qu.e proclan110 tneus
e nthusi asrnos pela n1hssão grandiosa e patriotica do Mi-t1i~l~·e rio da Agri-c uitura, en1 cuja a·cção ad n1ini str-ati'Va o D-r. Pedr.o de T oil ecl o, ·Utv laT -ela
p aisita, vae ·E.0.1 pregan do ,con1 invejavel bril110 su.a operosida.de intelltg-ente,
rnerecen cl•o s u a fec un da e hones ta acln1in.istr.ação app1la.usos e en corajamento ele todos >OS braziJ.eiros .
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phrase, sediça nos ·C0111icios po.puJares, co.stu•n1 eira en1
nO&ô' a trilni.na parlamentar - pa.iz essencicizm:.e.n te a,gricola - define com
;inu 1ta pro·p r irH } a d e a T1atureza ida nossa zona territorial - c on10 n ação
.que clhaure ·da su.p erfi·c ie ub er s ima ela - terra toda a far.tur a e todas as
1d·e 1icias ·que a i·n1aginação l1un1ana creou no Ed·en 1e nclario)), e o Mi ni s terio da A Jgl'icultura no •c-o·n c-e ito f eliz fl,e u1n dos nos-so.s ·e:sitima·clos
ibo1n e ns i5·e E 1stado, o ,Sr·. N ilo P·eçan ha - s erá o departà.m-ern~o .do trabalho, o mini sterio .ao fu,turo do Brazil.
O .SR. JOSÉ BONIFACJO. Muito b em, apoiaclis·simo.
O .SR. rPEREIRA N UNES iE' fa:cil explicar, certas imperfeições
techni co - 0Tç.a1nent~ rias na <::labo-ração .ela proposta idas d-espezas, honrte 1n aqui sujeitas .a crit k.'.a an1air.g a e S·eve ra. Dep-a.:rta111ento r ecente ela
acln1ini·straçã·o 1'.ed eral, atravess-an1cl o o peTlrn::l o •de organ ~ zaç5..o .ae seus
multiplos e complexos en car.gos, é muito ex.plicavel a impossibilidade
de ri go·r oso s cleta H1 es de ver·b a para s·erviços ct,j•a i-niciação se está fa zern:\Io, qu llincl o, ext e.ns:vo o rigorl s·1110 da criUca a ,faltas inerin1i:n aclas,
at tingi riá a toclas as pro postas {le orçamentos dos ·outros ra:nos da
aidn1in :stração .
1F ·u.nda1clo ba 'P ouco,

nu1n p erio d.o agitado da nossa viela .p olítica,
e Ue t eve seu inicio c on1 a ·v igorosa capaicicla·de orga.nizadora elo 1S r. Ro dol•p ho Miranda, que ·a,p rov eitara as pr'meiras 'bases esboçadas pelo pro_
Vecto 1Sr . Cain1cHdo Rodri g u es .
E111 ver.da·de i1 ·a pl1ase ode organização, -e1n sua •exist encia i nicial,
1
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.._:-=;-é bem ele ver que seus resulta:elos pratioos j.á se vão fazenel.o senrrir, e
as elespezas •el 'agora serão quasi to·elas <le caracter ·reproel uctivo.
.
E' <ele justiça, e não lia negai-o, que a acção aicl1nün'strativa do
"illustre ·titular, Dr. Pecl:ro 1cle Toledo, é

u:n pe:nhor segur·o, ·U ma ga-

il'antia valiosa. dos innumeraveis serviços que étise Departamento da
.administração . vai pTestando ao paiz e .ás classes procl.uctoras.
•Mas, .Sr. 1Presi·clente, '!lão ve.nho á .tribuna •para fazer a apolog'ia do
inustre auxHiar ·elo hrnmaido . S r . P ·reshlent e da Republica. ,Mais elo quentes do que as mi>nllas .palavras, mais persuasivas •elo que os meus
.argumentos, s·er"i'i a exposição que· farei <los serviços ·proporcio.n ados ás
classes .p roductoras po·r esse Departamento da administração - · des1:le
.o ensino agrioola, pela elissem:it1ação .dos n1cli:nentos elas cu lturas no
in~erior, at·é 'á fundação e p·roximo funcc!onam ento elo mais alto Departamento elo ensino superior agronomi'co a escola de agricultura e
vete·rinaria, e em rapi ela sy.ntl1ese .farei o estudo das multip1as secções,
importantes pelos seus fin·s e ·u teis ·pelos seus eff.eitos praticos pro _
missores.

O SR. 1MUNIZ DE 1CARVAL.1-10 - V. Ex. presta u:n serv'.ço a ..-.toelos
J1ós, que estamos in cilbis, porque até hoje, illão temos o relato.rio do
Min ist.no e a nossa i.gnoran.cia a respeHo •elas coisas üess•e :fyfinisterio
é ag·gravada po.r es.ta circumsta:ncia.
1

O SR. PEREIRA NUNES _ Os relat·orio·s elo anno passad·o já foram
publica;dos ...
O !SR. <CALOGERAS - Ah ! elo a.nno passaelo ...
O Sa. :MuNrz DE ·CARVALHO - V. !Ex. vai prestar, com essa expo sição, um relevante serviço á Camara e ao 1Min istro.
íJ 1 SR. IP!E~EIRA .NUNES - A>gi1,adeço •a V. !Ex. ; 1111as o meu intuito
princ ipa l é Justiricar n1eu voto no seio da Com.missão ele Finanças e
J.e,gitimar

o·p i.nião ·SinceTa 1ácerca da

ilnportancia dos

serviços

desse

ramo da '])ublfoa admin'i,stMçãio; iguallmente, acho obra digna ele louvor
a :seguida pelos eminentes collegas que, ,ean ,critica imparcial, serena e

digna,

es•forçao11-se e:n nosso

recinto

par·l amentar pela ·discriminação

rigo·r osa das veI·.b as ida .aespeza •pu·tnca. E', .n ão iha duvida, uma exJg·e.11 -

cia technica q u e, dentro dos lim ites ·do ·possivel, .deve sempre pr·e si·elfr
.a elaboração desses trabalhos financeiros ...
O rS<R . .CALOGERAS - V . Ex., como 1111embro da .Commíssão de Fi.nanças, ·costuma <dizer:
Vicleo

mel'iorci pi·oboque, de·t e1"itorci sequcii-.

O Srt. PEREIRA NUNES ... mas eu não censuro a critica brilhante •ele V. Ex. no tocante ás regras ·ela sciencia ele finanças. Não
tem appUcação o aphor:sm·Q . P ermitta-me V. Ex . que assegure que
faço no seio <ela ·Com.mi.ssão de Fina.nças a politica da União, na defesa
:elo ' Dhe.s-ouro, con-tra ino-pp.ortunas exigencias tr,egionae s, e t enho votado

se:npre <pel-o córte {las des·pezas adiaveis. A ·unidade orçamentaria, a
especificação el etalhaela das clespezas pubJi.cas, a · discriminação -de todas
:as rubrica·s co.1n a.s suas res.pe·:::t ivas Ve?i 1b as, o equilihl"io da receita e da

·des-peza, ·são exigencias teohnicas louva.veis: -

essa ê quasi se1npre a

preoecupação, ·em · toclos os Par.lam entos do numa.o, aos que elabora:n ou
discu tem .Jeis ·orça·: nentarias.
1A nalysen1os :r apidamente os serv:gos princi.paes.

·E stá
preceitos
cultura ·e
.e11tregue

estabeleci<do -o ensino ambulante elos mais ·ruelimentares e uteis
ide . cultura e chegare1nos até .ao Ensino Superior de A grirveterinaTia que brevemente será inaugurado, estanel.o desde jâ
a organzição elesse importante instituto a mn es.pedalis't a
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reputado/ anti.go professor e111 un1 -elos esabeleci:mentos do pi·ospero Estadü ele S. LPaulo ...
O SR. JosE' BoNIFAClO Um profissi·onal .d'e r-eputação, um homem
compet·e<iüe.
'Ü SR. 1PEREIHA NUNES e que foi convida.do para d irigir a Escola
Superior de U·\ _gricultura, que il1á fLu1c cionar en1 prediõ -pro1)rio e cu j a .
inau·g ura,ção, consta - n~ ·e , s•e. fa:r'á e1n Abri l.
O ensino a1rnbulante "jlá se vai fazendo con1 va:ntage-ns .
O 1ninlsterio t en1 contra.ctad os doz1e es·p ecialisolas, que e1n exour,s ão·
.por diver:.sas zon as elo int e rior elos Estado.s, n1i1Tistra..n1 irístrucçõ es em
c:onfe rencias e ensLnamentos ao al•:!anc e d ois peq uenos agricuHo r es .
Aprendizados ag.rico-la;s Es t ão flitfüaclos e .f unccionando oito e·s1tabel.ecimentos desse genero, ond e se preparam os m estr'e.s d e c ultur a
que irão substi tu ir os anoti gos e h oça es f eitores .
Já fu·ncci •o nam os da B a hia, Rio Graild e d o Sul, Mi,na.s, Alagôais,.
Pará, Maranhão, S. 1Paulo e Santa Ca tharina.
Escola el e lacticinios Já e2tá funcd onand ü a ele S. João d'El Rei (Estad o de Minas) .
Campos de de monstração Estes insüt.u tos d e demonstração elos
in etho d1c:.s d·e c·ultura,

verrl .ac1.eiros ·Jabora.torio s, alJertos ás

ex perl en.cias

e á prati ca elas n ossas principaes .plantações, já es tão J'un·cci·onand o, em ·
11 0 ,s -s-e·. suin·t·es Estadó s : 't-{i o G·rand·e do N .ort e, Parahyba,.
lVIinas, S . Pau lo, Santa Catharin.a, Rio ele Jan1eiro e Sergipe .
Estações expe rimentae s ele canna de as·sucm· A. el e P er-n.ambuco,
já en1 f.ranca ac tivi·dacle e a d e Ca·1n.pos, en1 cons:tr u cção, deve ndo s·er·
fu;nd.a.cla 11.:·n1a no Sul para cuJ<tura do trigo .

numero de 7,

·P 0istos zoo-tec l1rn icos -

R e.mo·deJ a dos os antigos e creados os ela La1pa

e Rib eirão iPre t o .
Em Pinheiros estli cr ead a um a es-co·l a me dia pratica-the orica, cuja
inatri·cula já exce·deiu o nun1 ero r eg ula.111.entar, t e n d o s e;ssenta e tantos·
alumnos.

Já ahi exi s t en1 11 anin1aes puro san g·ue - sete anglo-ara·bes, dous·
puro sangue inglez - do us I-I:ac.knes e c<bov.inioS)) de t odas as raças.
!Fazend·as ·1nod:elo foram ·creadas a1g un1as .

S e·rvlço vetei·inario -

Creação de ins1pecto·r ias policiaes san1·tar.ias·

.n os Es·ta.clos .

Congresso veterinario, n o Miníster io, co rri assistencia ele r e:p resen1

tan te s ele varios paizes a1ner.i can os. ·
Clamavan1 os no ssos agricultores p el as ·enorn1es difficukla~Jes dosm e ios cl·e cu llura, e especialmente pela car estia e imposs i·bilklade d·e obter

sen1en.tes e m Ltd as para as s uas 1plan tações . . .
O SH. Er.JoY DE SOU ZA lTI a.inda co-n tinu'a n1 ess.a s cli.fficuld1a des.
O SR. PEHEIRA NUNES . .. mas vou ex pôr a V. Ex. oomo está pro-·
viela, en1 parte, essa · palpHante nec·essid.ard e dos nossos üavraidores;
A cli.s;trilrnição gratuita ele sement<:s até a gosto foi de 62 8. 000 toJielatlas ele sementes cl1e cere·a es (grami1n eas, f orr.ageiras, tuberc·uJo,s,
a lgodão, canna e hortaliç as ).
Durante os mezes cles s·e anno flu e nt e . 1.5.5 ton elacl a .s d e sem e ntes ele·
trigo, sendo 100 para o Rio Gra nd e do Sul, 3i5 p·a ra o Pa raná e 25 para
S.anta Cath ari n à .
O horto flor estal t em ti elo extrao1·el in ario des,e nvo ivim ento.
A prim e ira sem enteira , rea.Jizacla e m 30 ele março ele 1911, p ossuehoje dous milhões ele rn:udas ele «a r vores fru cti1fer as 11 , ele (<Ornam·entação»·

e el e <t conse1·vação das flo es tas)>.
Essie hor to já d is tr ibuiu aos Estados 2.73 . 62·2 n1u clas .

-

.

.257
Os estabeleciment·os d6 culturas especiaes tambem já existem .
·As .E s·tações Ex;p erimentaes ela Canna ele Assmcar em Pernambuco·
·e em Campos ...
O SR. AUGUSTO AMARAL - IA elo Estad.o que repres·ento j•á nos vae·
prestando bons serviços .
O SR. PmmmA NuNms ... a. a.e Pernambu·co já em actividade, co nfifllda a um te·cl1.n ico contractado e es.p ecialista .no assumpto, e a ele C'am }JO•s, ·1 neu munici.pio, onde se eS'tão construindo agora o..s ediJicÍos e pavj Jhõ·es para os gabine.tes - serão cl•O'lls institutos de ensino pratico muito·
util ao aperfeiçoamento dos meios de cul.tura da sua rica graminea ~
a ca.nna ele assucar.
A s.ericicil1f.t'l/,1iCb já cli1s·põe de dous 1Pe-que·no.s in.s titutos, no iFUo Gra.nde·
.(l·o S:u1 e em Mina:;=:;: «.Bento GonçalveSJ> e «Rodrigu es Si !va.>) .
Nesse.s clOll'S estabelecimentos não só se estn·cla o .b ie<J10 de seda,
como o-s · meios de cultura, f unccionanclo .i·á u.ma es·cola mixta para O·
e nsino d·etSsa ·· e&peciali'dacle, com frequencia reg.ula·r.
Industria e C01nrr1erci·o S i clirigirm.os no.Ssa attenção para os
serviço.s publicas q:ue corre1n pela Directoria da In d.ust•ria e Com111er1c.io,
veremos a creaçã·o d!a Ca1nara Inter-nacional d-e Commericio Brazilei-ro
e s·u·a.!S fi•li a.es no15 principaes 1nerc-aclos estrangeiro s .
Cr,eaçã9 ela iBolsà de Mercadorias - Está fl1nccionan d o.
ccEscoia.s de .c\lpr·enclizes Artific;es ", ·cujas inst·a !lações teem sido
aug-mentada13 con1 n1elh.oramentos e a1ppareJ.hO·S, d-i.s •po,ndo estes institut-o·s ele extra.ordinaria ma:tricnla.
Nestes estabelecime•ntos d·e funcção social educadora e mo·ral, prepara-se o homem util, o operaTio, o peC1neno industria! habiJ.itado e
intelilig-e nte .
,R ep·r·esentam ,talvez a salvação elas gerações futuras que surjam
desprotegi.cJ,;ótS ela, fortun1,f " ahi r aha'b i!itfllelas pa-ra a viela i.n dustrial.
O SR. CALOGERAS V . ·Ex. estudou o mecanis:no 'elos r eg uJ.am e·1itos des.sas esco·Jas? · 'Si o fez t e1 á notado que não lla nada mais
.esteriHza d•or ela iniciaüva elo aue o modo po·r que esses estudos estã"o
.o r.gan iza:cl os .
~
,
O SR. PEREIRA <NUNES - O Ministro da AgTi.cultui·a introd·uzio na
r efonna Tecente inecHdas regulamen ta·res que cr.eaTão o (habito ·Oe economi a e :nutualismo, espiritQ ele so li'Clari eclacle e ed ucação civica. AquL
t rago · o regu la1nen to ·e 'P osso in f.ornna r ao :rneu nobre colleg-a, ;porquanto
ac ompanho a viela .desses esta;belecimentos - que esses institutos estão·
l'lorescenclo com •a.pplausos de tod,o o .Brasil .
Em ::ninl1a terra a Escola de Apren•dizes Arfifices tem matricula
superior a 200 a lumnos, e em plena actividacle funccionam offici.nas
de alfaiataria, electl"ici·dade, carpintaria, marcen arfa, aulas obrig-atorias
d e dese.n ho, etc .
Serviço ·de prn·priedacle industria l - •Esta secção, ,ainda ha pouco.
in·ici•ada já procluzio a r e n da ele 150 :0 00$ no co 1·1,en te a nno e veio preench er, sensivel Jacu.na na nossa organização a·cln1inistrativa.
As importantes repartições ele Astronomia ·e Meteoro•J ogi a têm sido
objecto ·de ina:diaveis •re.fornnas, e com a acquisição de moderno inst.r.u mental têm sielQ elespencliclos uteis ·dinheiros.
Os B·e.rviços de 'EstaLsUca j.á 11os fornecem ele:nentos para estl.Jl'los.
de ·p roveito s•ocial e a RepartiÇão de Pubhcaçõ·e s e Divulgações está
fun ccionanclo so•b a di r ecção do Sr. Affo11.so !Costa, ex -Deputa:do fe deral.
·Essa secçã.o, que 'dispõe •d e uma · ,das mais imporlfl!Jltes ofücina6 d e
artes graphicas elo Brasil co1Jhe, affeiçôa, adapta •t·oclas as info·rma1
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ções ute's e necessarias ao cl esen voiv;un ento do paiz, á Slla i nstrucção
agricola industrial, e as divulga por todos .os pont.os do ·paiz e pelo
extra:ngeiro.
PeréLoe-me a Oamara, Sr. Presrnente, perdo em -m e os nobres ~oJ
legas que m e ouvem com sua precios& attenção 6 tempo que lhes
roubo, a incommo-didacle que pro·p orciono a .3,S . •EIE·x . co:n esta ·descrtpção fatigante . ..
o 'SR. RAPHAEL ·PINHEIRO E OUTROS - Não apoiado.
... de serviços desse Departamento tla ·
O 1SR. ·PEREIRA NUNES nossa administração federal . Es.sa d issertação visa o objectivo el e elucidar a opinião que mantiv e no seio da Coinmissão de Fin a-nças.
O .SR. RAiiHAEL PINHEIRO - O tra balho ele V, Ex. é verdad eiramente -no.lavei. Entretan'to, se m e p ermittisse pediria qu e co nfron tasse
estes dados .com os -elos annos anteriore's, pa-ra vermos a quota -ele ben e1nerencia que cabe á actual a·dmin'.Ls tração.
O Sn. PEREIRA NUNES · Permitta-rne o illuslre a;migo e nobre
Deputado que não ·perso naJliza a critica. Sem inev epen cia ás s_u as opiniões, ·eu 1peço venia 1Jara ju ::1t i1fii::~ air a ininha, qu e se a poi·a · e1n convicçõ es si·nceTas acerca da wtiliclacle e ela necessidaele el e uma séri e ele
serviços deste Ministerio.
Passe mos, poJs, ao ponto princ;pal dessa .oração-, á expos-i ção el e
seguros cla;clos para justificativa da v·erba necessaria aos serviços ·de imnnig.ração e colonização.
O serv;ço de irnmigração t e:n Ucl.o, n es tes tres ultim.os am.nos, ú!h
desenvolvimenrto ext•raorfünar'.o .
Ao immigrante são ·proporcion adas condições de conforto, bem est ar;
e lá aco lhida prompta e imm ecli ata, s egüe-·se a ·l o cali zação em .n ucleos,
ou ~ m propriedades agricolas on de encontram tTaball10.
· IA vind,a de immigrantes agricultores, com ifamilia e di.sp ostos á
n1ucl a nça definitiva de -resklencia~ lem s ido a nim•ada con1 ·a .conce·s são de auxJlio·s e tavores especiaes, definidos no reg·ulamento do Se·r v'.ço
d~ Povoamento, approvaclo pelo ·clecretQ n. 9. 081, ele 3 ae· N ovembro <le
1911 .
O auxilio de . passag~ns, além de fac 'li tar a selecção, tambem co.n _
co rre para incr en1entar o lnovin1 en to en1i gratorio do exterior para
o paiz. ·

A '!Íagem rlo i.nterior da .Euro·p a ao •porto dP, embarque fóJ'ça o
emigrante com familia a avultados cl i.spen clios de transporte em estrada ele fo rro, <le maneira que a uns •não s obram, -recursos rpara a
~ompra cl'e passagens em va·p ores que os levem a pa'.zes de ultra':nar, ·
e a outros se afignra o receio de que este accr.es·ci mo de · áespeza 1hes
1·ecluza demajs o peculio ele que possam necessitar para acudir a event u ali'clades .
10s iln111 1.grantes que obtê:n ·p assage1n gratu ita são es.col)hiclos·, porq u anto vêm a cha;maclos de pare ntes e amig·os já aqui esta'b elcci-dos
com bom exilo e, por isso mescno, elevam a por.c0ntagem dos que
apresentam ma'.or proba•biHdaclP. iJ.e alcançar pres.tes, no local elo destino, un1a sit uação ·pl'ospera, que não _taT·clará en1 ser ciivulgada entr e os
seus conheci'.dús no exteri.or, const ituind o lUTI incentivo para a i:nmi gra . .
ção espo ntanea..
A escolha de immigra·n tes enc.on tra seri•os ab ices nas m efü.das coer·ciÜvas, exp ressa.s ~1n leis, reglli'.arnentos e cLrcula-res, qu e diver.so6 go vern os eu rop eus adop1a ran1 ç0intra a im.1nigração para o Brazil, ·pTin ci•palm ente após a extinçã,o ela Insp ect o.ria Geral elas T enas e Oolo nizaçã.o., em 1896.
Ten.d.o cecssaclo ch1rante lon go período a intervenção directa do Go verno F ederal em t udo que de .perto interessa aos se r viços de immigra-
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'<;:ão e C'O·lo·nização, fo ram-se co nsolidando com ·f.a~i l lclade as dis posições
q u e ve1dan1, 1en1 a l gu,ns :p8. iz e.s, a e:ScOJ'ha ele ii111ni·g,rant e6 e ·a

concessão

.de passage ns .
.Felizrriente, con1 o ·r estrubelecÚ11 e nto -d esses se rv iço.s e em co ns e•q uen ·c.ia da vuf.ga rização clo,3 no.!::sos r ec ursos, vão se dis.Si.pan .JIQ· as sus.peitas
·des.favor.ay•ei.s ao lBrazil co.m.o pa iz immi g.rantis·ta.
·
, Se.n1 in fra·cção elas disposições pro hibitivas a in~a em v ig-o·i: em a lguns
·pa-iz es, aca tando -·se-as eG{!.l'LHJU1'nsan1ente, tee·m v in do n1u1tais fan1,ili as
de agri·c.u·1tores que, satisf.eHas e em ·rela tiva a.ba:Stança, <l ão o melhor
0

1

·t este n11rin1ho elas va.ntagens que o i1n1ni grante · vali do ,e o·perDLSo póde a u·fe rlr em te>rras brazile•ira·.s .

A_ug m enta -dia a <l ia o tn1n1 ero -de .fa1nilias que, e3-tabe1ecid.as ezn
·nu•c l eos -col•o,niaes, clla m a ·1n outras a viren1 is-e l oca 1 izall' identicamel'f'te . '
.-\..o itn111ig:r ante agricultor aco1npan h ad·o de ·farnilla, que des e j a Io ,ca li zar-se no paiz co.111 0 pro-p·r ietario r.ural, é ·Con:::!edicla 1pa.Ss-ag.em g-r·atuHa, ou :p or a n te<: i paçã!o, ou 1por n1ei-o .aa reis.tituição da respectiva in1·por.tancia, ·ele ac.2ôl'clo co m o >ai't. 12 do regu lamento . actual.
No prin1eko caso é - o imn1i g-ra nte c1eno1n-Lnado suhsidlia•do; 'I1 fJ se·g:undo espo n taneo.
·Entretan·to nàJo é .restituicla a tod·os os immig.rantes es-pon taneos a
:hn1po-r tanciâ.. ide suas •p assagen:s e .ele .suas ,familias.
·Para qu e is·s·o se dê de accõ r do c om o citaclo art. 12 é ln d.ispensavel :
·e111 1p.ri.n 1eko logar q1ue .sej a esse ·fa"Vor i.sol ic ita clo;
em segu,nclo que O i.mn1igl'.fl·l1te e' GUa fam·iJ ia sej a:n1 agricultores e
1

1

1

·es tej a m lo caliz ados co m.o pr o1prietario rural ;
em .terce·ko .J.og.a.r· qu e t enha em sua famrilia ·pelo menos t r es pes ·soas aptas .para o traba.Jho, .maiores de · 12 an nos e m enoré's de 50.
E' ainda in dispensavel q.u e o requ er in1•e-nto so lici tando o fav or seja

apres en tado <clen'1:ro elo prazo d.e ·clou.s annos, ·contados da..aata ela chegada do vapor que os trans!])o rto u a.o porto braziJ.eiro.
Refe.riu-,;e ha pou·co o m eu eminente collega, o Sr. P.ancliá Ca1'o Jt5eras, cujo no•rn e sen1 pTe c i to co.rn a devida ve-nia, á qu e s tão de pro-

_phylaxia ele_ tra<ehoma.s e outras mo.!estiatS.
-

Ha n a 1-Ios.pêclaria d.e In11nigrantes da II·ha das Flores u1n m edico
1

·-especiaJi.sta ele mol es.tias de oJ.ho s, ao .qual có m pet e :
§ 1.° Co m parec·er cl iariamente á iHo<s<pecla·ria, el e m o.el~ a attend,er
a.os immigrantes e ao pessoal da Hospeclaria ata.cados el e q1ua lquer m o·1esti a relativa á sua es.pecialiclade .
§ 2° ExaminaT minuciosa111en te todos os r ece m-chegados e vBr ificax
si soffrem d·e qualqu er moleslia co ntagiosa do ap·pare ~IIO v isual, p·r inc i·pafme,nte de tra;choma .
§ 3.º Pro v.ldenc ia.r para que toJos os immigrantes Que sa.ff.ra.rn de
·1J:no le1siia ocular trans111'i-s.s ivel e curavel sejan1 separa.do.s d os demais e

-oonv enienteme11te trataclos até completa cura .
· § 4. 0 co:m1'n,unicar ao ' clirector, para qu e sejam tomadas as medicl·a.s
ne:ces.sarias aio r ee1111ba rq ue de in1n1i gra-ntes para o paiz ele pro.cecle·n ci;a.
toa.ais ais vezes que encontrar u111 ca1;;o d·e n1ol e•sti a incuravel, ou, sendo

CtJTavel, rec·usar o pacie.nte su bm et ter- se ao tratamento 1JJelo tempo necessario, até completa cura
impedir a S•Ua 'e n t r ada nas CO! Onias Sempre

e

qu e se achar ·en1. c·o11diç:ões de poder ·p ropag-al' a

inoJ.e.stia de qu e for

.p orta.clor.
§ 5,0 ,Ap·r e•.se ntar rel atoriv a·nnual sobre o serviço a s eu cargo, suggerin-clo ao clirector as providen cia s que julgar n e-ce.ssarias.

Esse s erviço, que está a,. ca rgo ª'º illustr·e oculi sta Dr, Davicl Sanzon,
i:em sido effectuàdo com toda a regularidade .
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Dura nt e. o anno ele i.911 entr aram no BraziJ 1 3·5 . 9 67 "immi grantes,
s endo 90.092 elo sexo masculino e 45.875 elo sex·o femhli'no, a ssim classÍ.fi.Óaclos : espontcwieos, 80. 372; si1·bs•cUad.os, 55. 5·9:5 ; a-gr:ic-u/.tores-, 99.811 ; ..
cliversa,s vrof'issões, 3:5 .15·6 .
•E m relaçâJo a os annos ele 1909 e 1910, r esp edi\"am ente, hou ve um .
aug m en to d.e 50 .5 56 e 47 .4 03 immi g rantes .
.Nacionáli cla.cl e elos imn1i g rant es .entracl o.s :
PortU·t?;.uezes .. ....... .. ..... ...... . ........... .. .. .... . .
:H°e<&panl1 o es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
H alia no.s ... ... . ..... . . ..... . ., ........ .... . . .. .. · ...... . . .
R u ssos ... . . .. .. .. . .. .... .. . . .. · .. · . . . · .. · · · · · . ·
· T.uréo-arabes ..... . . . . . . . . .... . . .. . .. . . . ..... .. ... . .. . ... .
A lie.mães . ..... .... . . .. .. . . ..... . ..... . . . .. ..... . . . .. . .. . .
Austro lrnnga ros .. . . ..... . . . . . . . '. ..... ....... .. '. ....... . ... . .
iB r a zil eiros ... . . . . .. .. .. . . . .. ... . . .... . ............ . .. ..... .
Francezes . ...... .. . . . .. . . .. ... .. .. .. .. . ........... . . .. . .. .
Inglezes ... . .. . .. . ... ·-· ....... . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . .
SUt€•COS

. . . . · .· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . .. . .. •• . . . . . • . ..

Argen,ltrin os . .. . . .... . . . ... .. .... . ... . . . ... . .. . . . . . ... .. . .
iBe lgas . . .. . . .... .... .. ............ .... ... . .... .. ..... .. .. .
B a:r.bad enses .... . ....... . .... .. . . .... ... .. . . ... . .... .... . .
No r te~aim eri canos .. . .. . ..... . ......... ..· ... . . . .... . . . . . . .
Gregos .. .. ..... .. . . . .. . . . .. .. ... ............... . .. . .... .
FDolla ncl ezes ...... ... ........... . ......... ; . . . . . . ........ .
Suissos .. .. ..... .. ... . ... . . .. ... . .1 • • • • • • •• • •• • • • • • •• • • • • •
Urugu a y qs . . ... .. . .- . ~ . .. ·: ....... ... .. ... . . ... ... . .... .. .. .
B olivi•a nOIS .. . .......... . .. .... . ..... . . ...... · · · · · · · · · · · · ·
pivers a,s . ............. ... ....... .. . . . . 1• • • • •t . . • • •• •• •• • • •
T otal. . . .. . . . .. ... . ... .. ..... .. . . . . .. ... . . . . .

4 7.49 3:
27.141
2 2. 914
14.01 3
6. 319,
4. 25.l
4 .13 2 .
2. 3.92
1. 397
1 . 151 '
1.11 6 62 4
2 9.3
2 93
27 5
25 0 ·
247
22 9
22 9
163
1. 039 .
135.967

Até o dia 3 0 el e junho elo corrente anno já se verifico u a en t r ada..
de 8•6 ..5r5 4 immi gr a n1tes, sen do '59. 212 p ert en cent es a o s·exo m a.sculino
e 27. 3 42 .a o sexo f eminino, assJm cla.ss.ifi0a.cl os: esv ont aneos, 5 4. 70 8 ;.
su bsicliaclos, 31 . 84 6 ; agricu lt ores, 61. 2 90; div ersas v r ofi ssões, 25 .264.
N o numero elos immig r a ntes 'entra dos fig ura m 35 . 55 8 portug·uezes,
1 5 . 38 1 ita lia n os, 1 2 . 841 h espa nho es, 5. 766 russos, 3 . 35 9 t urcos, 1.85 1
a us tro-lrnngaro s, 1. 7 47 ·a 11emães e 10. 051 d e cliv·er sas n acion a lid a des .
E1n nuicleos -c oloni.a:es ou oo!lonj as, ic.u siteado s, pe-la Un ião ou por
ella auxiliados , -0 r ecen seam'ento f eito em d ezem b r o el o a n no proximo ·
passado a.ccu sou a seguinbe p opula ção ·es1Ja b elecicla elepois ela cr eaçã o
do Serv iço d e P ov oa m ento :
F am ili as Pess oas .
1

Affon s o Pen na, Es1Jiri to Sa.n to . ... ... . . . . .. . .. . .
Inconficlent es, Min as G'er1a.es ..... . . . .... . " . . . . . .
J·oão Pinh eiro, Min as. Ger aes ...... .. . . ..... . .. . .
Constança, Mina s Ger aes . ............. . . . ..... . .
Santa Ma ri a, M·i nas Ger aes .... . .... . . . . ..... . . . .
Va.rg em Gr a ncl•e , Minas Ger aes ...... . ......... .. .
Itajubá, Min as Ger aes ... ......... ... . . .. . .. . .. .
• V isconde el e Maná, R io ele J a n eirn .. . .. . .. . .... . . .
Itatiaya, R io de Jan eiro . . ...... . . .. . .. . .. .' .. . . .
Banclei·ran tes, S. Paulo ........... . .. . ..... . . . . . .

?.57
1 23
1 05
63
53
36
33
89
49
12 7

2 .024
86 5
636
3 63
339
2 01
179 ·
·491
29 8
6 96-·
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Familias
J\Ionção,
Iva hy,

S.

Paulo .. ... . ... . .. . .. , .. .. , ... .... ... .

45
966
857
47
40·2
286
369
400
74
66
275
57
76 9
928
528

Pa1,aná . ................ . ... .. . .... . .... .

Cruz Machado, Paraná ..... .. .... . ..... . .. . .. . . . .
·vera ·Guaran y, i.Para·ná ...... . . . ... ... . ..... .... . .

Itapará, Paraná ........ .. .. ...... .. . . . .. . ..... . .
P~re:t ná

Irat)',

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

Senador Co rrêa, Para.ná . .... . . . . . ... . ....... . .. .
~ov·a
r~r.a.y ó,

Ganicia, Paraná ... ............ . . ·. . .. ... . . .
Pa.raná . .... .. ...... . ..... . ... .. . : .. . . · · · ·

Jesuino Marconcl es,. Paraná ...... .. ... .. . . . .. ... . .
Annitapoli s, Santa Catharina . .. ........... . .. . . .
Esteves Junior, Santa Cathar ina .. .. .. . . . ... . ... . .
Gua.rany, R io Grand e do Sul. . . . .. .. ... .. . ...... .
Erechin, R io Grande elo Sul. . . . ......... . .. .
Ijuhy, Hio Grande cl ·J Sul ..... . .. .. .

Pessoas
581
4.840
4 .4 'i4
4 .)l08
1. 3~6
1. 37g.
1.285
1. 8 95.
:J61
345
1. 307
598
9. 4 ti4

5.0102. 899·

Divers as colotÍias:

T otal .. . . . ....... .. .. .................. .

1.043

6.204

10.0 40

52.824

Dos 72 . 970 immigrantes q ue, durante o anno ele 1911, entrar~im.
no 1porto do Rio ele J aneir.o, 29. 0·59 , qu e vieram como subsidia.dos,
tro uxe ram, segundo declarações ~e itas a bordo dos vapores qu e os.
transportaram, perante os funccionarios elo Serviço de Povoamento·
encarregados de s ua recepçã·O, recursos pecuniarios na ilnp~rt·aJ1cia.,
em mo eda nacional, ele 541 :464$93 9 .
Essa quant.ia, d eclarada pelos imrnigrantes, é sempre muito infe-·
rio1· aq. qu e ·r ealm ente trazem, por lsso qu e, por causas peculiares a
cada um, já como receio ele pagamentos ele impostos, já temendo qu e·
não lhes · seja f eita a concessão dos favores previstos, consicl e rando-03
abas tados, confessrum sempre s erem portadores de qu~nU.ai ill/Significantes.
ºNo corrente anuo, até o dia 15 d este mez, entrar am no porto do·
Rio

de J a ne iro

35. 727 iln1nigrante·s,

·dos

quaes

9. 917

vie\ra111

con1-0

subsicliacl-o s .
Estes constitu indo 1. 985 familias, trouxeram valores p ecuniarios.
na ii'npor tan cia de 196 :712$681.
A producção durante o anno de 1911, obtida p elos colonos localizados com a ux-il i-o s fed eraes em nucleos coloniaes, a ttingiu a .
7 .652 :9 315$ 800, a fóra fü,v e rs os 1iroclu "tos ele o ri.g em inclus·trial que não
pudcran1

ser

conteinpla,dos n a

estatist i ca

organizad a

pela

Directoria.

elo Servico ele Povoamento com os elem entos colhidos p elas administmções dos nucleos.
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Hospedaria de Immigra·ntes da Uha 1d·as F Iôres:

effectivo .. . . . . . . ..... .I';"'.
••••• . .• . • . .

Contabi!idrude da !Ddrectoria do Serviço

·qé

• •• ' !" ' '

.ª· Zamith,

128:504$663

2.975 :•686$454

·s1 :300$ooo

_ _ _2_7~ :348$6 2. 5

Povoamento, em 13 de Jullio ile 1912 . -

Total ........ ' ......................... .

Para attender a des•p ezas ;mpre.v istas, etc., et-0 ..... . . .. . . .• . .. ... ..... .. ......

Despezas extraordinar.ias e eventuaes :

Material e pessoal em commlssã-0: O ·n ecessario ao · serviço idas inspectorias, in.clustlve aluguel ide .oo,sa,s, .fü.arias, ajudas ·de custo e des·pezas ae transporte,
conservação e custeio dos nuc1eos ·coloniaes, etc., etc .....................•

Pessoal

Serviço d•e ·co lbndzaçãio:

'l'ra,n·s portes no interior, re.ce·p ção e' hos,peda,ge:n nos Esta,dos ......•.., . ...........

~mmigração:

427:795$973
ô :159$991

Servir.o de

Passagens odro Exterior (ouro) .. . ...... .. .... . ... . . . ......... .... . ........... .
Restituição de passagens (ouro) .. . . .. . ... . .. . . , ._., . . .. : ... . . ... ·/ ·, ·· .. . ··· ...•

- - - - -- - - -

172 :291$42·9

j

1

128 :504$·66·3

B.056 :986$ 45·!

·277 :34 8$625

284:700$678

3 . 945 :13'84$009

li

li

,.

197:843$589

Papel

1° o ffióaJI.

112:409$249

180 :538$714
17:30-4$875

Pessoal. . . .......... .... . ..... . .. " . .. ... . ......................... . . .. .. .. .. .
Ma terial: 'Ü .necessario ·p ara o ·serviço, alimentaçã.Q ode ii:nmJ.grantes e empregados .
.conservação e reparaçãio da. h:aspedal'iia e suas dependenoias e des.p ezas• com
a acqu1·sição, c usteio e ·conservação ·d o material 1ll·u ctuante ... .. ...... . ... .

0

1912

Despeza

DE JUNHO DE

Pessoal. .. . .. . .. ....... . . .. . . ... ... .. ......... . ... , .... . . .. ....... , ....... .
Material ....... . ....... .... .. ... ..................... .. .... . . . . .......... .

Directorla:

Discriminação

RESUMO DA~ DESPEZAS ATE'

DlREC'l'ORIA DO SERVIÇO DE FOVOAMEN'l'U

43·3 :95·5$964

433 :955$964 .

Ouro

.. -

Des·p ezas ex![a:ot·fünarias e eventuaes :

a. · Zcim,i th,

157 :564$.599
1-t-----,___,__

f----\--- -~~'--',__

Contabilidacle ·da DlirectO"ria do S erviço de Povoamento, em 11 de Ju.Ylio de 1912. -

T0tal ........................ · · · .. · · · · · ·• · · · · · · · · · · · · ; · · · · · · · · · · · · · ·

Para a t1ender a ·des•pezas limp.revistas oü clefi.ciencia d-e qualquer cün·sig.naçã0 de
·
vel'ba, .com1prehendendo a:s desipezas •com o JJess1oa,l que fôr em ·comm issão ao
-extra:ngeiro, em 1P r·oveito d10 serviço d·e immigração . ......... .. ... . ... .... .

1

5. 330 :69·6$515

•

Serviço nos Estados: Inspectores e auxiliare·s 1dü s·erviço de IPovo.amento, d·espeza
·de material e com a •fundação de nucl eos co·} oniaes e ro crulização de ;.mm.igrantes .. .. . .. . . .................... .. ...................... . ........ . ... .

Serv·iço de colo nização :

892 :931$935

Tra nspo:rte de imrnigra·n 1es •p aTa os .Estados, .rece,pção. h1ospeclage:n e exped ição
dos mesmos ............ . . ..... ,... .... ..................... ., .............. .
0

1.053 :878$445
46.5$028

'----------

Passagens do Exter.ior (pa:pel) .. ..... . . .. . . .. . . . ..... .. .......... ..... . . ..... .
Re·stituição d·e passagens (.papel) ...... .. ........... .. . ...... .. : .......... . .. .

- ·-------~

3,g5 :050$782

30 :366$657
94:665$667

242 :123$1D3
54 :39•5$12G

.Jespeza

687:989$080
lo2 :Ü'l.0$.575

1

I·

1911

Pa·ssagens d10 Exterior (ouro) ........... . ....... . . ." . . .... . .... , .... ... .. .. . . .
Restituiçã;o de p_ass agens (ouro) .. . .... . ... ...... . .... . ... .. ... : .. ........... .

1

Serviço de imrnigração :

Pessoal titulado ....................... . . ..... . . ....... ........ .,.............•
P ·e mmal diar.ista ... ...... . .... ... . .. ............. .... .. .. ...... ... ..... . .. .. . . .
Materi a l: .Alimentação ·.ae i!mmigrantes e e:npregados, ·conservação e reparação
da hto1sl])ed•a nia e suas depen1clendms, ex·pecUente, luz, d·espeza.s com · o material
nuctuante, medicamentos,
desinfectant es, aoces·sori os 1para a pharmacia e
·diversas despezas ............. . .............. .. .. ........... .. . ... . ...... . .

'Hospedaria de iI·mmigrani:es da J.l.ha •d·as F\lôres:

Pessoal. .......... . ............................... ... .................. .
,Material. .. . .... .... ......... .. ......... .. ...... . ....... . ................ .

Discr.iminação

RESUMO DAS DEspgzAs i<ii:LA'rIVAS AO ANNO bE

11º

offida:J.

8 .:24·2 :137$9 47

f------~->--

157 :5'64$5'99

5. 330 :69·6$515

892 :9 31$935

1. 054 :343$ 473

510:083$106

296 :518$3 19

Papel

..

69.9 :999$655

_______
,_._

609 :999$655

Ouro

.

1
1
(

1 .

' 1
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O SR. CALOGl!:RAS - Ah i estão engloba:Jas yerbas d ifforentes.
O SR. PEREIRA NUNES - São qu icdros demon.strat.·ivos da despeza da
v erba t erceira rMt pro·posta gove1,na:mental.
O SR. CALOGERAS - V . Ex. está pen sando que e u estou atacan·5o a
exact idão .ae suas affi1mações, quando 11ão eSJ'. ou. R elativa m ente á ve rb a
t·erce ira •nós com.batemos ape,,,3.s o modo pelo qu.al a Commi ssão ~1e Finanças a fez, in.s tituin do verdaeleira mentira orçame ntaria , isto é, estabelecendo verba qu·e e !la r eco•nhe<:e que ·não é s u ff iaien;te, e então, n a
ca uda elo 01'çamento, auto ri za a abe rtu ra ele · credi•to -especial .
O SR. PERÊIRA :\fuN·Es - ü apar•te do nobre Deputado n ão mais proce:Je ; e n j á explique i.
O ·SR. OsoR10 - A impugnação , não er a á dotação, mas á forma.
O .Sn.

?\T JC ANOR

oo )JAsCTMENTO -

Eu até na occasião em que in1 -

pug.nei esso cre elioto, perguntei ao honrado lecule"I' s i o . Governo precisava
ele oHo mil co n tos, e S . Ex. não r espo n deu .
O .SR'. PEREIRA :\fuNEJS - Já m os-Irei por quadros e balanços a nte r iores1 1.: a <l•espeza realizacla 1 que •excede !Je oito n1H contos a <lespeza a

,qu.e o nobroe Dep utado se .refe re. Esses bal à nços r espondem math emaitica m eni~e, cabalm en te sobre a dotação cujo ,·oto foi ob j ecto ele debate no
seio ela Comm issão -Oe Finanças.
Assim, S r. Presi<5ente, 111ão adiamos tarefa eJi.gna ele enconúo.s a que
se pro·puzer a combater os i.m portantes serdços de immigração e povoa·mento. E lles são pr eciosos elementos 1~·e no ssa 1riqu.eza e p rosper idade.
O SR. CALOGERAS - ·oe pleno accõrclo.
O SR. PERErRA :'\UNES - L embro ais sessões no parlam e nto fran cez,
quando ·e m 1 891 alil i se ag itavam d isc ussões n o Een tiào <'!e SUF!YJ"im ir
elespezas e red uzir o clefic-iit o rçamen!ta rio, e <eito um trecho do not,we)
dis curso do r. ·P o in caré oppo.111: 0-se á suppressão el e d·espezas u·te is ao
clesen volvim en.to e li. riqueza do ·pa iz:
«Jâ s e tem realizado uma série gradual 1je econ omias aelm in is:trativas tios exercícios ainterioPes' ; o que resta faz:er é a su.ppressão da ·
0

engrenage ns inu teis : é {1ue ex '..s.ten1, em F rança, ma adn1inistr ação, clis-

pensaveis -e obsoletas ccmplicaçõ·es, uma ple,'..hora •:le pessoal fu.nesto sob
1odos os ·po n tos ele vista-· fune.sto sobr et udo porqu·e desvia ela v il.la
a•ct i va, da

vi~a

li\-re elo -com in ereio, ela industria e i....i•a agri cul1tu1'.a forças

riYa1s qu·e m elhor aproveita,;as s~el'ia m no inte1-esse da .nação.,,
E po is, como n aquell e momento o illustre es tadista francez, appellando para a .coragen1 ci\·ica do.s seus co ll e.gas 1110 .parl arnen'Lo, apontava remedias profícuos para o e~1 uilibr i o "'ªs finanças do seu paiz,
assi m tamb·em me o!õe rá li ei.to im plo.rar á Camara que na fa in a ele corta r cles·pezas, ·não se su.ppr'mam el e fórma a lg um a verb as que não con.stituirão jámais o paissi\·o do uma nação.
A um aparte el o n ob r e Depu tru :1o Sr. Raphael P inheiro sobre o exo do
elos nossor:s i·111n1igra.1'"!1Les para a R ·epu blka Argentina, pod er ei responde r ,
assegural1' '. o que é, felizmente, o p l1enom eno contrario que .se está obser vando.
Pflra pro,•al -o basta exibir os cl e-spachos. te legraphicos ex·pecl idos
pelos honrados pr es ieknte no Esta,.:o elo Hio Grande do Su.l e g·o,·e rnaclor •ô·e .S·anta Ca1'.harina so.b r e o que se passa naqu elles Estados.
O Sn. Oson 10 - Só em 1910, no 'Primeiro semestre, o gover.no elo
Rio G rande ao Sul lo : alizou 4 .r200· imrnigrantes·.
O SR. 'PEREIRA NUNES - E' exac to. Vou ler os tel egra mm as que
isto .confirmam e respondem ao n o.,so illus tre <:ollega S1·. Raplla e l Pi1nh·e iro.

O SR. OsoRtO Gran d·o do Sul.

/

Es~á

tambem na mensagem elo presidente elo Rio
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O SR. PEREIRA NUNES - Assim estão concebi clos os <d espachos t eleao minis1ro sobro e sse assu.1npto:
Copia do -telegramma enviado -pelo Sr, D.r. Carlos Barbosa, pr€sidente do Estado •d o Rio Grande do Sul, ao Sr. Minis1t.ro .ela A g ricultura;
·«Nessa Capi.tal, segundo estou .. informwdo, 1eem c irculado noti cias
do exodo .d e immigraintes a.o Rio 'Grande para a R epublica Argen t ina.
Da:1a a co•1n.ple1:a .inexactiQão c1.e·s·sas versões, a p.resso -n1 e a ass egurar a
V. Ex. qu.e ·a ·cone nte estabel ecida é em s ent iclo inteiram e nte oppos.to,
isto é, da }\.;i~·e nt i na ,é qu e s e es·tá op.erand10 Jno v i1nento e1n1i g rato rio 1Ja,1 ..a
e ste Es•tado. - ·Sau{lações mui cor.cliaes.)>
Cópia do t·e legram.m a .clirigi·do pelo Sr, coronel \ ' lci°al Ra·m os, gover·naJJor do Estado d e Santa .Catharina, ao Sr. Mini~ ~ro •da ·A g.ricultura :
«Co111stando se .p ropala qu·e os immigrant•es · enca111inhaclos para este
E stado, pela U nião, ·estão s eguindo para a Republica Arge rn ~ ina, a che i
;conv e ni em te in fo.rmar a V. Ex., baseado em dados officiaes 1J•o movi 1n-ento irn1nig·ratorio e ·e1nigra turi.o deste Es1ta·d-0, no oorrente ·anno, que
foram e ncamin,l1a,dos pela Dir.ectoria Geral 1d-o .S.erviço doe Povóarn e.nto e
re.cebi.dos .na h-ospedal"Ía d esta ca·pi:tal, 1. 726 imnüg ran tes qu e tomaram
o.s seguintês des th1os: iN ucle:o ~~_.nnitopolis, .8·11; N ucleo ·E s teve·s Junior,
23 1; Ita,j a)1y, 1.6; S. Francisco, 19; Joinvill e, 1; L a gun a , 16; Flo.r ia n oJJ Olis, 1•; Sa•nto Amaro, 1; Par a nag uá, Polacos, 630; t 01t al, 1. 726 . Imm ig ran tes expo ntaneos e clire ct amente vindos d-o .eistrang·e iro desembarcaram, mos portos d e Florianopolis, I:tajahy e S. Francisco, 38 de 1" c lass,e e 357 •d,e 3" c lais's e. Salüram directamente para o estran ge iro, p elos
JJOrt os ·ci<ta.a os, 37 inin1igrante,~ e m 1ª classe e 236 ·e n1 3ª cl a sse, a ssin1
destina dos: Brem en, 101; I-!ambur.go, 23; MoJ1!t.evi,J·éo, 96 ; Eu.e.n os A1r es, 53 ; tot a l, 1. 273. Por •e's1'eis daclos iV . Ex. v erá que c arece de fu n dam en t o. p.Jausi vel o bo ato r eferi elo. Cordiaes saudaçõ es "
O SR. PEREIRA N UNES - Assim, pois, .Sr, P.resi•de n•te, se ja lk;.ito rea ffi.rn1ar ·CJ'L'. e a imm igraçfuo é u111 p osi:tlvo ·elem.e nto da n os sa p ro s•p 2ri 1cl-acle, ·el a nos·sa ex·pansão e conomica e <la rique za fU;tura {lo p a iz. As
iiaçõ es que s e de ixam tomar el e desalento, s em r ea cçõ es p atrio tkas p ara
S·é Hbe rtare1n das ,cris es soc iaes, das sURs dep reis.sõ·e s fina .n ceh·as e e conornicas, e bus·ca•n1 íl:he rap eutic a in1pro.pria aos eJe1nen.t.os de s ua vit a .:.
]idade, s erão· v ic1thnas por :certo de l·e1n.ta e fata.J ane n1i a . E' n1i ste r re a g.i-r, trabSJl'h a r no i.nte.r esse conectivo, gas•tat utHment€ , nã o julgar ver1Jas .elo passivo orça n1·entario :d=espezas qu.e concorrerão positi v a1nen te
para o au g m ento da riqu eza pnblica e e i1.grand·ecimento el a patria. Pen·sar K\e ou.tra fó rm a é a lim ernt.ar o post ulado f a ta lis,t a , de t errí vel p es·si1nfoN110 econon1ico - qu.e o prog reis so social é um p eri.go, ±ornandp a
mis erra corollario fata l 'Cl a civ ilização. (Muito l> ein. O 01·Mlo.- é v i v ci~Taphicos,

1

1

1

?J ie>n-t c fe-Ucitcodo.)

O SR. MUNU:Z rDE CARVAIL ii:O (''') , - •Permitia- lhe a Cam a r a que
v·en cenclo justos e legi tiin•os esr2 ru1nl'l.os, ao t01na1r p a r-te n este {l•ebate,
q u e resv al ou par a um t erreno ingr ato e 1pessoal , co:n ece faz endo d ecla r a çõ es perem ptorias, ca:tego·r i.cas, de pois das quaes ·possa com intei r a
lib eN1 acl e e f ranqu eza •mani f.e star s eu pensam ento, como ;mpõe a cu lmin a n cia d esta tribun a, ond e s e r efl ecte a O·Pi·nião llacional a s suas le g ifi1nas as·pir açõ es .
·
!Fa z jus.liça á pr,obida cle elo Sr. Minis tro da Agrô cuJ.tura., d ecla ra á
Cam a ra q u e 1S . !Ex . m er ece o culto da s ua c onsid.eração, ela s ua e stima
e do s eu aHec'.o parti cul a r . D ec,lara ainda mais qu e, soliJario com a
política ·ele S . Ex . , s u a o·perosa e hon esta aicl:ministraçã o m erece seu
a poio e a ppla u s o.
·E stas c1°eclar açõe.s as fa z porqu e é n ecessario cl es tr u:r a cl outri·na
11

\
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que confonele a pessoa dos ·Ministros com a materia em discussão nos
de'bates orçam emtarios, escure cendo com 'lluvens ele sUG•peitais infundadas
o aspecto 'trans•par·ente e Hmpielo •da eliscussão mantjcla com super1oridaele e sem · int er.esses subalternos ou i.nCO!nf.essaveis. (O S1'. Nicanor llo
N ascim.(!tltto _ Jllfwito b e;nv.) E' preciso que ·Cada um se· compenet.r e de
·que tãÔ •sagrados e ~ão legítimos sã.o o direito e os a .everes· dü [Ministro
·q u a.nto sagra,dos e legítimos sãos os · chreitos· e deve,res elos legisla·clores.
:c-Jo mom e nto em que r enu n ciarmc;is ao debate dos orçamentos, 1110
11101niento e111 que abanclon a.rmos esta discuis:São .que· nos· ·e leva, .que nos
honra e que ao mesmo t e,mpo r efi!e• c~e o cum1whne•ni:o d·e um dever
im-p erioso, tal;\= ez o (1ev,er 1pri1nordial . de ~nossa J)lissão, po-rque a es:te
<le'ba:te~ ise preni:la a pessoa ide A., se U.g-ue
•conceito d e 1B, se jun\ja o
·clespeit2 contra ·C e o oclio contra D, ter.emas rebaixado nosso mandato,
porquanto, por ma.is elevada que seja •u:-i1a autoridade •publi ca, o indivieluo ou a pessoa elella .está m ui t.o aquem ·ela elevação. desta tribuna,
que occupamos ,por delegação, para •elefesa do direito elo· •p ovo, se m que
·nos possam os •s ervir clell a para desabafo•s ele odios e para ataques
pessoaes. (O Sr.Ra.phael Pi-nhe.iro ---<Estamos. ca1n-scilcl:o•s- ele 'd izer isto.)
E>ntrando no debate ·elo orça·mento ·ela iAgrioultura, :rre-cisa; nara ffiant·e·r
-a liberd aicle que é n ecessaria á manife-stação de sua.s icléas e opi·n iões
a res·peito, icléas e opi!niõ.e.s i ns·piraidas em ·seu pa'triotisn10 e ein s u as
conv.icções, d eixar bem claro que muito separada elo ass umpto em de·1bat·e es tfá a p es soa ·d 10 Sir . •iW inistro ela Agricultura, a .qu e1n ·consid'e 1·a , a
·q u en1 r es•peita .e a. q·uen1 venera.
Não va i .fazer a .critioea i nfun dada .cJ.o -orçamento ela Agricultura;
·não vai fa ze i· ce nsura ao- ·p arecer ·ela Com·:nisGã.o .de .i:Fina!nça..s so1)re o
proje c to : vai cum·pri-r seu dever; va i satisfazer o 1) r eceito constitucional,
sugg,es'L iünanclo, .e1n fórma de· e111endas, medidas de e.c onomia, rrestri.cções
-de gastos nece.s.sarias 110 .presente :n10'!11ento.
Qu er coll a·b oi'ar na elaboração deste orçamento, •co.n cilia n clo as ex•g en cias elos se rviços com as conclições :cliffice.is elo erari o publi co ; quer
f iscalizar a clistl'i buição e a aippli cação elas rendas ·p ublicas ·n os s·erviços
·s oU.citaclos pelas n ecessi elacles da collectiv.i.clade el·e que é -repres.e•ntante .
. Muito ru elim·entar é o principio co nsti tucional, dq qual 1·esuJ.ta este
dev er que ·Se impõe a todos que· têm a intuição immediata e el irecta ele
seu pa:pel .n esta Ca:i1a"I"a, se:in preoccupações pessoaes, qu e· cleturparian:r
o espirita el o 1eg is1a{lor e deigradaria.111 a acção do ConrgTesso .
E ·n t ra el e a.nini.o 1cl e ci1s<i vo, com a ,consciern2ia ·do ·Cumq)rin1·ento d·este
d ever e c.om a fr a nqu eza que caracteriza todos os s eus ac·tos., no estudo
'lig,eiro, , perf·unctorio, ·obscuro, po1ién1 s in cero, do projecto; a.lv-ejando o
-inter oo se ·coll ectivD tra.c1·uz o ··pensam.ento super io,r que elev e prevalecer
·no espi ri''. .o •elos políticos.
Estuc1a nclo o orca~nen ito, -invêstiganclo as s u as verbas nneticulosan1·en te e ap r eciando as suas dispo·sições, •cumipr.e ta1nbem uni deveT ele
·pa rticlari o, obecle ce ao programma ·elo partido ao qÚal e st'á filiaelü . .Este
parUd o, con10 -as collec tiv id.ade.s hu :nan as invariavel1nen t•e organ iz adas,
p ara a sua .Propr ia ·f e li clclaide, mão pCi'dia confundir a livTe discussfüo i
de 11111 a·.ssu1n pto {la J11aior relevancia, n as s ua s i·n1.m ediatas consequencias,
na sua r ep er cu ssão, con1 o in teresse .p ess-oal ele seus organizado·re'S.
Este par t ido, quan do ·c 1esfralcl 1ou seu ·p rogr a1na1a, que conslibue u1n
·evangell10 · p ara aqueHes q u e a alie · s·ão- d·ed icaclos ·por icl·ép.s ·e '[)Dr
acção, nã,o pü{l ia co nfun dir mwter.ia ele estucl'O do Parlamento com ·pessoa
a.e ningu em . (O Sr . RaQJlwel Pi1iheiro Ap;oiado; en~1'et awto, não i!
. esse o esvirUo (j'l.(,8 va.re·c e ani'l1Uf,1' ·Oer.tas 1JieSS0C(,8 Ct,qni cl ent·1·0.) E' pre-·
ciso que esse estrnd o ele c oacção elesappareça eles.te reci.nto (avoiados)°'.;
-é preciso qu e s.e r espei.te a cons cie ncia . a 1'lrnia; é preciso q u e . se ouçam:

'°

1

1

1

1

1
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co:n cléferencÍa e até co m ce~·ta reverencia os p.ensamentos, os conceitos:
eXite rnados por .outrem (O S1'. Rctplwel Pinhe.»ro - Q1'e o elogio se.irb H-

vrB cinno ci crUicq) vorque, a es·t.a beti.ecer - s·e a doutrina, Qt.'. e .infelizn1ente vê ·patrocinada, '""ceita e julgada por mui•tos elos mais disUnctos nra·elOres que têm occupad·o a tribu na · sobre a ma:t·eri a -Orçamentaria, darse - ha uma coacção moral a que ·não se podem s ubm etter OS es·p iritOS·
acÓs•tumaidos ao c u!'n prim en to do dever, p 1iesos a essa lei superio1"
qúe é a lei .elo. r espe ito á ;pro p1·ia co.nsci enc ia ·e .á observancia s .tricta
dos ·P\»O·p rios conceitos, (O Sr. c :wro.gie,·as ~ O contrêw.fo se1·ic' orem· cr
clftsse dos im!tangiv·e is.) .i-\. investi.gação o .est·uc1o n1eticu lotSo, a apreciação detalhada, t erra ,a terra,
pa.sso a passo, ·daquillo que a administração ;pe de e que ·o J?arlamento co111cede ·para a 'boa fürecção e ·a .
pe1•f-ei.ta d·istri'buição elas r<enclas publicas, nã'o póde· ser objecto para
essas suspeitas 1 essas ·CO!nj ect u.r as que se têJn ;feito e que, ·tend 1Q a is·ua.
0

1

apparencia fugidia, duvid·osa, têin o seu fundo, pennitta-Jihe a

Can1ara

<:lfz·er, in<!ign o ele ·q ualque.r um -cl.os Srs. Deputados" (rlpoicbdos.)
E ]~reciso que se saiba que o que se trata d e discutir é o orça 1n1en to da Agri cultura e não a !pes:ma. ·do titular da res·pectiva 1p asta ..
O SR. H APHAE.L PIN.HEJRO Estc,mo·s cançaclos de <z.i.ze·1· isto. E'
J)rec'iso q.ue se saiba que só nos preoccupwm as questõ.es i mp essoaes. enão o ad·n ünistrad'Or, u •llomem politi.co. 'T rata-se sim~)lesme n te da ad··
1111i nist1'ação; e ningu,em dirá ·que a a:d!miini-straç.ão ;p ublica ·perten~0:
unica e excJusj.vru.11ente ao Poder Executivo. ;_A 3:dn1inis1tração publi-cn,
·só •J}Ód·e vi·ve1· elo •conjLmcto 'ele esf.orços d os Poder.es ·Executivo, L eg'islativo e até .ele 'u m ou-tro, ·que é o des·d'obramento elo Executivo, --·
-0 Poder Ju fü.c iario. Administração pu•bllc·a não si.gnifica -0:bra ·exc.JusivJ,
do :P -0der Executiovo. A administração ipublica •não é m1Í dom ·Pftr li-·
cu lar ou 'J)eculiar .aos ministros. A:dministração · publica é Ún1[L per·
sona~iclad·e •j u rkUca
para a •qual ·co1n·corre.1n ·conjuncta1nente o Co ngresso Naicion-al 'e o Poder !Executivo .. ar1uelle elaborando e este exe1

cüitando a s leis · rec1a.n1adas ·pelâs necessidacls
acllni,nislração attender .

gerae.s,

a

que

crnmpre·

(L

·O SR. AUGUSTO DO ~l\.MARAL Pr.irn2hJa:hnente clo Legislativo p~·~·
que en.tão n ão valeria a pena hav·eir Ca;1na:r.a -e S enâclo.
1

( T1·ocamu-se oivtros mibito,8 c11pctrtes) ..
SR. fR,A/pHAE.L PINHEIRO Executivo quar d'izer qu e °"x ecutru
urna delegação dada ..
o S.R. NICANOR DO NASCIMENTO - Quem aclnünisfra é o Exec uti•VO.
O

O ,es.pi-rito ide ·into leran cla n ão parte ·do :Governo, qu e 'é tole1·a nle ...
o .Sü:t. ·MARIO filERMES .aá um âJ)allt~ .
.Si;i. RAPHAEL PJNHETI1.0 J=teserYO~'lne :para o.s outros .orça-

·o

·me ntos em 3." discu ssão .

o /]R, NICANOR DO NASCIMENTO -~ Fiz o para.Melo, tnostrancl o qu e·
n enhum dos outros .estlá nas conlCl ições deste.
»O SR. MARIO Hm<MEs Está bastante especificado. ·Si tive r occa-·

..

1

sião, rnostrarei.

o

·

·

SR. ·N ICANOfi DO (NA$CJ1\1EN TO

d e op.pos'ção?
O SR. VI CTOR

DE

,BRI'ro -

Critica ao orçan1E'n i".1), não

l~

acto·

Mas, ha .q uén1 suppo!1ha?

O SR.

·NI CANOR DO 1NASCIMENTO E' u1n ·aieto Lle c0ncurso .
.Su. :.BUENO DE A.NDRA'DE ~ J{ecusa.raJin nn1 r c:11uerirnento
para.
ouvir~Se dé novo a Con1rn1issão o·e I(,iilanças a 1·espeito 'ele verba::, .
·10 SR. li\T1cANOR no INASCIMENTO A recusa é que é intole rantr! .

O

O SR PRESIDENTE asslm .

·Att en ção . A discussão . não ·póde cont ;nuar·
'
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o .Sn. MUNlZ oi!: CARVALHO - Os seus colleg·as ésão ~onco.rrenclo
poderosamente para E>1evar o ·clebale, E:stão dando a,utoddade ás palav'ras do o.raelor . ..
.Q SR. J·oAQUJM OsORIO _
V. Ex. está sustenitando a bõa doutI'i n a.
o SR. MUNIZ DE 'CARVAI,H01-- .. . e, p·oi·tanto, os ª 'partes não o 1Jerturbam1;

e,

antes,

auxi1ian1 -n' o,

trazem - 1'11e o concurso

dá autó:ti'dade ide

·cli-reito d e a .esca:nçar. (T~'o.cciin -·se m.iiitos cipcwt1cs;
o Sr. J>1·esül.e1ite chwna c1 a,t ten ção.) Esta opinião, que extet'l1a. com o

.SS. EEx. e elão-lhe

·O

n1aio:r gaud-io 1 1porque a vê a;pp lauà.'ida 1pelas n1anifes taçõ es €Spontaneas,
seus collegas, ·é parte integrante do

si.nceras e .CJonscient~s ele to clos o::;·
prog·r3.m1na .ao seu ·partido, o qual,
o orac1'Dr, fórma o evangelho pelo
funcções •p·oJi.ticas.
Não h a -funcção vol.itica m :iis
ela to popular neste r ecinto. ·Esta

para os hon1éns cHsciplin aclos, como
q ual ·elevem \Jau•tar seus actos nas

elevada elo q·ue o exercicio do man ..
01Jin ião consti·tue preceito a·o . pro-

grarrn:na do .seu partido, ·deste partido no ·qual o S-r . Presidente ela
C~n:iara o-ocupa sa..liente e Elevada posição, ·Co·1no 1procer, que é, pel o
s.eu valor, pelo seu n1 erito e pela.s ju.s·tas syrrrpathias ode .qu e p;osa;
esta upinião .é 'lambem a do invicto chefe, -o Sr. ·Se.nadar P.inil·eiro

Machado, ·Ç!Ue a "XJJOz nas palaHas .profer[d·as .naq.uella rn emoravel
assemb-léa em ·que seu ncme ,foi g-:or ifi.cado , a 1° ele seteml)ro ele
. 1~ 10, .quando as .summ>idade.s ·ela
politica :brasileira entenderam ser
cl1egaclo -o .mom8n to .p ropicio para faze r justiça aos precl-aro.s dotes d e
S . ·E x. e aos ·raros servjços vor elle presta·c<"os á Pa-t.ria é á RepublJ.ca.
Ne.ssa oc-casião, res·pondenclo S. Ex. ao füs.curso .do actual Mini s tro ela
Fazen da, o Sr . ;F rancisco ·S-aLl·ef: . declarou que a sua -n1aior aspiração,
éomo parte interessada na acção poli.tica ·brazilei-ra, erz, ver, na confecção -do s orçamentos, a investi g ação .ineticu losa elas n eceÉ.sklad·es a
prover, a analYs·e per{eita, irn1neclhi.ta e .c.:o-n1 pleta .da. creação, arrecadação e -fiscal ização elas .rendas e da sua ap,p•li·cação, a j.ustancl o
aque·llas n eces-sidaQ·es· 'aos n-un1 eros reaes do '_['.hesoui·o, ~:t.fi!1r.i de tern1os
orçan1 e ntos verdade iPOS e . de facto ·equilibrados, como exige o credito
1

0

e o . nome nacionaes .

·Pontanto, esta opini ão .elo orador tem a ·autoridad e, tem o grand e
valor ·d'e traduzir um ·dos iéleaes ac1optados .no progra1nrna de seu parti·do e tamb em el e ser es-posacla e doutrinada por seu ehbfe e /Chefe el e
seu partido, o ·~mi n e n te .Sr. Senaclo.1· P in heiro :Ma;chado. UlvoiMlos) .
,Si. não lhe bastassem .estes dois fa·ctOs, ünvonente.s e s ignificativos
por ex·ceH enc.ia .para o ho111en1 q Je se preza ·con10 °parti d'ario c1isci·plinado, . poderia ir -al'é111 e reproduzi.r, ·desta trib.u n a, as palavra s patrioticas, slncera.s, verdacl.ei ras a respeito proferidas pe lo Sr . Presi.de.nte da ·1~.e pu'bl i ca (.Mwito bem) .
A.ntes, PO"tié1n, de o faz.er , citwn1do os i::·onceitO·S ·emitt i dos pelo e-n1i n ente
e p r eclaro ~Sr . Presidente •ela R epublica, cu j as v i·rtucles e cujos predicados
n1oraes todos coin hecem e ·adn1ira1n (.c1qJpliarCDos) , pern1itta a· Ca111·ara
que o .orador se refi.ra á pala·v ra, ao conceito m a nifes tado pelo Senador
Pinheiro Machado, em nome da ·colle-ctividade politica qu e S. Ex. chefia,
m er ecida justamente no paiz; permitt a a Cama·i·a qu e o orador reproduza' o trecho ela noticia r efer ente á reunião .rea1izacla à 23 ele Agosto
Iio Pa.Jacio elo Ca.ttete, d.a Commissão ele finanças, elo Sr. Presiclente ela
Camara, .ao learle?· ela maioria desta Casa e elo ministerio.1

" O Sr. SencocVor Pinheirn Mctchacl'o clecZaron peremvtoriamente, com
a resvonsab·il-icl.cl'cle ·cie ch efe clct politicci ncicionaZ, ·quEi "achava o rlefici t
ú1uito 1ninguado em relaçã,o com as g ra.nd es ·: ifra-s da re ce i ta; nã '.) :h a ·veria difficuLdade - nenhun1a en1 eli minal-o, PARA SE ESTABELECEa(, COMO E'
1
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JMPRESCINDIVEI,, O EQUJLJBRIO ORÇAMENTARIO, FAZENDO- SE RIGOROSOS CÓRTES
NAS DESPEZAS ADIA VEIS~' .

Interrompeu sua argumentação qua·ndo ch egava a-0 nome venerando
e 1•enerado do P .residente da Republica pa·1·a com1i leta1· o pensamento
do eminente Senador Pirnheiro 1M abhado, emittielo na memora.ve<Í sessão
d e Setemlno de 1910, com estas p2Javras, traduzid'as n o trecho da noticia q ue a.cabou ele ler, ele um valor ·extraorelina'l'io, palavras que de·vem
constituir u1n1 dogma para aquel.l es ·ciue aqui, neste recinto, al.liam os
dol~S deveres, ·ele 11on1em1 .poli tico, para .c-on1 a Nação, ele hori1em pa1'tidario, para con1 o clirecto·r de seu 1paJ1ti d'o .
A!l ianelo sua acção de politico com os deveres de r epre.senta·n te elo
povo ]Jrazileiro de homem d e partido, procura sempre ou vir, ob edeceT
e .cumprir as prescripções ele sua agremiação eman aJdas de seu chefe.
Mas, eis o que a respeito d izia o eminente ·Sr. Presidente da· Republica,
e m conceitos austeros, na mensagem el e 3 ele maio ultimo, affirmou que
"é imvrescincUvel nrnis pri11CVencici na decretação das elesp ezas pub!i.cas,
e specialmente evitando -s e qu e sejam aggravadas com as ele ccwcicter ver1

«nianente."
•Este conceito elovaclo do Sr. Presidente da Republica ... .
o SR. RAPHAEL .PINHEIHO - E patrioti.co.
'Ü ·SR ·MUNIZ m> CARVALHO .. . que, pela sua austeridade, pela
sua int egridade moral, se ·'impõe ao nosso respeito e admiração; este
conceito ele
Ex., manifestMlo com a ·f ranQueza e responsabilidade
de Chefe da Nação, perante o Congresso Na.cio•n al, n a mensagem h1au ~
gural ele 3 de maio, foi c.onJ'irilllado, foi r epeti do, foi repizado na reunião ele 23 ele agos to, quando ·s. ·Eix. resolveu ouvir a Com missão ele '
Finanças da· Ca1nara, ao illustre presidente desta corporação, ao lecide1·
da maio'l'ia eles.ta casa e ao seu Ministerio.
O Sr. Presidente ela Hepublica confirmo u seu anterior juizo e, com
aquella linguagen1 secca ele un1 homen1 recto e jus.to, iS . Ex. disse : "CUSTE

s:

O QUf:

CUSTA R ü

<(ff8FJCJ'l'>>

Dl iJVE:

DESAPPARECER DO

ORÇAMENTO)).

Portanto, qu ando a opinião do ora·clor neste momento não reprel3entasse um principio part.i clario, um traço ela legenela, ·do lemma do seu
. pa·rtido, uma côr ela ba>ncleira á cuja sombra está abrigado; quando sua
Opi nião aqui não .revelasse o pensamento, o sentir e o conceito do ·Chefe·
do seu partido, traduzh·ia a palavra do Governo; e não podia 11aver,
certan1 ente, para o orador posição n1 a is con1n10.da 1 Jnais\ agradavel, inais

co·nsoante co1n a sua si nceri 1 d~cle e consciencia do que esta, ao .lado elo
pensamento do Sr. Presidente ela Hepublica, a quem com dedicação a poi a.

( 111itito bem . )

·

Mas não é só o Sr. P .residente dai Reimblica, QUe trata a matéria
o rçamentaria presentemente em debate .com esta elevação, com este
patriotismo, com es.te nobre cl es.prenclim ento, co m ·esta legitima altivez,
c on1 qu e o inclivi·duo eleve sopitar o se·ntin1entalisn10 banal para acuclir
á voz ela razão a o:; cl ic ta;mes ela justiça e ao r espeito ao {]ireito · collocan clo sempre acim a elos pequeninos interesses individuaes os altos el i3·eitos da collectiviodade.
·
/Não ê somente o Sr. Presid ente da Re1rnhlica, ê tambem o Sr. Mi nistro da Fazenda, •o int·eg,ro e .c-o ns1picru.o Sr. Fr.ancis·co Salles . '(O Sr. Nicano1 · do Nciso~n·ien.to - O since1'o Sr. Fninoisco Scilles.) que assim tam lJem se manifes ta.
De facto o j uizo elo competente, do honrado Sr. Ministro ela :F'a zenela, emittido no seu r elator'io do corrente anno, é -qLie "nüo se põe

ordem nas finan çcis sem o zwovosito inabcilavel ele realizar todas a.s
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-economicis vossiveis ele r es,t ringü· as clespe.zas aos liJ11.ites elos reciirs.os
.fl(t- receit ci ".
'Recolhe-se, portanto, nesta ordem chroliologica, nesta Quéda que
JJarecc, que se assemel'ha a de uma grande cachoei.ra, a· palavra do
<Chde da Nação, elo chefe elo partido e do Sr. M inistro ela Faz e nda.
O SR. OsoRro - E a elo bom s enso.
1Q 1S1R. l\1UNIZ DB ·CARVALHO -

;Portanto, quando aqui não es tive.sse o

·-O rador obecie cendo aos cUcta111es da propria consciencia , ás suas co·n - ·
-v ieções pessoa2s, teria en1 seu apoio as palavras desses e n1in e ntes bra.ziJ.eiTos, qu e 'f ormam a cus,pi-cle elo e d·ificio da poli.ti.ca n rccional, para
jn1prilnir au to:r i.d·ade á opiniã10 qu·e externa e esposa .
Diz mais o Sr. Minisolr-o '(]'a Fazenda, n este tTecho ele ouro:
" Tudo qua·nto pocliamos t e r aproveitado, para chegarmos :.o equil ibrio financeiro, co1n o desenvolviinento elas r endas · publicas fo i contrastado .pe·l a cle111asia con1 ·CJl.:e aug1nen tan1os tan1be n1 as despezas."
o SR. NICAN•OR DO NASCIMENTQo - Para corrigir es ta demasia quer se
0

1

1

1

:a ugmentar n1ais ainda!

UM SR. DEPUTADO A. Commissão ele Fin a nças hont em cleu provas
do contrario.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o que a Commissão q uiz faz e r
ho·ntem foi a .cJ esorganização d e serviços, que nos levará a clespezas
maio.res a inda. Não foi 11 111 córt e sincero, foi, co mo c1 e111 011strarei na
-discussão elo orçamento ela Guerra, a simulação de um córte, côrte
<we é impatriotico e que não pôcl e ser approva·elo.
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Apoiado. (Ha 0 'llt1'0S a.vcwtes . )
O ·SR. PRESIDENTID - A.t ten çã o ! Qu em t em a palav ra é o S.r. Muniz
-cle Carvalho.
O Sn. MUNIZ DE CARVALHO Estes con ceito s,, tão el e vadam en t e
a.poi a cl os p el os homens ele maior r esponsabiliclacle, pelos c1ue ma-is ele
·perto e 1nais in11n ecl iata111 ente lidam con1 a a c11ninis traÇão len1hrando o
papel elo CongTess'o no pr esente ·111 0-rn ento, são a rep.roclucção foi e l e Cai:egorica do prece ito constitucional do ar t. 34, 1i. 1 da· Constituição
Fecl eral.
E' condição prin1a:ria, na. i0 r clen1 chr o'l}ol og.i1:::a elas attl'.i buições ou to rgadas ao P oder Legisla!tivo p e1la nossá Constituição (ar t. 34, n . 1);

·O?'Ça?' ci receitct, fi x cw ci clesvez ci e tomm· conta deis receitas e desvez as
ele cada ex m1ciccJo f1.ncmceiro. Logo, as-s im, infunclacla, injus ta ·e quiçá
1)1aleyola é a ce·n sura que se levanta co•ntra os legisladores que· estud a.111
os 01·ça1nen'tos, procuran1 attender ás necessh:lade.s sociaes e consultan1 as
f orças do el'a rio pubhco, para ajus•t ar os dispenc1ios ás condiÇÕE-S elas
rendas a·rrecacladas.
N este C
""'!'..:'.o rço o Parla1ne nto cun1pre un1 dever elen1 e ntar e presta
.a soliclal'leclacle clá sua co11aboração leg·itin1a aos repres e nta·nte s a'a acln1i n istl'ação , apoiando-os, a.ssim, e não os ·h os tilizando.
E para que sulca r con1 preoccupações pessoaes a acção co n:iun cta elo
Pa·rlamenlo e ela administração p ublica, el e cuja hará10ni a d ep e nde a f eJicid aide nacio,nal, que é o escopo elos pod eres constituidos?
o' Sr . pgR.E.lRA TEIXEIRA :..___ Apoiadü .
l\1as, não fica a hi a responsabilidade elo CongTesso. 0 legislador
c ons tituin te, af.firn1an clo !B defin in clo a acção 1clo ·Parlan1e1nto, es:tabele ·ce u que "só ao Po der L egis lativo cabe legislar sobre a c1 i vic1a publi ca
-e es.tabelecer os :n1 eios para o seu paga111.ento ".
E en tr ega ndo ao criterio patrio•tico elo ·Cong-resso o pa b ·in1o nio n a ..ci onal, o legis·l·aClor constituinte prescreve u que "cabe ao Poder Legis 1

1
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lativo regular a arrecadação e a clistribuição clcos 1:endas feclercces e,
finalm en·te, "c r ear e supprimir· empregos publicos f ederaes, fixar-lh es as·
at't ribuições, esti pula r-lh es os ven·~ im en tos ."
Portanto, em resp eito aos pri·ncipios <la Constituição, ·em obed iencia
aos pre•ce ito s. em ,que se funda a .nossa n a.c ionalida de, ·d.os qua-e.s en1an a.

o reco nh e cinTento -el a sob e rani a do po vo , não se pôde condmnnar, ce·nsurar, ou, até, deixar el e applaudi-r o D eputa,clo q,ue procura estuda'!\
exa1ninar, inves{iga r a n1 aiteri a ·orça1nentaria en1 debate.
1Co1no, por ta l procede.r, se deprinür a 111i ssão ela Ca1narâ.., se vill :
pen cliar o Inandato el o l eg·islado r, atirando -o á Yall a , .cd·n1n1.un1 en1 que·
o odio e o despeito se atassalbam?
Con10 co-nfunclir e ·n egar un1 .deve r, con1 ó d eturpa1· 11111 p ensan1 e1lto,
como traduzir e n1 1nali cia: aqui.n o que a Con sti tuição in1põ e con10 abri-·
gação .prin1ar~a do n1and ato legislativo ?

'Portanto. o ora.dO'r, co r rnnd o a escala cl es 2encl ente de autoridad·es qu eo a,.poiam, f irm a essa. opinião na pr im eira d ellas, Qu e é o nosso pa.cto·
funda111eintal, a razão de s e r ela nossa exi stenc ia poli tica, · o fun cl a n1 ento
e a garantia da nossa v i ela socia-1; e se nte-se b e1n, re cobra ani1no, toda
a .ve z que CLllnpre est e rdeve-r, s ei11 se preoccupar co n1 o Ministro A, nein
cb 111 o s e rventuario E, po.rque si o cargo do Ministro é n111ito ·eltvaclo,
si o serventuario está altamente collo cad o, na v ida socia l, . na, hi erarch ia

<la sociedade, o legislador se ·deve sentir su.pe rio·r s e m p r e no ex e rcicio do
seu mandato, muito superior a qualquer a u to.riodade, mu ito superior a
qualq.uer Ministrn, honrando a cad eil'a •ele Tepresentante
da Nação.
(AvoiMlos.) · ·
· O Minis.iro, por m a is respeitavel qu e sej a, por mais digno qu e s e

torne elo r es.p eito e d.a admi.r ação do ora>clor, como acontece com o Sr.
Ministro da Agricu.ltura, representa o portador, o titul ar ele um a no-·
111eação, ao pâsso qu e o OTa dor ex e:rce a no·b r e in ves·ticlura da so1beran a
delegação do povo (civ oiaclos) , é uma parcell a da propria soberania elo·
povo. ·O Ministro represen ta a iln1neclia ta co1nfiança .elo President e da
Republica, n1a-s nunca· a e n1anação P,iTecta e in1111ecliata ela vo ntade d b·
povo brasil ei.ro, sob o regin1 en da den1ocracia republi.cana .
Igual á .nossa só é a investidura ·d o
.
O SR. RAPHAEL ,PrN)HEIRo. Presi cl ent e .da Republica, porqu e; .como nós, é um elos ma1nclatarios do·
piJ vo .
,
,
O SR ... MUNIZ DE CARVALHO D efini.elas as elevadas funcçõ es, 'b ar- .

m.onicas e independ e ntes, dos pod eres constitui·clos, t endo ·p r es t ado as
j ustas hon1 e nagens ao acl n1hnist rac1o r ·p roho, '· op eroso e intellig;ente qu fr
é o Sr. l\1inistro da Agricultura, o orador passa a est udar as opiniões
d a- Cornn1issão de Fazend a .
""
J?.asso agora 1â p)·ata àe ca~a . . ·vem da.s alturas ; chegou até ond e
pócl e alcança.1· o p ens amento cl·o hom em J)O!itic o, ás cumia.clas rla le i, á
Constituição, o.nele hauriu a san t idad e elo seu d e.v·er, a in sp iTa ção el e suasobrigações, aqui; n1 rus

-p-re ci~a

a.poiar-:se tan1.be 1n na o p in ião res:peita;bi-

li ss irn a õ a Commissão de Faze,n da . 01Kle ta mb em não [alta aubJ ricl.:3.cl e ,
po rqu e es ta é a e:x.pl'e&s ã·o d.o 1nerHo . o ex,po.en te da ca:1:iacklade do tra b,al h o, ao es tudo, ·elo tai ecn to, d.o clen·od aã o cuJ.to elo cle·ve r, que , mai.s el o
q ue ning·u en1, e::qJrin1 e esse .i·u:5to destaq u e o e·m·in e nte re lator' do Orçan1ento da He·ce ita. (lllwi to be1 n).
·Quando · a:ca.ba de s e ref e rir aos g ran ::les respo n savei·s -pela aclminis. tração pub'ica, quan 1d·a Yem cly ~ e re·!J Ortar acJs 31receitos ela Constituição,
o orad or s ent e-:s e ben1 prôc ura,n : -1o o apo io. o arein10 el a auto·riza ~la exp ressão do S r. relato r C: o Orçamento el a R ece i h-1, porque S . Ex . r f>: u•nfr
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tuilo qua;nto ele peregrino, moral e ilitellectualm enie ·!Jóde rn-i1 homem
possuir. (,<lp oicoclos genies) .
As sabias e valiooas apreciações 'Clo illustraclo relafor ela Receita, no
.se•u par éce1:, ·P recisan1 s el' n1 ed ita 1cl an1ente estudadas pelo orador; e por
isbo trouxe uni a nota 'Clo.s trechos que vou citar, pa,r.a 1não roubar tenl.po
.á Camara .
·
·
·
.
O :sR. Vrc'ÍoR ·DE BRiTTO V . Ex. nu.nca. nos .roubõu tempo.
'
o SH. NICANOR DO NASCIMEN T O - E ·3tá eon .:;orfe.nclo pára elevar •O
parlamento. ( Jlini>to bem).
·
ô SH. i\fUNJZ og CARVALHO - Muito a.g;.ra cleciclo . O orador qu e r hori:i·ar-se, ·t ranscrevendo, nas s ua s considerações despretencio.Sas; os t rechos
superi'orrn en t e lança dos
parecer, porque i1s to l·h e cliâ conforto, t r àzlhe a certez·a ele que estiá ü· ilhan-::1.o a e&tra{la elo {hreito B ela ve rdad e; e
0

neste

que, :p o r tanto, não é passivei que a sua .n1issão seja .n1 a l .s u cce~lWa, e 111
c0rn sequencia de conceitos e rro·neo13, ou. de ·p-r ec on ~e:i t o.s inj.ust1Hcavei s ..
·o ·que ·C0nsta de 1p ags. 118 d•O pare.cer .foi eiscr ip.to pelo en1irie nte re1.ator depois de conhecido o O·rçan1ento ela Ag ri.cn ltura; não podia dei~ar

de ser assin1, corno se vae• ver .
;rnz s. Ex. (Lê) :
«Já fiz emos ver e reQ.etin1os aos Qu e governan1 co·n1 a r e·spo nsabili.clade elo i;.ode r ou apenas ·c on1 a re.s13YOnt:::aibi lidad e politica que é nec.essario
parar no clesvio acci'cle.nta.do por qu e se e nveredou, e.m que se abusa elo
JJOcler co.ntriib.uitivo e elo cred ito varei, c1;lJorccw· t'11do de vez, estrada•s, port·O.·S 1pontes, ecliifi.c ios, obras de toda a sort.e, povoan1ento, cate:c h ese, ar;n1a1nentQ, e t c . , nu1na confu:::ão in.sa·na , sem o es tudo ·1ninuc ioso, sen1 o
devido orça;n1 ento, sem Ineclir as . possi·bllid.a.cle,s d·O eraTiQ, sen1 as nTa.i.s
-elen1 entares preca uções ::u ln1inistr·a.Uvas e s·en1 a ~_iuizar d,o e n ca rgo 1..ra\1Gn1itUd00 ao f.uturo, e n1 co inprornissos de honra para o paiz .
• Tn1:1'ubita.veLn1ent.ei, é pre·ciso faz e r alguma CO·usa fa:zer 1nu ita co usa
111es1110, co.n~soa nte ao perioclo de e·x.parusão que a RepubJ.i.ca atti n g~u;
·estimu lar as ini ciativas 1neritorias: fon1entar o des e nvo~.vin1ento ag r.icola
e inclustrial; p1~ovo-~a.r q_ p-rogTesso·, e·mfim. 111as fci.~ er tnclo coni peso e
?n\erliclo., oc1Jrlcv co·nsa no se1i., tem.,po e no seu logar, oonfonn·e CflS n eoevsi:cla·c!es verifdCct{/.cis e as vosses clci Na.çcio. 11
O orador nãio é un1 retrogrado; aio contrario, é co ns titu ido ae uma

nature·za excessivam en te libe·ra.l. Não póde adm ittir 111esn10 cer tas eco non1iws que af.fecta111 a or~;a.nização e 1nanutenção ·de Eerviços pubHcos ela
rnai;s jrn meclia:ta !L~ ·tifi·cl,ctcle para n paiz . Não pó cl e, pOr·ê m, concorre r con1
ü seu apoio
co,111 o ~eiu sentin1ento, en gainando a pro·pria conscienoeia,
.para -clotar a. a dmini stração publica ele• ve·rbas cl ispe·nsaveis e luxuosas,
cujas iln_portancia.s não eistãio inencionadas nen1 n1es·1no. no proprio Cl'iterio elo pecli.clo do aclmini.stra.dor. Si üvesse, portanto, d·e transigir, s ilen ciancl-0 cleante deste facto, que contrad iz o se·U pensar, que a.ffronta o s e u
j,uizo e vi=ola o se·u conceito, o orador lnoralmente co1umeLtena un1 cri1ue
do qual l'he accusaria a co.nsci e ncia, pe~o remorso.
O Sr. relator da receita, a lé m de.ste conceito, qu·e vem a calhar ao
.assum1pto en1 d-iscussão, .ci iz 111ais á pag-. 12 2 :
«0 aug'm ento clesmediclo d a clespeza fo i, pois, o facto r determinante
dos c/.eficti,ts, e, como a clespeza ê p r·O·posta pelo Govemo com pleno conhe·cimento elos S·erviços e n ei2°essiclacles '(]a adm inistração e fixacla pelo Congresso, ·n a expressão consti.t1u.cional; con10 a d·espeza é certa e sõ põde
·e .clev.e ser exceclWa em casos restri,ctos, a. c1.iV)Ja. e 1·esv'onscibilickicl.es dos
.((clefici'ts" c ab eni ao Governo e ClO Congresso, que, ae 111ãos idadas e.n1
a;cção conjuncta te-em compro.metti clo as finança<S ela Republica."
.Qc.cu.pa.ndo, portRn t;o, a trihuna da Gan1ara, colla.bora.ndo na co-n f!ecção clü orçan1ento ela ~~\g;ri·c uHura, o Ora:{lor ciu er la\rar a .Sua testada;
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e si a responsabilidade elo mal crce resultar desse orçamento recahir sobre
a Cam·ara, se dirá que uma voz houve que se dei.Sqliitou do cõro geral,.
Hv·ra.nclo-1se ela pena.
Quer nobremente apG·i ar o Mini stro ela A:gricuHura, quer co·ncorrer
,para a conservação e manutenção d·e todos os serviços org·aniza,dos em.
sua pasta, mas entende estaibelecer as peia.s ela economia e restr.icções na.
desi1ieza, porque taes peias são ditadas peJ.o pàtriotisrno, pela neces•sidaüe publica, e impostas á c·omsciencia e ao dever de caida um clo·s leg"isladures pelas co.n·dições do '.l'hesouro Nacio·nal.
E' interessante o que diz o iUustrad·o relator da .receita; e tanto é.
a verdade, tanto a v eNiacle se reprod1c;z niUda, ·pura, diap.h-ana, que ainda
na redacção do pro•jedo ele orçamen to da agricu l1u·ra, para a terceira.
<eUsciuE:são, se .d.eu o vicio que S. Ex. :couudeunna e prO!fHga aqui.
0

«0 t'rabctlho cllci Co11vi·1uissão f"o/i\, pais, dle ait.[[me.n1to ele clesveza ..• '"

«Não ê de ·crer qu·e as tis·timativas da J·eceita .p .roposta possam sei"
sens ivelmente modifica:.ias. As principaes, as qc1e poderiam dar margem.
a justo augrn ern ..o, foram todas já accroesci-das . Po1· emqua. n~o. as i•nformações offi-cia,es que a Cornmi·sGão c onhece apena.s autorizam a não .
.re·pudiar a proposta , apezar de reconlrnc•er o pe•nsamento ampliativo qu.e.
a .do-minou. Nestas .con ·.H ções, a Con1•missão só te111 u1n alvitre a .ien1brar: reducção úas desp·ezas. Se o Conigr ~sso >tem, e:ffeotivamente, Q ·
pro.p.osito de normaliz1t1r o orçamen-to ·ela Bepuhl'ica, à<eve pol-o em p:ratica oom ·decisão e fi.nmtiza.lJ
Este .c onc0eito o orado.r a·proveita para confirmar o seu pensamento,.
.para dar 'autoridai: e ao seu criJ ~ erio. O S.r . .relator .do orçamento da re-cei-ta .co•nju,ra a Camara, concita-a para trabalhar no -s ·enth'.l·o de dimi -nuir a 1d esp eza, po·i s ê irnpossi-.vel, d·eante dos daclo.s officiaes, obter o .
awgmento da l"ecei1ta, a lém das una:j·orações cons·i gnadas.
Por.tanto, o orador, traduzi1ndo a palavra elo Governo, s•ente-se identificado, abraÇado, conso.riCiado com o pensamento :do illustre relalor da.
receHia, occupia,nclo -se ne:ste inom·eri·tro elo orçamento da Ag--ri·cultura, para
propôr a reducção clti mu;iJtas das suas verbas ou cl·e quas i to clas as suas
exag·e ra•da s consignações.
1

0

Cha1na particularcniente a a ttenção do Sr. pre15i-cle1nite, e, em geral,.

da Camara, ·para um facto _que muito devti -cl•oer ao pa t rio1tismo •d·e S. Ex.,.
nas condições aictuaes, tendo fe ito .par-.te da •r eunião convocada p elo Sr.
Presi•d-ente d a Republica e r ealivad.a a 23 c)e Agost.o. E' cn; el para S.
Ex. v1e,r ppese nte1nente o o·rça1nento ela Agri.cui.tura en1 terceiTa cliscus·são

com as suas clespezas augmentaiclas, -isto ic;ontra tudo quanto foi jurad!o .
na .f é· ele poliücos, de combat entes soli'cl a r-ios com o G0vei·no cl0 paiz. •
O .S R. R AUL FERNANDES Quando s e re al,izou ~ssa re L1nião no pala.cio Gu a na bara, a discu.s.sfuo do parecer sobre à s e mendas ornerecidas
e1n seg u1nrda discussão esta va ence r.rada.
O SR. iVIuNIZ DE CARVAL H O - A 23 d e A g·o-s·to o pr·oj ecto de orçarn·eruto d a ag-ri·cultura não ·est ava e 1n "'t·erceira discu·ssão,
.S t'. Pres·Iicl•e nl-e, o ·M inisterio d.a Agricultura, 0reruJ•o por decre to ele·
1909, t eve ais segu,intes consiginaçõ;es ' para sua installaçã-o, organização ·

1

d•e .serviços e elesp ezas; e já se póde m-e ncionar as d-es-p ezas i·ealizacla s, as q uaes são mencionadas 010 parecer do .r•elator da r\icei'ta e no
r ela tori o ultimamente .clistribu ild-o do minis tro id a Faz·en-cla.
, Papel
Ouro
6. 4 35 :447$000- .
D espeza r ea liz ad a tim 1909 ....... .. .
999:187$000
))

"
))

))

1910.: . .. ....
1911 . ........
))
))
1912 ·.........
p r oj ecto 61 B p ar~ 1913 ...

orçad a

))

par a

.
.
.
.

841:949$000
1.150 :000$000
900:000$000
1.200 :000$000

13 .-878 :569$000
27 . 492 :895$000
24. 22 4 :8·56$000
28 . 555 :738$00~
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A·hi estâ a figura fria e muda dos algaris1nos.

Vae agora traduzir ou, m·e lilor commentar, por um a c1e suas multip las faces, o que •eJ.les significam, a res·pons111bilicl3!&e qce acarretam, a
evolução que ir 1e.pre1sienta-n1.

E' muito curioiso o facto Que vae revelar; elle
1

~d eve

itnpressi·onar

mu.ito á Camara, cujo crite rio c1e justiça é o escopo 'Ci·e suas deJ.ibera.ções e a bas·e móral de sua autoridad·e, O orçamento c1a Ag.1·icu1tura vi-·
gente é: ouro, 9. 000 :000$000; papel, 240. 224 :856$ , e o orçamento proposto .no parecer c1a Commissão foi d·e 1.200 :000$, ouro; 26 .40·6 :338$,
pa1iel; a CommiS•São agora augmentou: ou.ro, 1. 200 :000$; papel, réis
28 .·555 :73·8$, nesta 3" di<>cussão. P.o.rtanto, a Con:rnissão, nest•e periodo
ld B sHuação finance ira .p.r.emente, em que c-e 1,to~ espiritos impressio01.avei1S s·e alannararn ·e xaggeradan1ente, -e 111 que a irnag·en1 ,}a Pa:tria aineaçac1a apavorava os homens; n este momento de desaloento quasi para
e.sses esp íritos, que, aliás, são m en1bros d<eElSa Cornn1 issão, a COJn1ni ssã'O
de Finanças, qu,e é a repr·esenta,nte d irec-ta elos i1n;t·eresses do Thes·our:o,
propõe mai·s .ao que o orçamento vigente: ouro, 300 :000$; pa;p·el, · r-êis
15. 8'11 :000$. Em 're.Jaçã·o á proposta do 0.ll[inistr.o c1a Agricultura, a Commissão o.rça mais 3 . 630 :000$ do que foi pedido.
;m a:té, confrontando o ·p rojecto da Co1n'ini1s1s-ão, en1 211. -cliiscussão e n
aotual, éncontra -se a consig1naçã·o para mais ele 2 .149 :·400$000. Ah i está
definida nesses a lgarismo s a CO>herencia :na etJ8ÇàiO, no pr.ocec1in1en1to, no
c riterio, .n a orientação \'.l:a illustr·e Commissão •a,e Finanças ; Commissão·
.na qual não só se cl'estacam •os mais bellos :talentos d esta Camara, ma·s
1tan1bem se notan1 as mai"s con11pletas cliv.er.g;encias sobT·e ·n1ate r·i a finan ceira.
B:asta ajuntar, de un1 laclo, a figura hon1erica do illustre rela.ter da
rece ita, pu g-na nclo denocla!dat.'11ent·e pelo equilibrio orçan1entario, apo-i-ad·o ·
.nos ·principbos inillucliveis da scienc ia e da v erdade; e , de out ro lado, a
ind'ivi•du.a HdacJ.e sympaitlüc.a e empol.gal!t.e do .re lator .aes.be orçamento da
A grk::ultura, 1p rêg-ando, co11n a visão opti111ista dais propri·as conviCções,
a imrg'ocleração, a inco.ntinencia dos ga.stos para ·tucloo que mediata ou
im.me<füatam ente .ge Iiga á expan são agricola ou industrial do paiz.
Cada um idos illu.stpes reJ.atores 1def·ende ·prin cipios seductores el a
rnaior valia .na ·ordem economica, mas, attendend·o-s·e á opportunida,de
-cio ·pres ente momento, .são abs·olutament.e ant::vgonicos, destroem -.s e rec!procarnen be, annullanclo e destr.uirnd'O um as nWclioda.s e prov idencias .
.aconselhad as e exigidas pel'O ·outro.
Daihi resulta 11ão s e 1pocle r encontrar .n es sas 01p iniõ es , nessas dua-s
feições intelleduaes, a harmoni·a ind'ispensav,el, a 1so:J.idariedade im[)lerturbavel 1iara qu e os tra;balhos da Commissão ele ill'az end·a possaJm
corresponder 'á s 'a s1Jira9õ e.s e necessic1::vdes do mom ento, e a~é exigidas. 1Jara q u e o debate do s orça,mentos possa t er um a ori.entação segura, cons·clenciosa, ü11p essoa.l e cUg-!:ia dos foros {!'esta 1Gainara.
O SR. RAUL iFERNANDES _;_ Eu estou .ele 111ccôrdo com .o Sr. Ho.1nero·
<Ba.Ptis-ta . ~ c'l10 que é precis_Q_ red.uzir ·as desp ezas,_ mas entendo que
'essa m e'Clida eleve ,s e estender ·a to.d os os orça!rn1en tos . N ão concord'o é·
coo1 ·f az e r econounia sómente nun1 . organ1-el}to, ·con10 no anno passado
que a reducção foi só no •Minlste.rio. da A;gric·u ltura . •V eio que o crlteTio hoje estlá .genel'alizado ·em tod·os os orçamentos ·e po1· isso já me·
c o1npro1n e tti a fazer essa reclucção na terceira .dis,c ussão.
O SR. MUNIZ DE CARVAI,HO - ·s. Ex . .Q'ê licença 'P ara o orador dar1h e u1m1 c o.nitra-afl)arte. E , ipor isso, ·confia o orador qu e no fim <l:e·sta
jornad a sej a m 1todos i•gu a lmen:te companheiros 1c1 a m esm a 1pere·g rinação.
o SR. RAUL FERNANDES - J.á so i11os, des de o principio.
0

1

1

0
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O SR. MuNIZ. ;oE CARVAI:1HO . . . rend endo a ·h oJnenagem m er ecida a o Ministro da A·g ricul t ura e ao m esmo t em.po att entan,lo be~n. e
aJt ten a·en·do ás n ecess id a des do paiz, Jevando a ·certeza e tendo a c 0nvicção de bem ser vir A •COll ecti viel ade, côrreS}Jonde ndo ás exigencias
'[)resentes da ·occasião e chegando ao ,fim c ollimado, q.u e é dotar o
1Jaiz de um orçam en to equUibraelo, a·efl ec Undo sa.crificios, mas inspirana·o con fia nça.
.
t?\Tão •pretend·o a qui fazer a cri<tka e n1 enos

ain ~la

hostiliz a.a·· a a cl- ·

minü;tração qu e a1Joia, n em i'.oc.p·ugnar o trabal•ho d·a Comm1ssão, que
respeita, •Consid·era e
exist e en t re o '01'3.ldor

elog·ia.

P'orta.nto,

e a .C'o·1n1nissão

sob o ·p onto

ele ·vista geral,

co.tm1pJ.eta J1armon ia;

js·to

é,

o

equilibrio dos orçarnento.s .é um a questão de ·honra que se impõe a o patriotisn110 ela Ca1nara, 1CUS1t'e o q u e .custar,

affirn1ou

o pT1ec:laro

JDI'·esi -

dente <l'a Rep·u bli ca.
Entretanto, .di verge a.bsolutamente d o Hlustre Relator no seu conceito ·so•bre o orçam ento ·em ch scussão, em que en tend e que o Minis1:erio

_~\.;g ri c ultur a,

da

esta,ndo

a

con stituü"

se-rviços

novos, 'é

jus ta -

m ente nelle em que se deve .fazer .reducções de cles.pez·a, para que a
organização ides.ses se1-.v iço-s en1 vez d·e a.s,s entar -n a ·l argueza, ph ila ntropia ou •']}rocliga licl a.de, sem absO'l utam·en te ocitro intuito que não seja
o de servir .bem á Pa.tria, seja fei•ta com parcimonia e ·sujeição ás ·condições fin a:n C'eiras aduae s do 1laiz. ( Miiito b em.)
0

10 seu Hlustre colle ga e ai1nigo, a que1n anu ito preza, não achou
i sso razoave1 ·e ·ern:ão a uigmento u ais consignações e deu a·o orça111enbo da
A,gr i·cultura mais &·o qu e o Ministro ~Je.:Hu, ampÚo u o total dos gas ,tos, con1ipro-h1ettendo as·sfon o exito c~o rt ra;ha1!ho da lJ.'.Jl'Oipr.ia Co:mtmd.ssão,
ele que é orn a m ento, por tornar ·quasi irremediavel o desequi Hbrlo do
orçam ento geral, ~ima vez que as -prob &biJ.idades ela r eceita proxima
1

1

iforam tomaJdas em consideração na respectiva ·el·abo ração .

'
Agricultura,
·consignou 1nu ito ma,is ·ipa.ra as .c1espezas do qu e que o ·Mini stro pedira ;
e n esta i3f1 discussão ainda augrnentou consid-e ravehn er.ite a .d espeza.
A.ssi·m é que se chega a esta curiosa .s ituação.
!)fosta qu a dra em que se reclama •Com estar.da1'11aço a. necesskla,de
ela re·elucção id e despeza.s, o ipToj ecto da Comm issão •par;:> esta. d iscu ssão
augmentou ·cerca ele quatro mil c ontos as co,n sign ações orçadas.
· Depoi·s d·a lmportant>e reunião do Ca:ttete, depoi s · dos .co111oei1os
extern a dos •pelo relator da receita, cu ja qlaJ.av.ra
in spir·a
respeito,
ca·p·ta adm iração, m esn:10 a llicia convioc9õe,s (miiit o b'eni) ; d:epois das
·P onderações de .s . Ex . t ão cathegOTiCaS, tã_o r ar·amente inde.p enclen tes, da,clas no ·exh.a-u stivo pareocr ·ela,b o.rado com c ompetenda, que é
um tratado so.] )re a existencia financéira. do paiz e qu e merec.e ser
lido e reJi.d·o por aqu elles que tef<Tl ·a i·esponsa.b-ili<daele da a.clm i-ni süação e do f u turo el a nação .. .
•SR. 'NICANOR DO .NASCIMRNTO Instrue !ma.is que 10 annos de
estu do .
·o SR. •M uNrz DE CARVALHO - ... o iN-us tra.do collega, o talentoso
relator .elo orçam ento ela Agricultura redige o projecto em 3.ª discussão
com rnn a.u gni.ento d·e despezas ·mortas, c om o 'Pessoal d'e serv.iços
creaelos, .n a importa nci-a el e milh a r es de contos.
E m resumo: o pro jecto a ugmenta pro.cli.ga1men te as ·des,p·ezas já,
orçadas, de•pois ele co nh ecido offi.cia.Jm er,te o <:Vef icit , o qual o ST. M i11i,s tro da Faz.enda denun ciou 1que, deixando-·se á 111ar.g·em as operações ele •cr e.aito e os depositos, .fo i em 1910 de cerca ele 100 . 000 contos
e em J.911 de mais de 1 0'4 . 000 contos. Que esse à0f!icit ·f oi coberto,
S . Ex . , elabo·rand·o o _parecer sobre o orç~ rr: 1 e.nto ela

1

'º

1

t

.

_,283

é certo, com 'OS rec1wsos naturaes do pa,iz, vo·rque eomo . :tal se dev<>m
co·nsid"e 1ar as operações -Oe cred.ito, 'iJorque, elo contra 1·io, se •te1•ia eh.e.gado á ruina financeira, co!m:promette.nd.o a situação economica nacional.
Nesta,s con·diçõ·es, quaind•o smigiu inopina-do o pavor <lesses cleficits,
que d·omfrwu i•llusit-r-e s collegas, .m uitos dos .quaes .eóm co·1 laboração
na Oommüssão de .Finanças ; quando alilá s. .seria 1"a,df impedir suas ú€srus·trnsa,s consequenici.as, P·roctN·ando dtecisiva e criteriüsamente diminuir
as eonsignações a-p,p.rov·adas ·em ·2. 11 -discussão, vê a. 'Ga·mara .oom siur;..
p:reza o projeN o em '3." discussão, .referente ao orçamento da Agricultur<a, -co·m esse grand·e augmento de miJ,hare.s de e crntos.
.
De modo que o orçamento dá AgrJcultura em .3• discussão, já-- na
u.lti.ma phase da -c-o.llalb.o'ração d•a ·Cam aira, quasi a·o &ahir "d esta Casa,
leva ndo no seu boj.o a responsabilidftde desta corporação, responsabilidade que no presente momento não é'" só poliücla, mi'!~ :tlambe m
moral; este orçamento sahe daqui pana o Senado consignamdo maio1'2 S despazas, ·immoderados gastos, muito superiO'res á pro·p osta organizada · no respectivo m inisterio, diff,e renças tão avu ltadas que o no bTe Relator, e om o res'J}ei•to que ·l he tTibuta o orador, ·pe1·mHUrá quali ficar de injustificaveis.
Quando ass·i m se exprime S. J;Dx. bem comprehende o seu justo
escrupulo, a SU'a contrairi'6Clacle ·em qualificar com propri·e clade a deliberação da Commissão de Finanças, porque o orador sómente quer ser
·leal e fiel na emanci-pa.ção de s·eu pensam e nt o:
São irrju s tifi caiveis p·orc!ue augmen tam des•p ezas com a exclusjva
responsabilid a d e da Cama ra, ultrapa ssando as · consignações pro.postas
p elo ·Ministro, o qu e não é a ct o d·e s a•bedoria n em de pru d·en·? ia .
Se as augmen tasse por proposta elo M.inistro, ficaria entre os
po der es E x ecuti vo e L.eg isl ativo r e·pS): tida a r esp·a nsabilid a de. Mas, a
fa cilidade d a Commissão, a sua prodigalida de, o s-eu optimismo,
ou
m esmo inc11 ffe rença, ·s ubmissão ou erro de off.icio, chegam ao ponto
de, nesta qu;, clra tJ.e situação premente, em que o Governo brada contra
os rZ efi cits com s ev·enidade e aus teridade, pedindo com extremo esforço o concurso de t odos os seus amigos, pondo em evidencia a palavra
.p restigiosa ·e .aca,tada do emtnente ch ef e do Partido Republ.i eano Con s e r vador, p a r a es·s a nobre e ·elevada missão de equilibrar os O)'ÇaJDentos,
a.E sumir a 'O dio sa .r-es·p on s abilli d.aci e cJ.o aug>m ento d es•com edi-do de ·d·es pezas não prepostas , não soli'ci tadas pela administração.
·· · ·
O. SR. CALOGERAS D ev er.ia completar o pensamento dizendo qu·2,
por p a r te do Gove rno, h'a aquillo que F a guet chama lei veiir "ele la
r esvonscibilité.
·
·
O SR. NICANOR oo· NASCIMENTO Não esqu eça o cu lto da incom p et ericia.

( Avcwte s. Soam os ty·rnvcinos.)
O SR. MuNrz DEJ CARVALHO Nestas condições não sabe o orado\'
s i .haveria algum tri·bunal, a o qual fos.s e suhmeHi d o o JJ'roeedimen.to ad
Commissão no .pres en te momento, ele · referencia ao orçamento era Agri cultura, qu e, -s·endo constituido de homens criteriosos, imparciaes e
eompeten t·es, não lavrasse sua immediata cond•emnação. Dar, consignar, dotar, quando s·e .pede ain da se justi:fiica; mas, a·a1' sem se pedir\

"neste momento, nas condições financeiras •em que s e acha o paiz, não
·é simplesmente um -a.cto de in e pcia, é um c r'i'm e de lesa-patriotis:rr.:o,
O Gove rno concita o Parlamento a coT.tar as d espezas propostas . para
satisfaz•er a esp·e ctaitiva .e a ·confiança da N1ação; a Com1Tiissão, que
I'epr esenta o ·Go ve rno, a ugn1enta as con.s i.gnaçõe s 'Pe Jid1as e c:rêa novas . ..
10 .SR. RAUL 'F'ERNAN:DES - V. Ex. es tá mostra ndo qu e não estudou
as err.•endas ela Gommissãu; .si as tives&e e8'tud rud o rteria visto que el\a.s
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sô se referem a despezas forçadas ·por actos publkos do Governo, com·,
o contra.cto· 'para a lavoura secca e o ac~r. do Governo que creou o
serviço _de pesca, serviços orewdús ·que exigiam as dntações c onvenientes.
· O SR. MuNrz DE CARVALHO - Quando o orador pr.ecisasse de apon tar uma verba, que não foi ,p edida e foi redigida compromettedoramente. para res.poµder immediatam·ente ao digno Relator, bastar-lhehia ref.erir-se ao credito supp1'ementar de cerca de 5 .000,:000$, para o
serviço d·e immi.g1iação, já dotado com a consignação proposta pelo Gov·erno, sem solicitaçãio e com a condição, felizmente rejeitada, de boder
s•er utilizado em qualquer tempo do futuro exercicjo,
O SR. RAUL FERNANDES - Como sem ninguem encomme.ncla·r, si vem
em lei, no orçamento ela Agr.icultui;a vigente ? !
O SR. · MuN rz ·DE CARVALHO Na pr0rosta elo Governo, que é a
base para ·a elaboração do orçame nto, não $e encontra o p edido .d esse
credLto esriontaneo e até tentador para augmento de gastos.
Não será o o-rador capaz de ,emittir llnHL propo;sição que não tra.él'uz;a intuito de leal.cJade; por isso .n ão vad.Ua em acceitar qualquer
·contestação .pJ·ausiv·el .que. se .firme em facto•s; e, neste caso, não trepidará em se decla1iar vencido e convencido. !) ~km2nto v.iscerr.l da OI'·
gani2lação do orçamento da Despeza é a proposta do Gov·erno acompanhada das tabel'las explicativas.
·
o SR. RAUL FERNANDES - Si declaro ...
O SR. MuNrz DE CARVALHO diz que terá grande prazer em ser convencido e vencido por um coUega, cujo invejavel talento admira desde
muito tempo .
o SR. RAUL FERNANDES - Pois eu informo ...
.Q SR. MuNrz DE CARVAI,HO O que está, porém, em discussão é o
orçamento da Agricultura ·e ,parece ao orador que sómente podem orienta.1-o a pro·posta e as ta:be llas a:pTesentadas pelü respectivo Ministro a
esta Camara, indicando as consignações e distr·i buindo-as.
O SR. RAPHAEL PINHEIRO Nunca se d'e u cr.ed.it o supplementa·r
para ser utilizado ·em qualquer tempo.
O SR. RAUL FERNANDES - Posso garantir a V. Ex. que no orçamento ela Agricultura , em vigor este anno, o credito está :consignado
nos mesmos .termos em que a emenda da Commissã-0, contra m eu voto,
propoz para ser aberto, em qualquer tempo do anno. ·(H a muitos

apartes.)
Q SR. MuN,rz DE CARVALHO _ Si o ora,clor sentisse prazer na posição
em que o atira o .cumprimento do dever, occupa,ndo a tribuna e r.ouiba,ndo
a ·a1te'n.;ão geheo·osa d'OS .seus collegas, nada ~)ci:deria op.p õr a ess·e dialog'°
que se eSitabe1'ece tão brUhantem ente entre dous ta·1ento·s de escól; era
admi.ravel 1seu pa,peJ de espect.ador en·t h'ustasta dos dous distinctissimos
con te.nJdores, ,[ ão SU!Peri-or·m ente apaix·on aclos.
;Mias, 9i o seu fim d·esp re.tencios'o na tr Lbu.na ·é cumprJr ·um dever; si
esse d·ever, para ser cumrpr-ido, demand a temp'O ; ·si o tempo corre, si
a sessão ;>e limita, si s eus c oHega·s, .s endo tão generoso.s ·em ouvil-o durante certo tempo, não po dem co ntinuar a 'lhe prodi•galizar sua a ·t tenção 'POr muitws horas s,eguida;s, poTque .tudo fatigia, tuido •cansa, '!)rinci.•PaJlmente '° ·exercício da tribuna, nes tas condições não póéLe o 011·ador
sentir-se tbem com as in terrupções que o afast'am db assumpto discutido.
o SR. RAUL FERNANDES dá um a1paTte.
O SR . . MUNiz . DE CARVALHO O nobre Deputado quer o])'l'iga.r o
or.a,do·r a fazer um discurso formal, qua ndo ,esbá apenas palesbl'ando
para esdarecer seu espiri•to e reve'1aa· suas convi·cções e duvidas. cAssim
6 qu€ 'cihamava a attençã,o da Oamwra p·ara este ·f acto da maio·r s~gni
flcação, da maior ·reS!POnsabilidad'e e gravic1ad1e; '° orçament<:! em
0
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discussão e:iocede, nas consignações, ao orçiàmento vigent.e em 300 :000$
ouro, e 5. 8:11 :000$ paJJJel ; vae ~üém, consigna a mai·s, entre a proposta do Ministro .e o trabalho da Gommi·s•são, 3. 630 :000$ ipapel..
.O projecto para a ,füscussão orça a mais do que o parecer apre- .
sentado, isto é, Jnais ido que aiquillo •que f.oi submettido 3'0 julzo, ao·
verec/.ic,tiirn da Camara, como necessidade publica, 2 .149 :400$000.
Que.r isso dizer 1que a

Oommis·s ãü de Fin1anças,

afa.standü-se oú

não se 1co:mpenetrando dos deveires . que lhe imipun.ham as condições dif-.
ficeis ·e p1r1e1ne.ntes d10 T1hesou.ro Nacional, ·r esolveu .trHhar ·no .. sentidÓ
oom•p rom ett eclor .cJo erario pubHco, aggr.avando sua situação, ao enyez de
c11ecisivamente cortar o·s serviços •adiaveis ·e :reduzk as Ãl·e spezas dos
o:rganizaclüs, para chegar ao equilfürio da des·peza e receita.
Deste .conceito ou censura nãm pôde escapar a Commissão de Finanças, sa'lv·o aquelles de seus membros que protestaram, que asslgnar am com •res1!ricções o presente orçamento compromett·edo·r da situação financeira d•o paiz, ·pelo d•esequiJi.b rio da d•espe»a sohr·e a receita.
Não· é obra meritoria, Sr. !?resii&ente, destTuir o t rabalho aJ.hdo
e necessari·o, por ·defeituoso, sem suipp•ril-o; e se aip·rende na doutrina ínaçonk!a, .que porfia a v·erdade .e o 1ben1, s·e·m ~ ·p reoccllpaÇqes d.e seitas, destrui r constTuin do. E .co·mo o orador não faz t<rabalho de opposição porque é S·Oli dario . .com a ailministraçfuo, •n1em nesta •tribuna obedece ás injuncções do desipeito ou d o odio ; •Como .t ambem faz garbo de
mani.festar s.e u respeito a tod•os aqueHe,s. que Ihe mere.cem ·estima e consideração, como o S•r . MiniSÜ'O da .A,griculitura, ·C<0 mbatendo o oTça.men to submett'ido ao estudo da Camara, o qual é no •s eu 'con cei.to i1nju.stificavel1 organizou uim novo orçament o, s em •p rej udicar n enh um dos
ser_viços ,o·rganizad os e mam tendo as consignações d.e a.c côrdo com as
resbri,2•tas n ecessidades publicas e a ttendencl o ás condições diffkeis das
finanças do 1paiz.
Por esta razão foi que o oraclN', t'e,conheceniclo, a;qui1ata·ndo , e applauclindo. 1os sentimento·s patriotices, do seu dis.tincto collega; eminente
relator ido parecer ora em debate, diss,e a principio que termi naria a
jornada deste debate abraçrudo, t:niiclo pelos mesmos intuitos, com S .
Ex., •porque sabe .que o escopo d,e S. Ex. é ser.vir ao paiz, é prestar o
concurso do seu valor, dos seus talent'OS, (\10 seu esforço em 'bem da collectividacle; e ness,e •proposito S. Ex . .prest ará o ·mais leal e decidido
apoio ás considerações que lhe desip·e.rta a impor.tancia ela materia.
O SR. RAUL FERNANDES Mlas d•evem ser ·e m ·relação a todos os
Mini·sterios.
1

1

E assim tem ·sido?
O ,SR. MUNIZ DE •CARVALHO quer desde •jlá lavar sua testada sCJlbre

o assumpto, que porcle env:oJ.ver uma injustiça.
PePgunta S. Ex. : tem sido o mesmo trabafüo sobl'e todos os ministerios cujos orçiamen tos foram ,fü.s·c utidos?
IÜ ,o.radar p6d.e desde j.á responéÍeT-lhe, . co m a sinceridade il.as suas
.convicções, sem inten»ess·es subalternos nem d·espeitos, qu·e é seu intuito, seu J}l'Oiposito, s.ua .cleilib eração, pl'ocecler co1n a rnesm1a ·i·s·enção em

relação a •Cada um elos orçamentos, como já se mani.fesfou sob1»e o da
Guerra, o · da Marinha e o do InterioT; e não vê razão para discutir
com d·esasso•mbr"o as 1consi.g'naçõ.es do Ministerio da Agricultura e não
pro ceder c.orn a mesma inclependencia em relação aos outros, porque, :>i '
os IMinisbios valem ·p elo seu m e.1'ito pessoal, ipela sua Hlustr.ação, p elo
seu •talento e honestidade, nenhum vale m a is que <0 S·r, Pedr0 . Tolecl9. ( Apoictclos) .
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Portanto, nã.o e.strá hostilizan do a pessoa do ·Ministro ·; e si supp.u zes.se .que qualquer coHegil lhe .emp r estaisse ·este intuito, este se ntimento pequ enino, indigno do seu .manda to e dest.a gloriosa tri·b una,
deixaria immediata m en:t·e a discussão des.te or"rumento.
Tem aHen dido bem para ·Os c-õr.tes injustificaveis e cruei•s da Com 'm issão de Finanças no orçamento da Guerra,deixando, entretanto, de
r.e alizar .outr•o=s córtes muito in ais 1nreces•s·arios e ,que não sa.c·rifi0a1n s e·rvi'ços altamente reh,vantes e ind is.p ensav.eis para o p.aiz.
O SR. IRINElU MACHADO Então vamos ·fazeT uma oo is.a: na reOOita vârilos augmentar os in1 po.stos .
o· SR. MUNIZ DEJ ·CARVALHO _. o illustne Deputadü sabe quanto o
'or.aclor ap·roveita co111 1.s.uas idéas, 1nas n~o s·e trata por 01ra da receHa;
.d'iscute-s e a dispeza .
.Dali i resulta n ão s e poCler en co.n tra 1· nessas opin iões, nessas -cl uas
feiçõ es i-ntell ectuaes, a 1ha:·monia ind i.;1-.pensavel, a soli clarieçla;cle impe rt urbavel para q ue . os traba'lli.os ela Commi.ssão ele Fazen d a .possam co.rr~s:pon..J.-e r ás as-pil'ações e n e-c·ess iiclaje,s do inon1en to.
1i\Tão dis·cutio o orçamento d a 'F.azenida. porque as suas consig nações
corre S·PO·nd·e1n a s ervJÇo s, cu.ia re·du.cçã.o ü11.p-0r taria em uma cles.organi"açfuo fun es '. a d·a arrecadação das r en clas f~ deraes , a s q uaes i'á re clamam
àugme.nto ·de pessoal e de· r e1par ti çõ es .fi·s caes . Esse orçaim e nto lé q1ffi
trabalho sob.ri.a, al•ém ele que o honrado Ministru cl•a 'Faz·end·a é um
!'lom•ein que, na.s suas funcç ões a•d n1i11is,trativas, na s ua vkla .pu'blÍ-ca,
·manté m o ·c anacterlsti.c 0 par·ci.1Tionioso àos s•e us habitos na vida p·a rUcu lar . E assi·n1 u.m orçam e;nto sem larguezas, sen1 liberali1claiel.e s, sem
aventuras, pl"Ov·endo estr ictam ente s er- vi9os presos clirec tamente ao T•hesolua·-o,, rucl.sitrictos á arrê•Cadação, á fiscalização, .e á di1s1tri·buição das ren. da.s pub li cas, não po dia m erece r censu ras, n e1n rigo:nosa critica as·s·e nte
"nos ·r>rinci•p ios oda i•us:tJça.
•AJaicar D orça1nento .el a :Fiazenicl a , s•e111 a t ten der ás n e cess·iid•a 1des impresCind·iveis que .compreh end-em-ITT-o, seri.a .ci.e·sserv i.r im-patr iotica.mernte á
p,ropria .ca uisa ,que de.flernd.e1n.os, !})CM''que ela s:egrnna:nça da .b oa a rrecadação
dais r e n·d as :1 ep en·d en1 direc tam e nt e os recursos do 1'_fh e·SOLM'O .
O >
SR. IRINEU MlACHADO - V. Ex . qu e r vê:t' onde s·e poderia cortar
no Mi n jsteri.o da 'iFaz en da? !\Ta creação <los in.sp.ect o.res ele Fazenda .
o SR. ANTONIO 'CARLOS - Nã.o apüiaclo,
(O Sr. Sa.bino BaiTos.o deixa .a 1c acleira d.ct Pres{'tJen~e, qiie é occnparla. velo Sr. Soares dos Santos . )
O 1SR. •MuNrz DE 1CARVALHO tn01ta a si·ng·u.Jar co i:nicldencia die as.suanir
a .caije ira p1resk'. endal o h onrai.:1'0 re pres e ntante d o 1llo ·G rande do Sul
j ustamente quan•clo o orador terminava a primeira pa;rte d.o seu clis·Clll'SO•
ém qu e exterinou suas ·Co nvi cçõ.es , fez a c riti ca ge 1·a.1 elo trabal·ho da
il!ustre :Co·m·missão ele Finanç:a.s, sobre o o·rçaim e nto da Ag- r i·cult ur ~ e
va i pa·ssar a Justificar ais modifi cações e re-cl ucçõe s que .p.r o·põe sem pre tenções ne·1n in tuit.os pessoae.s, até lnes1u.o n ão como e1n endas, ma.s co·1no
suggestões rudmi.ss iveis .na ·colla.boração ~e tão im portan te trruhal·h o orçam entari·o, cu•;i o pl a no nãiO co·r r es1ponde á e.sca.ssez elas rendas que exige .
INão sa t•isfaria ·sua cnns·c ie.ncia, não C·um.priria seu de.v.er, se .o orador
não trouxe.s s·e .formulada em trabalho prati c.o sua co llaboração, .po.r que
occu·pa·r a .tribuna, criücar o q-ue se ap r esenta, destruir o que traduz o
.trabaJ.ho, o esf-Orço ·a lheio e ml!cla •pr.o·põ·r , nem produz-ir, é ca.minha.r .para
o chruos, e não se pôd e a d mittir q ue, ·et;n mat·e r ia .rle finanças, a Ca;mara
a.clopte se·mclhante crite·r io, que •é
mais f.un•es.tb 'á co-Jl eDtivid1Ld·e ~
A discu ssão aqui ói impessoal . .O assum,pto qu e ê combatidü deve
ser immecliatamente moodifkado, aJ.tera;do, substituido ou •concerta;do, para
1
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atte.i11cler :ís necessida·des reclamar5 •as pela ad m inistração, até as força.s
d·o Th eso uro pwblico.
iNest.e intuit.o, o ora1clor n10 difüca en1 geral ais ·consignaçõe,s elo pro-·
jecto em. d i•scus·são, respeítando, entretanto, o pl·amo traça.do na propos·ta
do honraJclo Ministro.
·
iNão são •em endas que apTesenta, são sugge13tões que. melhor d espe.rtem •O patriotismo •éa Commissão ele F'azencla para as· coniclições
e::we.pdonaes · e prem entes das finanç.as naici 01naes, e e m nome elos. e le"
vaclo.s •s entime·ntos qLPe ins·piram a ·Carnara e consoante o pensamento
comn1um !ele prestar s1er1v·iços á grandeza ·e ao progresso do paiz, lembra·
qu e o maio·r serviço do .ParlaJmento é votar ns .o ;·çaJmenlos sem os ci'eficdJPs
condemmavets ·e ·i njusüfücaveis q~1.e se a1nnuncia1n paivorósos e ameaçado~
res da sua i!Jrosp eridade eco·nomi·ca.
Ao art. · 1° a;pte'.oenta um sulbstitwto muito .razoavel, moderada:mente
o!'ga.n liz·a;do.
1

L_\J;este substitut·i vo não cl 1esorganiL:a servig.os, nã•o supprin1e r eparti-

çõ·es, não a>Hera o ·pessoai existe•nbe; consi•clet"a sagrado e manbém tudo
aiquillo que diz respeito a.o e nsino agronoin1i·co assun1pto ein qu-e não
púde aidrnittir redu.cções ·e r•e stricções.
O .SR. ImNEU •MACHADO - V. Ex. quer um bom cr iteri.o pa r a poli tica d.e r ec.1 ucção?
o SR . MUNIZ DE CARVALHO - s. Ex . 1te111ha; ·pa;ciencia d.e iespe.ra;r conhecer o cr i te rio q·u e inspir.ou o orador, afim de melhor e mais o•pportuncu1ne·111te p1\0PÕ'l' o seu . S. 1
E x. agora volta &o r ecint·o e não· ten1 ruco.mpanha.clo, com .p eza·c ào or aélor, as ·co11.si•d.erações expostas sobre a · m ate·ria
1

que estuda sen1 e•spil'ito \1 e pariiclarío oprp osici·onista .
10 SR. 'l!HNEU •)1ACHADO T en ho a companhado o clis·curso ele V . Ex.
mas clev.o deirJBJrar Qu e aini .- a não en contrei ein todo elle u1m criterio
·seguro . (Het rlit>crsos e r011eUcbos avm:·tes.)
10 SR. Mu Niz nE CARVALHO ·Apro'V e ito essa tro·ca de a.partes para
c1e scam·sar um l!JOllCo . (O onl'Clor senta-se.)
O .SR. •lRINEU MACHADO - .V. Ex. vem pa ra o P.a:rlame.n to com ha1

bitas .muito no"Vos, com ·o.s qu•aes não estamos acostu m ados. V. Ex fará·
muito bem em ,f.icar sen t a do até •o fim . ,>Jenhum orador se mol esta com
aipa1,t•e•s dos seus collegas . .Não ·os darei ma.is a V. Ex.
o S<R. ·MUNIZ DE OARVALHO (Gon.tiniwn~l o) - !Não su·p.pon.ha s. ·E x.
que o gesto :~·O o.raclor importe em uma ilesattenção p·ara ·com o nobre
deputado.
i_U,az esp.o-n tanea.n1 ent e esta d e-cl·araçã-o. n ão .con1 o re·ceio <:le q·ue
digam que o orad·or é id·esatten cioso Pa•ra qu em qu•er que sej•a qu'e ta.J
m ereça; fal-a po rq ue nã,o foi seu intúito pra tica{ uma cl.escorte:t-ia com o
.distincto ·COHega , quic n1uito o ho111r2, COi111 re ss·es atpa'l'tes, q·ua:rnclo O.piportunos. Ma·s ·deve s•aJ.i.entar que em assump.to a.rido, como é a discussão

d'OS or<}amentos, ·os apartes i•ntemp•e stivos irritam o ,j·ebate .e perturham
o oraidor, se1n p1rO'vei•to ou vainta.ge111 ·da d is·c ussão.
O Sn . IRINE:u .~IACHA1no - 1A.ss iin o ora·clor teim s·en1 p re p 1·oeed ido, n1as
não é possivel, e m assLn11p1to ·CO·m=o e..ste, vi r S . E.x. interi-;o:n11p el-o co.n1 LHn
a ..parte, em·bora espirituoso, que 1115;0 era 1p e rtin e nte á n1 a t eria.
10 SR. lRINEu MACHA.DO - 1S,abe V. ·E x. · .o arpar te que eu ia clar? N ão

sa·be . Portanto, es·tlá acabado.
10 SR. 1MuN1z DE CARVAI,r-ro - T enhá: o nob·1-e cleinrtaclo a bornclade de
iorm u!a.r· o se·u a:parte.
O SR. lRINEU MACHADO - Nã.o d es·e1i.o mais pertm·bar o seu d iscurso.
O SR . •lVIUNTz bE ..CA·RVAJ,HO - •S. Ex. sabe quanto o I"eS'fJeHo e a (lmiro
seu taJ.en't.o. .Sem zanga, p.ede a S. Ex . para dar o se u aparte, fechando
o incicle hte, que ·lamenta.
O' SR. IRJNEU :MACHADO - Nã;o claTei mais apartes.
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O SR. MuNrz DE GARVAIJHo - :Ficaria o <0'radür .muito sa tisfeito se
S. Ex. quiz·e.5se ·rliscu~ir o a:ssum1pto, emp·re·stando-1 he o concurso do seu
estTud<O, de s·eu sa!ber e ida sua ex,periencia parlamie n tar.
No1tanc1·0 a.o a;ssumpto em 1d is•cus·são, dfa o o·rador qu·e o a·rt. 1° do
projecto c6.nsigina as ·div.er-sas ve!"lhas para despeza:s c on1 os seriviços -organiza'111os· ultimamente e a~é ainda po.r organizair.
A primeira vel'ba 1é reíierente •á SecPetari•a de Esta•do, t'ep.res·entam·r.lo
um augmento d·e 4·2 :000$ sobr·e a pmposta apresenta1da pelo M'iin-istro.
Deve o orn1d·or ex1pli·car qu1e, nã,o tenclo tratad-o do o-rçamento ,c: a '.Faz•enda em .3" di·s•cussão, não t-e•ve ensejo &e a1presen°tar-J.lie emen·da elirrünanra-0· o ·au·g m ento da •Consignação para a
1

repries·entaçã{) ·c1'0 ~Winistro,

a]lém da d·e&p.eza para a ccmd rncçã,o oesse tiotul·ar; e, como naquelle or<}amen to -.p revale•ceu o au.g.me.nto 1para a re·presen tação do r•eSopectivo Minisfr.o, ·entend·eu que o criteri.o, quanto ao orçamen'lo da·· Agric-u ltui•a
deveria ser o 1nesrno, m.an tendo-.s e an1bas a-s c-ons"ignações, qu·er para a
conducção, qu·er para a representação, a,J>ém dos v encimentos.
Por isto, não •propôz a •eliml·nação d•o augimento consignàd·o .n o projecto, <?mbora esse l'S•e não justifiqu e, ·como •ta,mbem a verba par.a conducçã<0 em vehiculos da propriedade .e eustei.o do E.s1tado0, quer quanto
ao :Mi•nister.io da Agri.cultura, quer ·qu·an:to a qualquer dois oulor·os, porque
constitue •um a des.peza .abusiva, que o T hes.a uro actua!mente não comporta ·e contra ·ella reclama a .coHecti.vidade •d·e que é a Oamara t'epresentante dir.ecta.
A ·propo&ta .cJ.ava 11 . ~29 :i5.S0$0 para .a gabi.nete do 1\!Iini.stro e de·p endencias.
'Lembra o orador a r edu.Cção d ·e 1 0 :000$ .p ara ·5 :000$, •na consi1rnação relativa a artigos d"e eX'pediente para 10 ga1binete elo 1M ini·stro, p orqu e
·trata-se d·e um.a repartiçito ha pouc o completamente organiza da; •e, si
se fôr consultar ·os dous ·ulUmo s orçamen: os, verifoi.ca-se que as cons ignações elevadas foram justificadas ·precisam•ente pm· se tratar, então. da
or.ganiz.ação •da rep.artição •e haver nece:>E:idad·e de compra r ·muit os objectos, que 1hoje •jlá foram .adquiri•dos. O bom 1s1enso iudica .que .nã,o é ·P oss!vel que ·um ga•binete já organ1zad.o predse ·de uma c.onsignação ig·u·al
á que se votou pa.ra a o:rganização cl•essa repartiçã;o ; '.[)ara tal custeio,
sem eslba'll.jamentos, ·b ast am 5 :000$000 .
.Red.uz tam·bem as ·diversa s verbas d.e materi·al ·e man•Ja s u.p primir
o .almanack 1d·o Ministerio •ela Agricultura, mesmo ·porque, si cada mi·":1isteri.o tivesse .o seu aln1anack e os legl,~1 \adores fo-ssen1 obrig.a:d.os a
acompanhar o movim ento dessas 1publicações ·officiaes, nad a mai·s fM·iam
do que l•er . .alma•n acks. . . (Riso.) ·
O .SR. 1HAPllAEL 'P1N1rnrno - Nes'..e ponto, devo dar uma ·exp~icação:
1

-; ciiei.o .que se trata d1e u1n a l1111anack co tn a ;non1encl atura do

pes ~ o.al,

t en1-

po •d·e 1serviçb, etc.
0 .SR. MUNIZ DE 1CARVALHO _.._ IA:inc1a aissim nito vê ·uti.lidade ness•e
luxo d•e almanack, ·porqu.e .toda re·p artição publica .deve ter o J.ivro .p roprio
dos assen~·am·e·ntos de seus :e:m.pTegados .
O criter.\o do ora.dor ·pôde s·er um tanto arhi•lTario ; a •cu lpa. não é
1

sua, 'lURS do P·ropri·o lVHnis·t ro, que não mana-ou a ·tié agora o ~re lato.r.io,
cuja 1ei:tura muj t.o ll1e aproveita rja, o-rientanid·o-.o de müdo ·que .p oder-ia ;evitar que 1)t0'puzesse, talvez, a supprerSsão d·e 1alguma consignação
necessaria no rigor ·da exp r essão .
.Quan.to aos mi·n lsterios militares, •·econ h ece .a necess,id·ade do álmanack; si tam.hem ha, •quanto ao da ·Agricultura, ·é natural 'QU'e os outros mi·nisterio s cl<Vis tambem Pl'Bcisem fa,,;er publica~ões anal.agas, no
emtanto •tal 'co nsign a ção ·par.a alma;nack só exi1ste nest•e o.rçam ento, o
que cons•titue excepção ,odiosa. ( Tro.cmn-se c14.nirtes.)
Pede a,o Hlust•1'e Deputad.o .pelo 'Dist ricto Federal que ouça; tem
1

0

interesse nessa sua attenção pela a\.ta consi·d·eração ·que .lhe üibuta, ha
mui.tos annos.
@ o qu erer bem ·é como o odiar: beni veiho néVo acwba, conio odio
v elho ncio ccmsci . ..
,No t a. o ora;dor cousa curiosa neste orçam·errto, é que todo' os porteiros tBe'm', al ém dos vencimentos, u aluguel rpara casa .
E' um prirvi.Jegio novo •cJ.ess·a cl a sse ele funccionario·s publicos, que
mostra a que ponto 0hega o ab,smid·o na app.\:i'cação dos din•hBl•ros publicos ! Não é, aliás, que haja má ifé, q·ue haja >dolo ou cul·pa; cono.ca
a questão em ·p lano superior, rna•s incontestavelmenJte por esse melo
são au gm enbaclos os ven cimentos desses funccionarios, â revelia do
Poder L egislativo, que t em atbribuição priva!tiva.
E se ctüpa 'h ouv·es.se, seri-a a que em di!'eHo chamamos ccculpa levi·ssimal>, serià a ·culpa -cla i·nadvertenda. da to·l eran c-i a, da bomlade
sy.s tema tica.
Conced·er a um s•en"ventuario pubUco , além dos s eus venchnentos,
marcados pelo .p od·er cornpetenta co·m o 8, retrib.uição natuiral da .prestação cl•e ~s ervi ço, u:ma ·Ca·sa pa.ra mora r, é m e io extJr avag·ante, exd·ruxulo, de augm enta r illegalmente os venchnenitos fixados. ·E nem se
pód e a ll egar q ue ·exts-ta t (.l.l praxe ·po•r qu e ·s ómenrf:.e a or'eo u o Minis·terio da Agricultura. q u e éxi.s te ap enas de tres amnos ;para cá.
Elssa c orn;i.gnação, por con seguim1te, é uma pratica nova, iHegaJ ,
v-ioladora d·e \Jl"eceit o constit u ciona l, escarnecedoTa das att•r ibuições do
Pod er (Legislativ o, qu e el ev e SE!r b aJ1ida.
O SR. 1BuENo DE ANDRADA - De resto para um ·porteiro bast·a uma
porta. (Risos)
10 Sn. 'MUNIZ DE C ARVALHO - A :P o.rta é a ela r e.partição. •E tymologicamente o cargo :define o !n·c1iv iduo: :porteiro com ·casa ·fóra é um
desvirturumento ª'ª sua mis.são, que está na e·ntracla da repa1<tição.
Assim · propõe uma r educção a~ ·W·S :.20 0 $0·00 na prime!:ra verba elo
orçamento sem pePturbar serviço al,gum ·e até eonfianc1o no bom a •co lhim ento ·d-O :honrado ).VIinfa:t Po, cujo ·p atr'io-tismo é por to,a,os recon'h ecido.
Ap recia!lldo tod•a·s as cmrsignações c-om criterlo elevado, não po'dla
cleixar de propor a iUus.tr·e Comm!ssão 1J.e mazenda, cu•jos· pr'o.pósltos
de econornfa•s são conh ecidos, as !l"educçõ es d•e clespezas que nã;o prejudicam os serviços. ct,cs sim .n e,s sa primeira ve11ba, sem prejud.l car
1

a

ni·n g u em ,

s•em

desorgani za r

E·ervi Çios,

faz

uma

-economia

de

176 :200$; economia qu e, m esmo nos momentos ·d e fartura, nas
é>po-oas d.e a:bun cl an c ia, na.s gr-an cl es sa.lfras, se i1mp unha. Gasta:r muito
não ·ê u:m m a "! , muitas v ezes é um hem, porque o que se gasta põde
reverter em grancles b eneficias ; mas gastar m a l ·é sempre um el'ro,
não ad ean.ta a ning uem, n em a r.i·r:o s n em a po1b res . Ga,star multo
de.pencle de se ·po·cler ga,s tar; gasltar mal é semi:ire ine.pc!a, s!não
um ·crim e fütJqu eHe que o 1f,az. ( ilpoiaclos.)
A V·erba segund a diz: pessocil contrcictaclo. Cons1•lbou as trubella,s,
porque, aicima ele tud10, o orador :p rocura co nvencer-se e fürmair. sun
opinião com J.ealdade, i:nves·tigar todos os eleme·n·tos que lhe es'bavam
á irnão , lam entando a •fa,lta do ;r e.Jatorio d'o •M inis'lro qu e po dia es!cfa,recel-0. nenhum.a exip Licação , justl.ficaçãio ou esclar.e-c!mento p1ausiv,,J
encorrl·t·ou "q ,1e pud·esse corré s:pond·er â regra que deve presidir â or
"ª" ;z·açao do orçamento_ das despezas public.as, a sua dis,posiçào positiva, denunciando a ne cessidade que vai :p'rov'eT, o s,ervi90 que vai
attencler.
·
A v erba segunda, 1á que se !nefere a r espeotiv·a taibella, cori1signanc}o 1250 :0·00$ para 'º PESSOAL CONTRAC~'A'DO, nada mais diz do que
1

1
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" gra.ti(fica,ções, clfo,r ias,, aji«las ele c·u,s~ o e vas,sagei•s dia QJe·s soa! contra.c1taclo Ú'CWa. serviços technic'os, compreh enaenclo cons1b!tores, im,st:riict'ores.: V'ete1'i11Jcw ios 1 iJllBS't1·e ([,e Off."c·inor:l e o'llftros. )>

Be•n:1 se vê qu e ele t•al clscJ·Lpção .na;cla apura a Caú1ara que justi·
fique sua rec·pm1sa•b ili dade em s.Eu11el h.ante cl espeza, cuja mo·'.lta fica
exclus·i v.am ente ao al'bitrio cJ.o 1\l(ini·stro, des prez•and·:J - se assim os p-rin'
ci,pi-os sa l'll'tares d a p1:e1't•ação ele e onta:s e m que se asse11la a responsa.
bilida:d.e do Poder Exe-cutivo, salu1tarm 12 11·te pres cripta na Constitulção,
como indis•p ens,a vel ao r:egim en 'l'ep ub.Jica no.
Qu aes e qua,ntos . e para qu,e são .esses fun :ccionarios denoni:in aclos
peSsO'a l con tra.ctado '? ·
Acre dita o o:i a,dor .q ue 'haja e sse· se r viço, en11bora dentro das cun·
clições funclamentaes ,do,s o•rça rnen tos, ell e não devesse fazer parte do
nosso projecto, ·p o rqu e 'ex.p!i cação dessa cloespeza não sMisfaz ás eVrc umstanc:.as e elementos essenciaes qu e constituem e r ele,vam a
resp onsabHid ade elo Po•der Executivo.
:S i ex is:te es.se pessoa l co ntracta·do , 'CO'mo a lilá s presum e e acredita
o orac1.o:r, po.rque 1a ·consign ação é ·pecHda p elo Min i1sitro, e o Mi~nisiiJrio
não a pr 0;y1ria !:ie uão houvesse ta.J pessoal eu nt r aicta do, nada teria o
11;·a dor a aizer se na. .pro posta ela 'Clespeza se n1·en cionas·se o nu1nero1
fun. : \{ões, oo n ã'iÇ-ões •e 'e x·ercido {l•e t ·a l v &<.•s:ocil, afim ele não par ece r
qu e com tal v.erba o ,J.v.úi1nir:ü·-0 p.r e ten·.j e· ex•eir.c·er a seu a lvedrio a attr ill:1i ção, pri·vatiwi ·do Congresso, ele c r ear empregos e mar.car arbitrariame nte v e·ncjm entos ·d·e e m pregad•o·s .
Entretan to o q•ue .p are•ce é que .aü11cla não ,esbá assentado •tal p essoa l
n em o ex·ercici·o d·e suas f u ncções, porque 'se j'á e.stive.ssem o Min ~ stro
1
'co m Iealda;cle o diri a ao Congresso e o ·Convenceria ele sua n eces,sid ad::!
co:m raz õ·e s calla·f'iai;i_:1 no esp.irito d 3.! Ga.m ara.
·E ' pessoal que o MiJüst1'0 suppõe (JUe 'ha de precisar, mas que a inda
não es·bá nom ead o nem exer.oe·nclo ·f uncções pubJi.cas.
·
•Propõe q u e se ·elimine, porta.n1to, es·se pessoal, que o projecto
men ciona n1bstraetamente, ind.etermina.da·m ente.
10 .SR. BUENO DE •ANDHADA Contracta·clo pa r a qu e serviço? ô
Min:isbto não d eclarou.
O SR. MuNrz DE •CARVALHO - Con.s;g-.na el a mesma 'fórma ve1-.b a prura
o s erviço de in stallações .
O SR. BUENO DE ANDRADA - Qnaes'? .S ãr serviços que já teem outras
venbas para c Lrn te·io.
'Ü SH. MuN17. DE CARVALHO O Minisfr.o não cliz porqu e s u·p·põe, até
•Certo ,ponto com fundarnento, que precisar'á desse pes,s o a l, maL; ainda
não ·p recis·ou,, E ' pe.~1 s:oaJ qu·e não es tiá a1g-i n do, cu ja suppressão não
uoarre!ta deso r ganização de s ervi ço mantido .
'
T rata•nclo-s,e , portanto, .no presente momento, de red uz ir des-pezas.
dev.e a Came.ra de preferencia •a1tacar aqu eJ.las que n ã.o aiffectan:i a
l!ervjços já ex iste ntes, já em a cçiio.
•E n1 cons id·e ração ao ·ho n.ra ~ o Minisü·o , -o or a dn t não s•uggere, en tretan to, a eli minação da venba, ·1nais simplesmente ·essa recl u cção, o
q ue se impõ e. 'n.as presen tes co:n.d'ições cbef.'cv~aa·ias do T'h ElS·o·uró p·ublko
e se justi:fk a nos factos que já expoz e que estão d emo,ns!tr a:dos e a;pur<).dos n a ta:beJ.la e no parecer.
Altera deste modo a verba: - «·Pe.ssoa l co·ntra;ctado, ifó r.a elo quadro.
oncl e se :d iz: 2150 :000$, di ga-se 100 :0 00$000.
- :Fica red•uzi.d a assim , a verba de 1150 :000$'000 .
O SR. ANTON·IO MUNiz - A verb a não ·é .só par·a pessoal .c onbr·a ctado:
ella comprehen de instr.u<!to r es ...
ü •S.n. '.)VlUNJ Z DE ·CARVAJ,HO E' Só o v ·@s,s ocil co1vtniatacZ.o, o qual.
1
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corp.-prel1end e instructuo·:·1es•, consu1tores, etc . , n1as se.m s:e diz e r qu a ntos,

nefo para que, nem o .porque 'd'El sua necessidad e, como fô1r a impresc:.in div e l para ju.stificar a d.es1pez.a que deve s e'r positiva, certa e re·almente ·oon:hecida, a,fim de bem .se estabelec e r a responsabili dade de
crud·a um dos poclere1s •oo:nstitud onaes perante a Nação, a que a
Camara <leve ,presta•r •c.a.ntas <l e seus actos, · ·como ·pri·ncipal orgão ela
demo1c ra cia brazileíra.

O que ·s e pres·ume ·de tudo !sso é que es•se p.es·s oal a inda não existe,
é pessoa l de qu e o
Minis.t.rn po cle r'á ·ter P·r ecisão, m·as ainda não
es!tlá lo ~ 1 c1Jli.zrnclo, co1no diz e111 os .engenihe:iros . funccio·na·nclo. .p resta:ndc
se:r ·v iço a·o ·p aiz.

O Sa. HAPHAEL PINHEIRO A não es.peci.ficaçáo d ete rmina e.ss.;s
embru-lhos.
· O Sa. MA!UO H ;1aM1>S - Já h a e·specif'.ca.ç ão geral.
'Ü Sn. AUGUSTO DE 'LIMA O ·serviço veterinario já está ini-Ciado .
·O S R. ·M uN IZ DE ·CARVAJJH o -

de um serv iço ela mai o.1'
qu e assenta o futuro da
pr este to.cl.o o s eu e·s.f·o·rço
que s'e .J:cube que elo braç·o

Pa~isa lá ve!1 1
ba 3ª. 'Essa ve r·ba c·ogita

s~··mpathia elo ora.dor, o do povoamento, em
ri·qu eza elo paiz. !Não lia ·brazHe iro que não
e 1a poio a e·ssa consig1n-açãü ( cipoicic!os), poresitr·am·geir.o r esu lta1~á u1n1 -g rande fac.tor para

a exipan sã.o e ·pL ios·p er idade ela produ cção nac ional e a.p rov eHa·mento das

condições esipecialissima.s do s-010 patrio.

·

1'.Ta verba 3.ª quanto <(ao p essoah> naicla

pro p·õe, nào r e cl u& n e m
alte r a o pes·smvl, p o_rqu e não po de ri a saber q uail ·é o funcciona-rio qi.: e
é 11eces·sar io e qual o superf luo, n este ou n aquelle departamento . Mas
quan-to ao (<'n1ate.1.ial)) sugger.e unia 'Pequ ena e razoav el eco-nonüa.

,' frata-,s é de um m .in isterio novo, installacl o com luxo, apenas ha
tr es a.nnos; entre banto dispõe o proj e.cit.o:
·«MATERIAL io n ec essario .ao se-r-v iç·o , inclusive .fardan1ento ;pa ra
interpretes e ·aí itroa wnaril-iares, br anspor•te elo pessoal e a.uxilio para
az.iwivel c!ci ca sei para o porte'iro ... 1.00· CON'I'OSll.
JBssa ve riba sugg-ere que seja red uzida a ·50 contos, porqu e ac lla
1

qu e o serviço .f e ito 00111 1s0Ucitucl e e so·brledade, e1nbotr-a por 1nenO L'
nurn·ero 'Cle en1.preg[',d os e-scoI:hlclos e cle.di-eaclos, d ariá o m .e s1no r e.s u1tadv

e quiçá melhora. ·nesse assump>to; e ntre tanto, que des·sas pequ e nas ec0non1ias cita.elas aqui e a lli, r esulta1,á, como fi.car>L demonstrad a, uma
bôa somma, que vai .co.ncorre r .p ara melhorar as con.clições
clus
orçamentos e satisfazer o.s l'mites do Governo t ão ·severame·nte manifestados pelo .sr. 'Presi den•te da R ep ubJi.ca e m a.:tos sole rnne.s.
N ão ha el a p·a;r tE• do orador -outro i·ntu.ito senão o ele con ciliar essRS
duas grandes qu est ões - ·as necesslclade.s do er ariõ publico com as exi g·enci.as rea es e in a cliav eis do serv iço pu b lico. Não qu-e1" a :cles organizaçfL·O
d·e se rviçio algum pelo fa;~o!o elo e rario publ i.co estar vas io ; o paiz tem o
Legirtjn10 recure:.o dos supprim·entos, elos ruclianba n1 e ntos , a·o cr.edi to,
n1as quer que, em taes cnndiçõ es ·precarias, os •fun-ccion ario.s sai•b am
qu e a ·é poca ela abu·ndancia, que a qua.clr.a elas proc1iga!ie1a.cles. passaran: , em 1bo~·a
temporarin1ent.e, t a l ·é a $Ua co.nfianca 1na rique z.:.t
na: 1onal.
iNessa mesma verba, encontra-se o s eg uinole : rc Ho,pec1aria Je
immigrante.s d•a ilha das Flores :
p essoal,
227 :280$000;
mater.ia',
1

1

no :0·00$000 . ,,
1

·

!Nota, .todavia, qu.e, além ele 112 marin.heiros JJara o se rv'ço das
embarcações ele trans•porte, o projedo menciona t2 trlpola.n.tes para
um batelão, o qu e par·ece ao •orador que, pela,s •Cond ições dessa ·pequena
embarcação, pô d'e s·er o n ~1mero reduzido á m etade, sem a·ltePa r as ne cessiclad·e s do •S·erviço .
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!Não supprime pessoal, reduz simples·m en't.e €ssa sub-consignação que
parece ser· exagige!'ada .
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - .Si V. 'Ex. soubesse o perigo qu:e esses
tripolantes correm ...
O SR. lVIuNIZ DE !CARVALHO (inte1~·omven<Zo) Não es•tá suppri mindo serviços a hi; est á apenas n d uzindo alguma cousa d€lles, cousa
ruliás muito pouca .; a prov.a é qu e em um orçamento de 1. 200 :000$, ou1•0, e 28 mH e ·tantos rcontos, papel, suggere recluziT a1Jenas oito miJ contos muito prudentemente ...
O SR. RÂPHAEJL PINH.ElRO Até agora, m•ui.to criteriosamente.
o SR. PEREIRA TEIXEIRA - V . Ex. aoha ·pouco isso?
!São ·30 % elo orçamento. N ão · me par·ece procedente a ri-dioula
red1ucção do numero .de marít imos da ilha das ·F lore·s, ·cujos serviço~
são :iinesti1nav,e is err.1. certos momentos en1 110,ssa baJhia.
o 'SR. NICANOR DO !NASCIMENTO - o orçamenito, que era de 24
mil contos, foi elevado a 3'2 mil contos.
O SR. PEREJRA 'TEIX"'lRA - V. Ex. quer reduzi·r no orçamenrto 3 O o/o?
O SR. lVIuNrz DE CARVAI/HO - Veio muilto a rp roposito o apar.te do
nobre Deputado, seu en1clito coHega e amig•o, o ·3r. fDr. Teixeira, em
·defe za 1dos marin.l11eiros: con.tra os qu,a es, a!Uás, nada altera e nem ele
leve tóca . .S. Ex . .con.fu:ncl io os 12 tripolain.tes do batelão ela ilha das
Flôres cQm os marinhe-iros, a cujo s erviço S. · Ex . presta sua ando rosa
ad111iração.

Diz ·o proj ecto: 12 marinheir.os. O orad-0r mruntem esse numero;
·e, se iião tivesse o prüiposdto •de manter, mantel-o-hia, só pelo aparte
d·Q seu illustre collega. rS . J!Jx., que ·corn hece tão bem as condições da
ilha das F'lôres e :sabe o risco da VÍ'cla marHima; S. Ex. que se t.em
constitui.do aqui o advogado d·essa classe e sempre ve:n em apoio rdella,
verifieará com satis.fação que a e·menda não cogi.ta ·aa red·u cção d•e
marinheiros, classe d·e que •s. Ex . oé um dos mais · dignos patr.oncis
nesta Casa.
O 'SR. P·EREIRA TEIXEIRA O aparte ·n ão foi meu, foi d·o rSrr.
Raphael Pinh eiro.
O Srt. 1\1:UNIZ DE CArtVALHO - Ent<r·etanto, além elos 12 marinrheiros
da ilha •das Flôres, existem 12 tri·polantes de· um batelão. Ora, a
Camara · sabe que o batelão é uma pequena embarcação que c-0mporta
apenas un1 r e1nador a dous.
O SR. RAPHAEL PIN'HEIRO
:Rerdão ; V. @x. permi tta in'terrnmpe·l -o. 'Esses batelões .trans·p ortaim .de 400 a 600 pessoas. São grandes
a.lvarengas.

O 'SR. lVIUNIZ DE CARVAJ"Ho O projecto meneio.na sómente 11:2
tripolan't es, o orador não •os supprime ; quer .reduz ir a·penas o nu:nero.
O Goverrno não ped·e ·para se necl1uzir -Ou des r.ganizar os serviços publicas, •pede, ·entretain to, que se restriinjam as despezas; ·e assim as
ordens o0 u so.] jcitações do Governo estão sendo cumpridas pelo -0•r ador
com lea ldad e ·e ·clecUcação, sem in.tui tos ·p•es s•oa.es nem 'despeito.s.
·'.Muito a pr-0posito, o .orador •pecle licença á Ca:nara vara ler
succul•e1otos tre chos clo0 ultimo <<rR etrospecto r.Commercial>>, ·pubHcado nes_
'tes clia.s, sob ·a responsa'bilklade da co,nceituacla redacção do Jo,·!>ia.l . d.o
Co1n1nm ~c io .

·

Nesse im'Portanrte repositorio da vida financeira, eoo nomka ·e co:nmercial do paiz, revigorou o -0raclor sua convicção de deve•r p-restar
lea lmente sua collaboração á obra pa'triotioca 'do /Parlamento , reduzindo
as 'Clespeza.s ·e corres1Jon'clenclo assim ao·s in1tuitos superio·res elo ST. P.re·Si·d•ente da R epublica.
A_ Camiara deve atteh·der a. que «nQs ·u Ítimos rt:res amnos, de 1908
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a .1910, o d:efiJoit •orçamentario se elevou, sem contar o .saldo d·os deµositos , •que corresponde a e mprestimos na somma coloss·al de
20.1. 212 i·597$·67'2ll.
'"A div1da externa , que, quando s•e conotrahio o jimcUng -locwi, era
de i 34 .16'97 _,300, se elevava, em 1911, a :t 95 . 439. 677, ou quasi o
triplo."
"A divi·da interna fundada, que ·era de ·59·5. 737 :i300$, ·pa ssou a
ser de 602. 430 :600$; e a 'diviida fluctuam't.e, que s ·e expressava em
15·3 .·5·27 :,910$, a nda em cerca ele 275. 189 :41311$000."
Na eXJpressão eloquen1te ·d esses a lga ri•smos, errc,ontra a Camara a
expressão eloquente do ·papel elo 01r acl1or n esta ;tribuna, suggeriJrndo os
córtes pnsstvei·s ·e r a z·oav1eis 1que s e in1põ e 111 ao 1p a tri0Us.1no e á prud encia do P a rla mento.
Para .esta cruz acla, ccmta •O orador, a ntes d e qualquer outro, ccfrn
o concurs o do labo'l·}oso ·e honrado Mini s tro da 'A,g-ricurt.ura, que não
permit1ii<á .que as cliJifi.~ uida;des lfi!nance'iras do paiz augrnentem desordenadame nte paTa saJtisf.azerem-·se -ostentações inoppodunas e ·excesso·s
0

adiave:is.

Examinando a sub"cons ignação Material que se e leva a
320 :000$ , sem e x•plicações ,plausiv.eis na tabella ·ela •proposta, ente nae
o ora d 0,r que a Tazão ·a conselha, no a citual m o111enrbo, sua reduicção,
afim de que ci es·pirito de sobriecl•a;de, •que .agora 1>e impõe, reflicta na
' acção, nos actos e nas pra ticas dos cliv.ersos ·directores d e se rviços.
'O SR. A UGUSTO DO A MARAL Dá-me Hcença: acr•ecl'i'to q ue ·no Mi ni•sterio da Agricul turn haj a ta;bella •d e distri'buição.
o •S.R. MUNIZ DE C1'RVALHO - Não ha duvida, exi·s te a tabélla de
cli.stribuigão; e eleve s e r oo sa m esma que o Ministro mandou ao· ParJa;rnento. D e mod·o qu e, por •esse lado, se f ica clescançado e prevenido, ,po·r q·ue essas ta·b elLas exa g.g e-radas não ·de·p endem do 1Minisltro.
·Cada director cl•e serviço. pe d e "º que ·qu er, sem consulta r ru; forças
d o 'Thesouro. Este trabalho, qu e é •ocli·os o, está r eservado a Q Poder
Legislati'Vo, que id'eve investi•gar, indagar e, afina~. delibe m 1r 6o'b·re
sua pro ced e ncia .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - No Mliniste rio da Agricultura
não ha regra, não ha ,f órma; ha o arbitri'O do 1M inlstro . (Ha owtros
1

avcirtes . )
IÜ •SR. MUNIZ DE CARVALHO E' muito n atural que o :iVHnistro
su1bmetta ao aiterio ..e a;o estudo .cl'O •Congresso os d a dos ministracl.os
pelas diversas dtr·e ctorias da a,elm'111is tra çfuo; cumpre, po1<ém, á Camara
apu·rar a procad·e1i.cia e fund a mento elas somrnas pedidas.
Foi o que o Min is t rn fez, submettenclo ao ·CongTes's o as tabéll as
organiz2'c1as, •Como lh e foram a1p:res en t a clas ; a;gora ca be ao Cong resso,
antes de com·p rometter sua r espo•nsabilidacle, exruminar, estudar, col-raborar c om o Minis'tro e 1propôr as reclucções aconse111 rudas '.l)ela prud.encia, vorque .Jhe Ca!be, c orno el·e·v er prin·c ipal a responsabilidade ele
autor izar e fiscalizar as el•espezas publica s com ·criterio .
Se r i·a impruclente, s e m a ttenc1e r a es6es turno,s naturaes •ele organização elos ·orçament os, acc usar, ataca r, incriminar os a.elos do Ministro, q1,1.e, s·endo conspicuo juri.sta, b em s·aibe dis·ti11'gUi·r as fron1teiras
dos seus •deveres 'ele ·rudministrado·r e as das prerog·a tiva, elo Congresso,
a que "ª Oonstituição submetteu sua acção e ·funcções·:
'E, se a Carnara d eixa de cumpri.r o seu dever, se a lie na · as suas
prerogativas, se d·eixa de consultar a s c ondições do Thesouro e autor iza a ·esmo oCl es·pezas ·a;d1aveis, é evi·de n te .que quem a'I:msou, •pr·ev.a ricou ,
ou a11'dou mal :foi o ·Congiresso, po11que a ·ConsrtLtuição diz que lhe ·c abe
exruminar o om :taclo criterio as pro•postas doo Ministro, reconhecer a
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p.roceçlencia ou não, das d es pezas, au toriza i-as depois de estu-clãdas,
assurüindo inteira r espon1sabi·Hdwcle d·e se us actos m editados e refl ec tMos.
O Sn. RAPHAEJ, •PIN·HEmo dá um aiparte.
O .SR. MuNrz DJD ·CARVALHO - ... •cumpr-e á Ca:nara acautelàr sua
acção e r es_p onsabili-clacle fu t·1.1ra.
·
A sub-consignaçã.o "·mateTial '', para ·essa clkector·i a, é •ele 320
contos, que ·p arece extr aordin a riam en te elevacl·a e visivelmente r ecluzilvel, sem prejuizo cl-o se rviço ipubli co -n ecess>ai'io. «Material Alirrrnntação, transpo1'te de im:nigran tes, 32 0 :000$». O oradm· ·r eduz. com
justos funlda·m entos, -e ssa consignaçã·o a .2 00 :000$, que é s·uffi.ciente.
O Sn. AuausTo Do }\.MARAL ·Crni o que hà necessHlade cte ouvir ·
de novo o G·oveT·no sobre isso. Talvez essa ver.ba não possa ser r-e.auzid a.
'Ü Sn. MuNrz DE •CARVALHO Não é sem segu ra orientação (JUe
o orad-or propõe tal ·r eclucção; ao crnntrari-o-, f.oi a respeito . muito
cuidaO:lü·W . P rocurou informações, ouvindo al•g u-us en tenc]icJ.os a r es•p eHo
dessa verba co.ncer.nente á al im en tação -cl9s i:mnigran:te s, porque considera um a des·p eza sagrada duplamente, não só pela natureza -do
serv~ço,
·co1mo tarnbe.in poTque a ali'm·entação 1cl o im1nig'rante ·c o1~res _
pond·e a uma o:bri.ga.ção co•ntractu a l contrah ida •no ext·ra,ngei·ro para a
vi.nela de!les ·de lá para cá.
1Si a Caimara es·ta.bel·ecesse qu e o Governo fi.:arne sem O·S r ecu rsos ne cessa.rios, incorr.eria e:n jus ta cens,u1·a, a l é1n da responsa·bili dad e -corr elat iva do '1.1.hesorn·o, porque arras'taria o Govie.r no a
su.btra hir-1s e .a'e má fé a o c umprimento ele uma 01bri!gação contraoetual,
r eg·u Ja•da em cas·o pelos pr-e ce ito s do dire;to civ il, porque o Estado
con.tracta -como 1al pessoa jul"i·dica; não giosa de privi.Jegio, se nivel·a .
ás ·pessoas physi·cas capazes.
Tal s ituação seria dep rimen te para o paiz ,e prejudicial aos in.
teresses naci-0nae s.
Ent r etant o, es.tâ in.forma,d-o ele que a clespeza c om ·a ailimentação
d.e im.migra n1tes não attirnge a 90 contos, e, s i a ver,ba fô r esgotada,
d·en.ro .. ·d'O novo exercício poderá o Governo usar d o credito s .u pple"
m entar autorizado.
O SR. NlCANOH no NASClMEN~'O Go·nfonne 'D lectiler declarou, que
sendo precisq ped iria verba supplementar.
São 320 :000$ , qu e re d·uz a 2 00 :000$, nã-o supJ)l"imi.nclo serviço ne_
cessaria.
·E ' preciso qu e os orçamentos se elabore:n s em cDeficit, porque, dü
contrar i·o, •é irrisp rio -o que ·escreveu . a •Commissã,q -ele Fazenda e &lm
limite sua .respo nsabilidad e .
Acr·e-dite a Camara ·que não •ha razão para sa.birem os orça:11el1·.os nas ·CO'ndiçõ es em. que estão se·n;J.o e laborados, nada justifica,
a não ser, Q que não a clmit t.e, q·ue, por presumpção, se at tribua á
igno ra ncia das attr ibuições, prerogativas e d·ev.er-es elo ·Congresso, que
cqmmo clamern'. e se põe á d is cr.ipção elas tab·elihLs ministeriae·s .
Não pód•e coincordar o -O•r ador qu e, 1na a·ctual situação, sé organizem orça!11entos com esses .clefii;U;s, •patentes e clar-os, exponcl-o inj uistificave lme-nte ás cen suras do parvo e aos .co mmenta rios dos extra n geiros •uma o"b ra· viciosa, comprnmettedora e f un esta, qu_a·ndo a1ão ha
razão para isto .
.:\Tão .precisa bulir co:n u ma pessoa, não cl.esorganiza uma só repart.ição, 11ão estab elece u ma me J id a que possa, fürecta ou indirectamente, importar em um ·desrespeito, nem e:n uma desoonsid·eração ao
illustr e t itula r -d a pa·sta, ele 1q,uem é -o o·r aclor a migo.
0
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Mas, não pôde a;bsolutamente calar seus deveres de legi s la dor
para attend er os escrupuLos, as a,t1eriÇões e os 'di>etames do seu a;fü'e";to.
E' •p reciso qu<i todos discutam, collaborem e concorram para. que
se remed_eie o que to·(! OS r econhecem qu é não esbá direito. E' a razão
por q:lle fal!a, e falia. desta f6JCma, ·com maiçima franqueza, expondo
seu pensam e1no e crnnfian dü n,. lealdad e do Mi•n'.stro.
A l'edu,cção ele taes ·d·espezas 'i mpõe-se lá coherencia e ao compr-0misso aissnmido •pela. Com:nissão de Fazenda .com o Chefe da. Nação,
em significativa sole1nnida<le.
No .PrOJecto, a cnns ígnaç:a,o para a 1rnm}graçao concer.n.ente a passage11s .ao exterior, é de 600 :000$, ouro. A lei vigen. e consig·nou réis
300 :000$, ouro; dentro das forças d<ista coniSig·nação es tá agi.nela effi1

1

ca,,mente a a elmini·stração pubJi.ca; e até hoj e não co.ns!la qu e, ·emlbora.
o elem eruto immigra to r io para o nosso paiz t enha cr esc L o eX:traordi.nariam·e.nte, -co m.o nos dá noticia

·O

parece r da l"Bce ita, atti.ng-indo já a

71. 00 0, no primei.ro s·emestr·e, quanà·o no a.nno p assad o, ten do s·ido se c1
numeno asscrnbroso, só att:in.giu a 130 .·000 , a despeito deste gra.n1d•e accrescimo de ilnmi g ra.n tes estrang eiroG, porilanto, acarretan. 'º grande cles peza, o Gove.rno já houvesse pedi-d o crefü.t.o supplem.e ntar áqu ella verba.
N ão ha assump•:.o, na aclministriação pubJi.ca elo Brazil, que deva.
insp irar m a ior interesse e sy mpath ia ao uegi.slaclor e a.o Governo elo q u e
o povoamento do solo. ( Tro·ccim.- se civcirtes.)
A ·C0)1si g·nação para 1912 é d'e · 300 :000$, ouro; <intr€la.n.to, nas tabellas comparativas da 'Clesp ez.a vig.ente ·e da .p !'O Posta n.o 1Jroj.ec;to a
1

cons ig.nação foi relevada, s em explicação , nen1 qu a·esquer ra2õ es, a
600 :000$, ouro.
Como in mecii!!im oo.n sistet vi1·tiis, o ora.dor p.ropõ e a consignação ele
.400 :000$000. Não é n em o que existe actual m e.nte, n em o que fo i prn-

pos<to nas t a bellas e .a ccei• ~ o pela Conunissão.
Aincla n esta verba 3", além das clifferenças já pnopostaiS, su.ggere
a suppressão ela sub-•co nsignaçãio <le 2 0·0 :00 0 $, va.ni Mten«ler ci cLesvez as
i'lnvr evist1as_. co 1nprehe?Vclenclo a.s

clesve.~ as

coni o vessoa. l qiie Jôr eni coni-

1n:issllo ao erltrange·t ro e11't prov elit.o ({,o Ser·vü;o ele .I1n1nVg1·açâ.o_, porqu e ê

uma elespeza antipfj:thica, d·e mora l\clade cluvido..:a, desacr edi tad a no co.nceito ge.r a1, r epell Via pela üpi nião s1einsata, dean te :d o avultado nlllnero

de immigra n tes espontaneos, al•ém el os serv iços elas companhias clre navegação -contractaclas ieom o Gove r.n o.
Nesta.s ·Cond·ições a v erba 3" fica reduz i•cla €111 200 :000$, om·o, e
1. 432 :800$ , p apel. Satisfaz perf€i tam enre á.s n ecessicla·.1es publi cas, se n1
detS organizar s·er v iços, s·eni f eri.r 1 -~·il"eitoo s pessoaes.
Verba 4:t «Expansão economica)> - PrlQpa.gancla do c afé e ou tros
pro.duotos elo Brazi! 119 estrangeiro e r ep.1·es·entação, 500 :000$, ouro:
0

Para pagamento no paiz ele tI'abalhos cl·e propaganda, cornpreh<.l·ndencl•o pubJ.icações e ciis '.·efo ele aiitom oveis, 360 :000$, pa·pel .
• Ha uma ger•al quezHa contra esses g·astos

~:i.e

fe1nentida p ropaga,nda

1

qe e esgotam o T'h esouro pu))lico na ingloria <fa.i'na ide alimen'ta r viciosos,
em geral, .nas ci cla;des €Uropé.as, oncl·e pa..:sam vida ele cJ.es.accu pax~ o s,
ridi.cularizanclo nos centros de incessa•nte a.0tlvi'ca ·c1e os attribu.tos >:la
nos12a raça e a:\.ê a nossa nacionalidacle.
Não deixarão d e ter razão 'O S ·qule assim juJ.ga m e ·2·onsi.cJera.m eo.ta
verba u m fomento .aê corrupção e ele l])enelição dos des·cenclentes de p aesalcaieles. Entre:ta.nto, o orà,elor, respeitando os intui tos nobre.s elo iliustre titular ela A1gri·cul't'Ura, .não sugger.e a supres.são da verba, o .que e1' a
pruclente e bem m er eci do, limita-se a r e'h 1zil-a, prop o·n do qu e, em ve z
·d e 50·0 :000·$, o-uro, consigne-se 300 :000$, ouro, impo.rta.ncia inu.tilm€ nte
consumida e em.pre.ga.da . contra os ·p ro·p rios int€1'etsses do pa iz e quiçá
com o sacrifício do proprio cle.cõr.o.
0

•.
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As despezas por esta verba · devem ser escru pu losanHm1te f eitas,
contando- se •os abu.sos, extirpand·o-se as d issipaçües e inco n:tine ndas j:l
cr iti cadas até p ela impr'ensa cari·caturista •do velho mundo.
ü p essoal desse s ·erviço deve ser escolhido e compe•tente, afastando
as juis tas queixas contra os engajam·entos de filhos -fa;m-U ias. protegidos

ou bafejado.s pelo favorHi.smo offidal e politico. .
Para ·es.te serviço, em vez •ele 1500 :000$, fica mantida a consignação
de 300 : 000$, ouro .
Não se d á ·t udo, inas ainda s·e consigna 1n a is de n1·e.tacl e,
A ou tna sub-consi.gnação resa : <cPa1·a pag·aim·ento no paiz · de tra-

ball1os de propaganda, comprellendend0 publicações, traid•ucções e acqu isição d e obras, ek ., et c., ajudas ele cus.to de pessoal incumb ido nos
referi1~ os .trabal11os e CUSTEIO DE AU1'0MOWJIS, 36 0 : 000$000.>>
Js.to não pôde .ter s ido lido pelo honrado 1Sr. Min istro, a quem o
orad o·r faz in tei.ra ju s tiça. .O que tem a v rn2wga.ncict no vci'z, nos centros agri.colas, c om ·o ciisteio ele mdom.oveis? H em se vê q ue taes trabalhos foram arranjados disparrutadam en te por empregados subaltern os,
sem r es pon.sabil kl acle, n em conscien cia da irnporrt:a.nci.a >ele tal clo·cu.mento,
pr ov ocan do justa .censura.

o
o

SR. NICAN'OR DO NASCIMENTO Oensura não; um cortes·in ho.
Sl'!. MUNIZ DE CARVALHO - Ets ta falta é de algum empregado d esi-clioso ~e atié igno rarnt'e, porque o trec110 está 1na1 r·ed i.gido e rid iculo n o
se u conju.nto.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Qua n cl o 1se tr·a to u ele ·u ma iver·b a
s·em elh a nte no i'd in isteri·o da Gu erra, o Sr. g e·n·eral Dantas Barreto
L'TIUIKlO'U

cof!t· a r in di.gnacl·o.

O SR'. BUENO DE .ANDHADA - Cortar a ver1ba, bem ; Jn d·ignado é fita.
(Risos.)
O .S.R. AUGUSTO Do AMARAL - ConV'e.ncido da necessidade dessa prov i ~ 'e n c i a; indig-na.clo, ·n ão.
o SR. MUNIZ DE CARVALHO - DElS·eJa, em .bem da •d iscussão, afastar
qua;esquer j uízos pessoaes, m esmo porque ainda est:l e.m tempo do Con gresso cun1prir o seu d·e ver, corrig-in do os despr~op ositos e ditspa.ra:tes de
taes ·~ ons i.g n ações, 01,ganizadas ·po-r ·ernpr-egruclos nove is, inex·peri·en1es e
cabuJ.01s os, qu·e ajuntam palav r as s em n exo, enfiJ.ei.ram na mesma s ubconsbgnação 1pess·oa l e material •cl·e s·erviços 'di.sünctos e sem relação .
A importancia dessa SU·b -co.nsignação é ele 360 :00 0 $; o orador su.ggere a r educção para 100 :000$ , pensa:ndo, entretan1o, que a Camar a deveria s·upprimil -a, si préviamente •ouvi·sse o operoso ' ministro da Agricu ltura, a quem ·p res·t a toda a su.a consideração e confiança.
O oracl:or sómen te acrefüta que essa pro paganda exista n o pai z ·
po1,que o Minisü·o o diz e a af.fi•·.m·ação do Mi.n istro envolve a hon r a
do Governo. Presta justa -r.everencia. á palavra do honrado l\!Iin i.strb,
p.0·1,qu.e nã<o :pócle admitti<r que elle venha füzer ao · Parl amento q u e
existe u m serviço, or.ganizado ou a ser organiza-dia , e esse serviço não
tenha entrado em sua·s cogita\}Ões.
1Ent reta n to, esse serviço (le propaganda no J)aiz _ vae ser organ rzaclo; nã·o es·t á ainda .organiza-do, 'j)orqu<?, si o estivesse, o iJ!us t re Mln i,stro fa•r i a, .co1no pro·cedeu em ·riel•ação •fus demai·s reipar~ tiçõ 1 e s, a relação .elo pes.soal ·com as respectivas funcções e venci m entos.
D •SR. HOMEHo BNPTISTA Essa .p ro1paganda no est.Pa.ngeiro podia muito bem •Ser .aiesempenhad·a p el.as cons·ules, com. real r esultado
commercial. (.Apoiaid.os. )
iO Sn. iNTOANOR DO N ·ASCIMENW O Sr . [La urn Mü I>ler , quando
assun1i'U o governo, d·ec1ar6.u qu e o .seu l)rogran1h111a era ju stamente dJ J.rutar essas funcções ac1min ist raitivas e eco n o.mi,cas dos con sul es .
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O SR. MUNIZ DE CARVALHO Reduz a consignação . oiiro ele 500
contos para 300 co,1Ttos· e a V'CIJ}_J el de 3·60 ·contos tYara 100 contos.
Não sabe ·p ara que e vor que se gastar 300 contos em propaganda
no paiz . Todos sabe:m, no emta,nto, que a falta d'e d·esenvolv·i mento
agri·cola do •paiz ,é dev ida nfio á inexistencia de propaganda e d e conhecimentos, mas 'á falta de immigração, de braços que trabalh em •.
Isto ·é uma verdade tão i-nconcussa qu e s1a lta. claramente á co-nsciencia
de qualquer ad:mini·straclo.r.
·
0

1Mas
:urna vez que no seu ip·l ano d:e administração o Sr . ·M inistro
1
da Agricultura ·e ntendeu ·Que essa propaga.nda era un1 serviço 11ecessario a 1fazer, a •Gamara, ·colla.borando n a o,bra de S. l~x . , dev e darfüe u:ma consignação, e'm!boni me.nor elo que á que e!le peel:e ou pediram a elle, •porque se sabe que essas consi,g-.nações não s ão feitas
pelos Ministros, mas •P elás res·pectivas elirectorl as de serviços.
Na verba 5." s ug.g-. ere o orador red·ucção d e 200 contos, ouro e 260
contos, papel, sen1 d·em·ittir ui1n f u n0C!ionario, n e1n alterar os el-en1ent.os
necessarios para o seu <trabaJho e as .necessidades {lo se rviço .
Esta verba 5.• se r.efere ao ·J a.r el•im Botanico . Entre outras cousas
diz: ·«1VIa1t:ericil cie exvecliennt•e clci reva.11tiçãq ... 1.0 :000$000,,-.
O orador vócle usar ele to cla a franqueza, porque consi·dera esta
p.ro•po.sta co.rri·ó 'll'ln trabalho con feeci onaclo 'á s pr·essas .p or qualquer
clirector.i a ou sub -secção elo Ministeri.o, e, 'á revelia do honra do ·Mi nistro, remetticla ao Congresso.
O .SR. N[C:ANOR DO \NASCIMENTO - No Ministerio üa 1Fazenc1a não se
faz isto ...
O SR. MuNIZ DE CARVALHO - E', de faoto, excessiva aquella subconsignação. Não podia ter silc1o •calculwcla; <foi ·or.ganizaela vor wta.oaclo,

rm1é ro trabaU10 d·e i.maginação m ega'lorna11a .

Todos ·Sabem que o Jardim Botanico é um a re1)artição muito util,
mas não ·Se ;póel e aclmjttir que para o ex,pecliente el·e sua repal'tição,
que tem apenas 12 üU 1'l em·pregaclos de bancas, Se gastem 10 contos
de -réi·s. O orador tambem lê direc tor d'e urma repartição, co'll1 igual
p essoal, ond e ha, por conta do , ·ex•pec1iente, ip enn as, canive tes, p·apeis,
etc., s em nunca ter gasto mais· el e tres contos por a nno . De modo
que ·esfüi. ü1Hanelo ·com isenção ele animo e sem intenções r ese rvadas;
sug1gere a reelucção ·el·e ve1~ba de 10 contos para cin co . ·
Outra .s ub -consignação, 1que é abusiva ou extravagante, é a de
«Trcinspo1·.t·e ele vessocil e -mciterict!, compreh enelenelo as ·passag~7ls ·dos
natura!Lstas via,jantes e .o f.re te ele suas bagage ns . . . 8 :00•0·$000".
Não res•ta ·d.uv.i·da no eSJ)irito ·do orador de qu e esta d'escri·pção .d e
despez·a ié to da fantastica, a:bsol utament e ideal, s e:rn. r elação c om o
serviço; uma m:éra segurança para se t e·r em r~urso s á tn.ão para o
cas.o ·de qualquer hosv edcig e-m grciciosa que o c1·i rei2ti.H· d-o estabeileci'mernto queira faz e-r á c ust,a elo 'l'h esouro Na;cional, pol'C1u e os sabias
estrang·eiros que ·v isüa m
Bt'azil en conltram n,o m·çamento do íExterior a -respectiva ·consignação para ' occorrer á s elespez as de sua hos p edagem, quando ·eJ:le.s m,erece!m •tal disti-ncção elo Gover.no.
AssiTI'), ·concl.ue-se .que es,sa · rubrica •é inutil ou abusiva e por isto
o orador propõ e ·su a. suppressão.
·Assim, Hmita-s e o ora d.or a 1sugigerir ·a
recl·u cção
rklicula de
43 :00 0$ nesta verba, que é .a·e 36'4 :000$ . 1Faz, portanto, urna ligeir a
econ omia no ·m ate.r ial, <porqua nto 1s61nente s e eleve ·co ns.ignar aiqu ilJo
que exclusivamente .(les.p enel emo s e é jmprescind-ivel . Este p-roces.so d e
se consi.gnarelm, verbas que .não são gas•t-as, ·dand10 lagar a g-rari.des so-

bras no fhn ·elo exercicio, produz multo mâo

e:Bfeito, nfw só no

paiz,
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como no es-trangeiro, 'IJ'O •rqi.:e avuiltam no orçamen<to ela clespeza, augmentando a . cifra d-0s cl.efi cit's -0u diminui.ndo a elos saldos . (Apcwt·es.)
·P or ·es•te meio, t amb em evit·a um conceito, jÜstalmente attri'buido
ao c :ongresso, qu e é que «as 1C'amaras 01·.g-aniza1n os orçam·entos co:pia ndo materialm ent e os al,g·a!'ismos d.a.s propostas do !Governo, · re·p roduzindo a.s v erbas, sen1 a menor invesUg1açã.o, se1m. o

menor

ouida;do,

quasi .in co·nscient eom e nte, .cJan q.o •um attes•tado de inutilid'ad:e d o Con gresso, ·cuja prinCipal .fun cçã o é, e·ntretanto, oryar a receita e ·fixar a
clespe·za •fe.el eral".
Dahi r es.ult·a ju»ba censura ao Congres·s o po rque faz ou acceita
um orça.men.t-0 com .granel.e ·cnefici.t ..·constitutclo ..Por .cles'J}ezas enO'i'mem e nte a ccrescidas e clesn ecessaria.s, tudo .por m é ro luxo (a.voi.aclos),
mani1fest a ção ela vaid a de . humana que su.p.p õe qu e a i~m.portanda de um
s e rviço se ass en•ta na eleva.d a cifra do s eu .cu sto aipp·a rente ! ! ! . . . E'
um facto v eTifi.cado qu e es s·as repartições, em geral, não pr·eci.sam de ·
g·astar a totalid·acl e .a·as con s i-gnaçõe.s d e m·at e riail :que fig.ur'a1n no or-

ça:n1·ento; e a cons equencia 1é,

orçamen-

taria <la despez·a, sem

po~s. qu e se a:g·grava .n a l ei
ne cessidad.e alguma, ·compr.rnn:!e-btendo
publico pela apparencia de um cl!eficit muito maior d o que o
Na verba 5", 1p·ortam:to, fez uma r·e clucção d e 43 :000$ em

o credito

real .

3•6'0 :000$
mais ou inenos.
E' um.a ninharia, qu e l'E•pr·esent.a pa rc ella iTusignifi.ca.nrt:e nesta fa-rtur.a orça m en t aria. A reducQão. em •todo c aso, é necessaria .
A verba 6ª é m u ito sympa:thica: refere-se ao novo s erviço de Inspecção e D ef esa Agricolas, pa-ra o qu a l o Governo sõmente devia aprov eitar •home ns con:ipetentes, .com r eal sci e ncia e pratica comprovada,
deixando de enivolMrct?' nessct gai olct homens u t opista s, p/ui.losophos ,, ide0logos, ·que d esperdiçam cs r ecurs os do Thes ouro e lev a m a os centros
agricolas sómente o ri cli.culo e a d esUlusã') ela s aspiraçõ es elos lav·r ador es.
A d efesa agricola ' t em, . a in da b em , n esta Ca ma.ra, um patrono int e m erato, dotado .d e or ganização mo ral su·p erior, ele verd a d eiro pat rioti srGo, que igu a lme nte a s sim pensa; r efe-re-s e .ao s eu g e.ntilissimo amigo
e c'}!leg a, Dr. P ereira T ei x eira, com qu em t em trocado idéa s sobre esse
s erviço na B a hi a.
E sta v er b a, ao n1·esmo m odo q ue as des pe zas com o poV'oa;m e nto d·o
solo e a inst ru cção a,gri co•la, se .im põ e a o in ter esse e a o ca.ri111ho da Ca - .
nul.lra e · .p a:rti.cul a rme nte ·dias rep re.s·enrt ações do no,rte, oncl e a lavioura
1u ta co n t 1~a a •car encia el e t odos os faict.o r es elo s·eti .engra nd ecim ento, da
sua exp an são.
· .M as, p reciso é qu e h a j a tod o o escTu·p ulo, p-ruden oia e cr i•terio n a
applica ção da s vei·J;ias con sign a.cl a·s par a taes s er v iço s, que d ev em ser
uma realida.cJ e, a fim d e qu e não s ej a m çlissip a cl a s a s dotações inutilm ente,
deso rd en adam ente, co n1 n1·e l'O s•acri1fic io do T'h esour.o e sen1 r esuHaclo
p r~a-tiico , qu and o se sabe ·ci u e a. d espeza co1n1 a a g.ril'::uUura é re1
p rodu crt iva,
nos homra ·n o pres ente e nos g a rante o futuro .
.A d efesa a g.ricola, que é um se rviço incipi ent e, s em ainda systematização r egula.r, está tão f a rt a m ente dotada qu e, com um pequeno es 1
foT ço, a Cama·r a pód e r eduzir essa consignação e m 9·33 :000$ , s·em alterar
essa a cção progTessiva e até m esmo concentram.do e co•njug·an do os elementos el e que el1a ·P recisa no presente.
"l'alvez par·eça que, loucamente, o O.J'ador ceifou esta verba como
a morte .cei.f a a 1rnmanifüi;c1e, j.ncJistfnctam ente gra·n.des e i)equenas subconsignaçõ es uteis, adi.ay eis ou inuteis s erviços.... . (Riso.)
J?o!s não foi assim; seu criterio foi muito outro: p·r ocurou saber

o que constituia necess·idade immediata da lavoura, ·s.u a util1dade, à
que dizia respeito a serviços organizados, pa-ra 1não tocar nist-0, porqu e
entende que . a desorganização dos serviços traz muito maior prejuizo
do que o augmento de despeza.
;Procurou conduzir-se com -o criterio de q.uem não quer destruir,
de .quem quer construir, manter a prosperidade do paiz .e garantir
sua .riqueza futura, pela expansão de ·sua producção racionalm·ente J)'ra1ticacla em toda a eJ<tensão do seu uberrimo s6lo .
No pessoal fez pequ ena •redu.cção, apenas attingindo a uma classe
de funccionarios superabundantes. Aqui se diz: "lnspectorlas Seis
_ irispectores e 23 ajudantes".
Suggere que fi.quem seis i·nspectores e 12 .ajudantes, ·es·co'lhldos en~
tre os mais competentes, que mostrem vocaçfuo e .solicitud-e para tão
a!'dua e melinclrosa tarefa. Assim as inspectori.as ficam razoavelmente
dotadas .ae· dous ajudantes para cada ins>pector, o serviço não soffre
e o Thesouro faz u ma economia de mais de 60 :000$000.
_,comquamto se consiJere q.ue mais tarde esse serviço será de grande
resultado ·e utilidade, não s·e pode deixar de reconhecer qu e presentemente
o trabalho das inspetorias é insignificante e ainda desorganizado, sem
methodo nem dis.ciplima.
o SR. BUENO DE ANDRADA - Quasi nenhur!J..
O SR. MUNIZ DE CARVALHO· - Quanto ao material, ,propõe 'diverrns
c6rt es justif:i.cad•os, cons egui·n do pruclenteme.nt·e uma eco.n.om·i a de 933.
contos, {educção que não é muito, porque a verba 6•, dizendo .r espeito
á inspecção de s·erviços agricolas, propaganda, ek., consig.na a assomlirosa verba de -2.47.2 contos, àesipr-opositadamente distri·b uida por ·uma
série .ae 1e>étravagancia.s mencionadas, sem ;renexã'O nem relação ' com o
serviço real e pratico que- deve ser estabelecido.
·
Vem a verba 7•: Posto Zootechnico Fecleral.
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - V ,. Ex. dá Ji.cença que interrompa,
para fazer .u m · requerimento de ordem?
o SR. MUNIZ DE CARVALHO - Pois ·n ão.
O SR. NlCANOR DO NASCI.MEiNTO - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRES.IDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. NI1CANOiR DO NASCI.MENTO (pelei oràe11i) :_ :R equeiro a.
V. Ex. consulte a <:;as·a sobre si concede a pro rogação ·de meia hora para
o o·r aclor co,nUnuar seu discurso.
ConsuHada ·a Casa, é ·C·Ünceclicla a lWOI'O.gação .
.O SR. iMUNIZ DE C4RVALHO ( Cont>iniiando)
Agradece á Caro.ara a gentileza .aa a .pprovação do re'q uerimento do seu collega e 'amigo
e parti-cularmente a V. Ex., a attenção que tão generosamente tem dlspensa;do as · consi.cJerações despretenciosas elo' orador sobl'e ass.umpto de
maioT relevancia, como é est~ orçamento· dos serviços agrícolas.
V8'l'ba 7": Posto •Z ooteclí1iico. l!:' urr{a r.epartição que merece de todos
o 11.n.aior carinho, :m as a <lrg.a nizacão abundante d'.o serviço nessa reparticão ·p ôde prest.a r-se a uma reclUJccão razoavel ela clespeza autorizada,
r·educcão que . L'Se ju1s·'. if'i.ca pe as .n os·Eas concii.ço es Hnanc'e'iras aduaes.
Embora se reconheça qu.e o serviço merece toda a at.ten.;;ão da Camara,
todavi.a ,p ensa q·ue mu 'to m~üor attençi1o e carinhó .a.eve merecer--lhe -o
erario pubHco, . qu!l T·e•pr.esenta a sei.v a nacional, d~ onde decorre ·a existencia · ela propria .nacionaU.d.ade, que ··não póde ser esqueC'ida <Jm um ·s ó
!1n.stante, sem s·e i1noorrer na L'S·ancção ele crime d-e J.esai-.patr·iotismo.
_
!Nota ·que as tabeHas ür·ganhiclas pe!.as dl·vers1as ré·p artições ·p ara
a compra de animaes, ·si fossem bem app!i.oaiclas, converteriam o :paiz -em,
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uma v.asta fazenda de criação, povoada -0u cheia dos m.ais a:purados ty.pos
de animaes de raça. (Aavoicicios. Hei <live1·sos av,a11te:s ).
'
Honra muito ao -0r.adoT o aisfüontimen<to geral dos se·us ,coHegas, que,
defensores aliás da caus·a da 3Jgricul'tura e in!clustri:a peci:iaria, ac!ham
'·muito dustos e .p rocedentes ·seus conceHos.
Na consig·n ação para a <:ompra de anirnaeis .n o paiz ...
O - SR. R.APHAEL PINHEIRO Deve ser da fazenda do .Say.can.
,
O SR. MuNrz DE CARVAL'Ho ~ . ·.. Ac-quisição e cons·ervação d·e materia:eis agricolas, si o orador .p ret endes,s e agir com '°'u tro escrupulo, proporia a suippres·s-ão 'da veriba ele 115 O : OO·O$ ; no em tanto, rupenas swggere
reduzir a 50 :000$, p orque j'á se 1:Jem .compra:do an.imaes nos exercícios
anteriores no valor ele mais 30°0 :000$, que devem existir e j\á ter reprm1uzi.do .
·
'E' muito animal, é animal por cima do ~empo, fó.ra de um razoavel
cl'iterfo, fôra até d.a capacidade .a.e um posto zooteclmi.oo, porque Posto
Zootechni·co não é <fazenda de cri,ação, é simplesmente uma rnunião se·l ecta, um ,conjuncto ·ele specime.n.s de rezes •p ara ·que se possa ap·uTaT os
be1rnfidos da selecção na 1 ·eproducção, na mel<hoTia <das J'aças l)Juras ou
1rnis,ti ças.
O .SR. RAPHAEL PINHEIRO - Demais qu em é pofbre não tem Juxo.
o 'SR. MUNIZ DE CARVAÚHO - Po'l'tan1o, Teduzia-se de 150·:000$ a
50 :000$; e !.aimbem se côrte a .oo nsignação :p aTa a impoTtação de animaes
que é de 100 :000$, ouro, para 15 0 :000$, ouro.
·«Verbci oiJt•cm;~i - E ·s co.la ide Apr.e ndizes IArtifices». Ahi não tem a
Gamar.a em que · tocar, porque esse serw"ço, ·que ;tem dado tão pr.oficllú Tesul:tado . ao paiz, mere.c e s,eu absoluto '3.ipplauso e rupoio paira seu desenvol.vimen to.
«Ve1·ba m.o<rna - 1Serviços -.geolo:gi:cos e nünera.J.ogicos: Materiai, o n-ecessario ao serrv.i ço e . . . »
Basta ler a distribuição da verba ·p ara vêT a Ganiara si o orador.
.não t·em absoluta razão nos reparo1s que t em feito, porque, .a .final de
contas, sendo a r·esponsa:bili!cl.acle de tod.os, 11ma :p arte idel·la cabe a cada
um dos seus membros individua"lnwnt·e.
lDiz .a tabeHa .de modo .geneTic·o, ;:ndetermtnado, arbitrarão·:
cdvl rnterial, o .n.ecesSJatrio cio ~erviço, co1nprehendendo gratiücações do
pes;;rna! extranumerario, pr·evisto .no a1>t. ,28 d•O regulamento, etC.»
Gomo se swbe o regulamento é um acto d'O .P oder Execllltivo, de; ·
vendo .ser ema.nado :para ·com.plerrnento ·e execução do decreto Jegisla.tivo; ·si, 'ém. virtud:e do Tegu!amento, o Poder illlxecutivo pudesse cre·i u
empr·egos, ,nomear pessoa:! e marcar-1'he venómentos, resultaria que
esse poder havia absorvido uma das attribuições .p.rivativas d•o Congresso, definidas ria Constituiç)l.o. En:tretan~o mão e .d,etem o ora:dor
no oommentario desse facto.
«M ateiricws, 1,20 :000$, o nec·es·sm'i-o ao serviço» de um posto de
mineralogia. Portanto trata.-s•e de uma ·r epartiç&o de quinta ou sex·ta
elas.se, embora de .grande i'miportancia scieI).ti.fica, na .qual se refJecte
a ·n ossa cultura e qne presta reaes serviços ao.s _sabios estrangeiros,
mas, n .e m ·com tudu ·i sto, pód·e ser uma repartição que precise de
120 :000$ d·e materiaes annualmente, quancto têm seus gabinetes montados e seus instrum·entos beri.1 conservados e, ha muito, adquiTid'os.
<O empregado que oTganiz;ou a trubeUa, errou. Elsse homem tiniha na
cabeça, em sonho, .a .necessidad·e de 112'0 :000$ de materiaes para o expefüente ·du posto mineralo.gico, e inconsdenteme·nte traçou tal des0
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pez-a.

,

O oraél'or não quiz eliminar ·Ou reduzir de m il.is a verba; manteve

,.. fanta crnsi~naÇão de 60 :000$, que já lhe
i::l,

lj)aTOOe

um

desproposito,_

3Ó'i
U1n exag.g ero para as
geol.o.gico.

necessi.dade·s ele

an·ate riaes

Acredita que, quando a•ttend-er pa;ra estes

.para urn

d etal'hes e

postó
_,; ~t:-::i.. t

sub-.const-

gnações, o 1p·rin1eil'o . a aipoiar os intuitos e resoluçõ.es do orad-or é o

honrad'o Ministro cl·a. A.gricultu·ra., que, a:bsorvid.o .pela. ope1'osicl a cle de
sua a.dmi:nist ra.(;ão, 11ão ~ em tempo de corrigir ·OS clispauteri-os da. taheHa, que ingenuamente a i.Uustre Co1nmissão .de Fazenda inuito commocl•amente subscreveu e acceitou,
'
Prupõe u, reducção vara 6U :U00$, 'IJOrctue não pretende eli:mi n ar
syste1naticamente as consi,gnações ·die serwiços ,existentes, ma·s o Miir.istr.o ser.a {).llVido a r.espeito e assi m s ervir.à a.o menos para. despcr ta.r-.J<l1e a attenção sohre P"'3Sa consignação que deve· ser ain.da menor,
São econo·mi·as, co1no s e vê, ·pºequenas, cata·das ruqu i e alli, c;omü'
quem -es1Já catando ara~á'. •em vasta plantação. (JM..sos.)
Verba 10. ·c<\J•un.ta Commercia.ln - 1]1J,aPerial: a.cquisi~ão e concerto"
ele moveis, •6 :000$000n ..
·
'N·essa ve1:.ba suggere a. .p equena. economia. de 4 :0·00$000. Reconhece
que é ·um ·serviço irnporta.nte, bem organisa,clo -e util.
fte<'Luz 4 :000$ em 406 :000$, sendo que a r edu,cção eX)p!ica-se, [)O:nque
não comprehend•e o orad·or que, pal'a. ·Concertar ·m oveis, se precise g>l.s- ·
tar a.nnua,lrnen.te s-eis contos em uma. r epai'·tição, ·a.lilás pe quena. . Seria.
preciso · que · .tu elo estivesse a.rreb ent·acl o, para que em cada ·a nllo se
pr.eei.sasse de 1reforrna.r to.do -0 m·o'hiliario _claquella repartição, que a.li ás
descança. em sa.n ta. paz.
Verba 11" '<<'Serviço de esta.tistica.. TyqJ:ographici, mater·ial, e'ventuaesn.

•A ·hora ·e stá esgotada, da •proro1gação rest·am .po.uco.s ·m"inutos, de
modo que o ora,d•or não ·Pócle, corno .desejava., expôT as razoes de sua.
Convi·c.ç ão so·bre cada. uJna .das ·co.ns igna0ões reduziveis, sern prejulzo
ou desorgan·l zaçào Llos serviços.
O estudo, o criterio e o patriotismo da •Cornrni•s.são de Fazenda. e
a lea.J.clacle .do honrado Ministr.o comp1'eta-rão o ,trabalho ele i1evisão
dest~ orça;mento.
Pede ·nesta. verl.J·a a pequena. reclucção d-e 96 :000$, que ·é ridícula.
em 'Urna consJ.g.nação de l .·2138 :98·2$500 .
O ,Sn. 1BUENO Dlh ANDRADA O 1SR. MUNIZ DE CARVALHO -

funci::ionario -

No .p essoal ou no material?
No ~)essoal a;pena.s ·supprime

o aj1.t~oante elo s1.vperimlencte·M e da 1' yvographiJci.

um
Acha.

que já é od'emais haver em •u.1na typograp hia pequena corno a de esta1

tistica. um st~p·erinten:dente, · qua..nto 'rna.is um ·ajudante desse suiper·i htendente !
Qu.e quer ' dizer superintend ente -ele uma. .typo.graphia, .dependencüt
a~ urna. reparllçà'O •pubJ.ica. '! (~aiisa) ;i.~ · nep:heliba.ta.? (Riso. J
.E~ louvavel ·que u Cong.resso estud'8 e apure v e r.ba ipor ver.ba, seus
cles'do.bra.men:tos em ·co.nsignaçôes ·e sub~consi•g·nações, porque sómente
assim cumpre um dever, exerce suas funcções e a.final vem até em
apoio dos -intuitos elevados da. administração, a. qual ,e stá confia.da. a
um Ministro competente, op eroso e honracl.a, que ~ãlO 1co nc11e~1cencle
com abusos de quem quer qu e s eja. na esphera. ele sua. a. Lit9ridade.
Este trabalil10 fastidioso, que caberia á Co.m nü.ssão de [Paz <:fnd a,
não hostiliza. .a Ministro, exprime tão sómente a lea.lélrude d e col.Ja.bora.çã·o .ao Congresso INa.ciona:l 'na o'bra cl·o eq.u ilibrio o-rçarnenta.rio, que
é a questão do momento que preoccupa. o p·recla.ro chefe füL Nação.
No pessoal ·da Esfa.ti.s tica, que é um p0Bsoal nutmeroso , propõe
a.penas a. supp•r•essão d•este a,jucla;nit•e ele su1p er-i·nte·n.clen1te. üra, su,perinitoo7 _
1

demite de ~ima typogr·3'J) hia Já ê um.a g.ra:clu·ação aiemasiada: uma supe,·fe;tação, ava.Jie a.gora a Camara o cargo de aj•udante de ~a l su1penin1teJlden.te.
Mas tem ainda .nessa rnesma verba: Everutuaes, 140· :00:0$000 ! !
·El' de causar admiração essa consi.gnação, porque j·á o orça:me·n to
consl·gna c.om h,rgueza ve.ncimeri"fos para todo o pessoal e d.e tod·OS os
serviços, além de co•plosa somma para mate·rial; como pois pód.e jus.tificair-se e.sse p edido de 140 :000$ .p apa even'tuaes de mn serviço loca1.izado em u.ma repartição orga,.nizada '!

Aiffirma o orad-0r •que Deus o !ivr.e •de, tendo a res'J)onsabHidade
de qualquer serviço, achar um apoio ·incondicional e irres1pcmsavel
que 1!1h.e dêsse constgnações desta ordem e sem· explicações.
Ve1'ba 1.2 ~ «·Meteor.ologia e Astronomia» - Nesta ·verha suggere a
r·eclucção de 150 :0 0fl$ io Justifica em poucas palavras, que co.nverw8i·ão
a Camara da s·u;:i, p.roced·enc.ia.
·
.P ara expediente, .Jrn a veDba de 40 :000$00·0..
Só para ex,p ed'iente, 40 :000$000. O orad·0r reduz a 2 0 :00•0$. que é,
muito, porque expedi·ente não •pôde ser a construcção . de um edifício
o-.. (, ·concénr, db umu casa . l!J· ap8rrns o material ct·e escri·p t0rlo para
uma repartição de 5." classe, que é muito importante sob o ;ponto de
vista scientifico, mas .so.b o ;ponto de v.ista ad:ministrativo, não passa
~}e uma repartição ele 5" clasS'e .
Neces'siuad1es im4n·e'Vis tas. - Ou.tra novid ad,e desse o.rçaimento, que
onera a .aespeza figurada na lei de sommas imaginarias, ·sem des.ti.no ! ! !

.S.ugger·e a suppressão .desta verba,

que ingenuamente ê de .réis

60 :000$000 ! ! !
A suppressão mão des organiza s.erviço alg·um, ·p orque •O que ê t."""'- .
previsto não .existe, não está conheci•clo, nem poc1ia s·er oalcu1aido,.
· Essa verba é uma irrisão ás regras scienüficas que presidem á or.ganização ou á factura de un1 orçainento pegular digno d'e tal -non1e,
"onde a .norima des·cr i1)ti va das desp ezas reaes se rve p_ara demonstrar ao
povo a solicitude, a correcçã-0, o escrupulo e a probida;cie da aclmi·n istração publica, que ê clepcisitaria d-0 patrimonio co!lectivo e do p.ro·ducto
da arrecadação d-os impostos.
Verba 13• - Museu Nacional - Acquisição de produc tos na;tunaes e
outros objectos, 10 :0·00$000.
.
Nesta verba, suggere a redu.cção d:e algumas oons,ignações; sem perttN'bar o serviço .nem ai terar o peissoal, conta o superfluo, o d·esnecessari·o e, as\Sim, faz uma econom ia de 36 confos.
E esta ecO'nomia se eleva a es ta importancia, porque ha uma conSi•gnação, quB não se ju.s1t ifi.ca , que' é escandalos·a, porque é ' simpreismente
luxuosa, sumptuosa, a de 300 contos para substituição do mobiliaria do
estab eJ.ecime.nto.
·
"'
Ora, o o-r1ad·or .não pôde ainda obter da Commissão id·e Fazeruda
15 :000$000, para a acquisição doa mobiliario do quartel general da Bahi a, que é um ediiücio novo, v.asto., mrugestooso, que está d1e s.p rovido de
mo·b iliario .em alguns ·d-os seus vastos aposentos.
o SR. AUGUS'l'O DO AMARAL - E' exacto, a mobilia que lá existe é
do prnprio .official commandante.
ü SR. MuNIZ DE CARVALHO '--- E si não fosse o general .Sotero mandar pana lá sua mobilia ·par.ti,cu.l'ar e algu.ns moveis j)Omp.ra;clos com. as
economias da obra e ou1ros a .creclHo, passar-se-hia peia vergonha de
n&o 11aver o.n d€ sentar-se, um visita:nt'8 offi.cial.
- A Commissão d'e Fazenda negou os 15 :000$000 para a compra desse
11nobiliario; entretanto, é essa mesma Comm1ssão que consi•g·na 300 :000$,
1

não já para adquirilr, mas, iiara substi1uir .o mobi.JiaTio do Museu Nacional, que, aliás, e1Stá provido de tudo.
E' colo·s sal irucoberenda ! . ..
o .SR. NICANOR Do NASCIMEN'fü :__ Mob,iliario para o qual já, o ann.o
passado, Clemos 300 :000$000, que o Minis•tl·o declara .que foram gastos
em moveis.
O SR. MuNrz DE CARVALHO - t?ois hem, nesta ver.ba, que re1P•r esenta
704 :000$000, suggere um cúrte de 3'61 :000$000, S'erJcdo que 3·0·0 :000$ são
a suppr1essão do mo.biliario d•e luxo.
Prop·riamerute, no que se Pefere á rep.ar.tiçãci, o córte é de réis
61 :000$000.
A verba 14• r.efere-se a um insti•tuto de ·ensino superi·01', a Escola
de Min.a;s, cuja org.anização todos reconhecem oomo necessaria e deve
ser ma1ntida, no pro]lr.i-o inter·es·se economico d-o paiz. Deve notar,'
poDém, que illegalmente fo1' am augme;ntados -os v·encimentos· dü professorado, que .está percebendo indevidamente vencimentos superiores.
Sug·gere uma pequena reducção de 17 concf:o.s, na sub-consignação
de 1'5 con·tos vara . a installação de um ·obsemra.tori·o asbronomico e lembra a Commissão quei limite -os vencimentos do profosso.r,ado a 1mportancia legal; porqu e mais tarde o Estado se oobrará do que indevida"
mente agora pagia.

A Escola de Minas tem preparado seus alumnos perfeitamente, sem
ter observatorio astr'on·omi-c.o ·at!é l1ofo. Ora, parece ao orador que o momento actua•l é o peior para a·conselhar esse augmenlo de despeza.
A verba 15• ref.ere-se a auxilias á a·gricultura e aos criadores.
Tenho g.rande ·e justa quezHa ou embirrancia, com esses favores
pessoaes, que são reconhecidas armas de corrupção, el.emento para a
exp•J .oração insopitavel dos· bem r·ecoínmendiaicl.os contra os bem merecedores, a despeito dos escrupu los da adminisit.r,ação, poTque cm de se d iz
favor, d.esapparece -0 conceito ·da justiça.
Esses favores pessoaes nunca ap1xiveitaram nem aproveitarão 'ªº
lavrad·or vel'Cladeiramente emprehend·edor, trabalha;dor, serio, ind.epen den1e e al1tivo . ·
São absorvidos pelos moços bonitos, agriculiores de sc•lão e casaca,
ficando sem despacho os r.equerimen.tos daquelles ·em favor dos qu aes
foram crea.dos taes premi os.
Haja vis t a o que se passa na B·ahia como o operoso in.du s:tr i.al e
agricultor -Coronel Horacio Urpia Junior, que in1t1xiduziu .a J.avoura em
grande escala do Henequem, o qual produz a fibra priviJ,egiada -ela cordoaria.. com grandes despendias; 'tendo direito .expresso e infüµfüvel á
importancia d.e do us premias, u m a.e lavoura nova .e ou tro d·e i·ndustria
nov~, requereu o pagame·nto em 1911 e até hooje s •eu requerimento descança no Ministerio d •a AgTjcultura, .aguardando que haj a verba . ..
Injustiças e descasos dest,a ordem, que ferem sempre o estimulo
elos lavradores .a.o norte do paiz, clesmo:ralizam a insütuição .desses pre~
mios dis<tribuidos sem criteri.o e ,por protecção ou corrupção ,.
Por i·sto t •em grande preve·nção contra a füstr ibuição arbitrarias
sem um j u ry ·p révio, c1es•te.s pr.emios individuaes, contra estes favores,
pessoaes que, quando nfto affe2tam até a honra, se•mpre trazem a humi lhação elo ind iv iduo p.ara conseguil-os ou recebei-os.
AM;enc1endo, entr·etanto, a comprnmissos que possam exfs·tir e desejando não crear diffkúldade ª'º honrado Ministro, o orador su gger.e a
reclucção da veTba 200 :0'00$ pára. 100 :0 0 0$000.
· Bem <;;abe que esses pr.emios constituem o incen11vo e a .e mulação.
do trabalho e da iniciativa pal"ticular, do·n-cle r.esulta, a prosperidade e o
desdobramento das industrias e da ·PO•l ycuJ1tura. · Ma.'I, papa ser obtido

Sô4
es·se r.esultado, preciso fôra qu e s·e esta1beJ.ecessern l'eg·r as inalteraveis,
p rincipies a1bs0Iutos de justiça, que garantiJSsem o dir·ei<t:o d o agricultor
ou criador -obscuro·, por·é rn de me.necirnen<to e 'de serviços reaes·, contra
os açamba1·cadores ·dos prov.eruto.s d •es tas medidas, ·q ue ficam i·nut iliza,d·as
e d·etu np a:das .n a s ua execução.
1Para bem expr.imir a p rocedenci,a das cons iderações que expõ_e, o
ora1dor, ap p ellando para o honrado Minist ro da · Agr icultura, r.ef.eriu o
que se passou ·co m o in;telli gen te inclus'tria l e ·operoso agri-cul.tor ·b alhiano
. Sr,. Horacio Urpia Junior, par a q u em o beneficio desses premies não
pod'ia ainda ·ser uma real id a d·e, em.bor.a nenhum ouüo mai;s direito
tenha .
VERBA

lG"

Info rmações, diviilgctções, etc., 11 0 :000$ por ?nC1'terial
E ' uulrn serv iço qu e não conqui·sfou ·ainda as sympathias do orador.
p0rquanto a .essa grande ' d·espeza de 192 :800$ , corres·p onde m esforços
..de tã.o · pequena importancia quie, sem gastos, 11Tlel1hor ip·r estal-os-hi·a
qualquer •s ·ecção da Secretaria de Agricultura ou da chamada D efesa
Agricol a.
A Camai:a b em sabe como se informa.•e se divulga n es-te paiz á
custa do erario publico: é um a d:ispenfüosa inu tilkla:d e no pres·ente e
·s i mplesmente.
O or ado r suggere a rec1ucção .aa oonsign,ação ·de 110 :000$, do material, para 50 :000$, ·sem a.N.erar o pesso·al ditos o n em p1•ejuc1ic·a r o
s·erviço a organ iza r- se .
VEHBA

17'

'Trata-se do Serviço de V•eterihari.a, ip.ara o qual o projecto con signa ·extr·a orclinarias ·desp eza,s, no to•trul ' de 1. 768 :720$, s en clo com o
p essoal 748 : 920$ e ·com o mater i·al 1. 019 :800$000.
Trata -se d e um sendço ainda in cipien•te, o qual p a r ece ao o rador.
deveria expanc1ir-•se parul >Ltina e prud·enternente com o vigor da prop ri'a •acção, conquistan do e cr escendo, sem 'tão grandes .sacr ifi cios do
Thesouro no p;·.esen te mom ento.
'
'E ntr.e!t a nto, o orado r , -r.e.spei-tando a organização. pomposa que fo i
dad·a a esse •serviço, limita.-se a sugger ir uma red u cção n esta v e rba
de 474 :800·$ apenas, sem per1ur·J:>ar o serviço ·e mantendo o pessoal j á
f ig u ra:do, s upprimin do s ómente a creação da enfermaria v e t.erinaria
de Bel!o Horizonte, cuia .a.espeza, annual de 31 :80 0$ não iê compensada
pelo serviço que po•ssa prestar .
·
_
Se ha de acon t.ecer o que .está ·se dando com o CoUegio Militar d·e
Porto Al·egr.e, qu e se qu er, por economi a, mandar fechar, d epois ·de
gastar-se mais de mil contos, ê melhor que não se cri·e essa e nfermaria
·v.eterina,ria, para não ·ser penoso amanhã m a ndar fechar, pesando j•á
então sobre o 'rh Hsouro a ca,rga absul'ja dos e1npregados en1 dis po nibilidacle, que r epTesen•ta o d escaso elos gov·erno.s p·elo 'l'hesouro pu bli co e •s ign ificam le cie·i ·nier o?'i ·do parasitismo legaliza:do.
M uito teria o ora:dor a d iz er a r·espe i1!0 d esnr verba s i o •lemno lhe
p ermittisse é ntrar em d etalhes sobre as · n ecess idades e res ultados- 1l€sse
serviço, cuj a diss·eminai)ão mui,to util, ·d eve •ser no Brazil sobria ·e ino des•ta, tanto quan to .s'ã o pobr·es .e r eduzidos ainda os nossos centros
cria1dore'S a qu e s·e d·eve attend·er.
1
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Prateação aos indios
E' um s ervigo novo, promissor, que capta pronipta mente o carinho
e as sympa1Jhi-as de todo <bl'azileiro patrto!ta, que sente v ibrar !forrt:e e
commovente 1a fibr·a ·de s u a nacionalida1d·e, •em .que se ·enf.eixam seus
.s enti<men t os de rnativismo.
O orador mantém a verba, .que é assombrosa, na importa ncia de
2. 281 :800$, com a justiücada reducção de .l .10•2 :400$000, ficando ainda
com dotagão superior á d o .actual exerci cio .
'Nota o orador, -ainda nes1ta v erba que ao Poder Executivo •se a ttribue a competencia de cr-e ar empr-egos e mar ca,r vencimentos· ·p ara
novos oarg·.o·s exer cidos p o-r ·pess•oal -efü-e cüvo, o .que vae d•e encontro a o
pr eceito consti1tucionãl.
As tabellas rezam: "para occorr-e r a â.espezas com as inspectoria,s

e leViCJi1· ci effei!to a fiincVação e maniútenção de novos centros ·a gricolas.
comprehendendo os vencime11~tos elo pessoal effe·otdvo dos- m'esmos centros . .. "

CNinguem contesta,r-á que o ,honrado Ministro não -abusará d esse
trecho, porque não p ôde •cr-ear empr-egos e m arcar v-e ncimentos effectivos n essas -c ondições, sem violar 'ª -Constituição cru elmente, d-e ixando
. UJm f unesto .pr.ec eden te na aduni•mtstração .
I -s to que aqui está, natur.UJ.men<te não fo i -e script-0 po.r gente ireflectida
e competente, porque, •s i o fosse, s e limitari•a a p edir o dinheiro, sem
dizer tal -c ousa, que a .[fro·n ta o Oon.gresso, ipor absorver uma das suas
-attribuições privativas.
A gente pôde ser forçada ·a oo mmetter um abuso, mas não d eve
ostenital-o, nunca, serri incor1~r e1n m·aio1r 1crirne.
Limitando-se ,a .estudar os -diversos serviços do Minist·e rio da Agri
"cultura , o intuito d-e masia.damente provado -e aqui repetido do orador
é ·d emonstrair su a consideração, seu a1Jreço e su a 1admiração á operosidad-e do honr·aido Ministro, despert ando sua attenção, instiga ndo sua
r-efl exão ·p ara esses pontos, que podem •s ervir de ataque para -0s a·dver.sarios que queiram hostilizar .su a hones1ta a dministração .
E, s i o oraidor está -d espertando ·a a;tte nção de S. Ex. para estes
pontos ·e faz endo estas restricções nas -consignações d est-e orçamento,
é porque :es·t á cel'to de que S, Ex . esposará a mesm a causa, pois não
p6cl,e a dmitt ir que seu intu i:to, d ea n te das ·difficulda·d-e s do 'l'hes.ouro,
seja mais l)Jat•riotico que o de S. Ex., que tem a l'es·ponsa'bilidade directa e parcial da ser.t e ·do gov.erno a citual.
VE RBA 19 ª

Ensino agronomico
Faz tambem uma .g rande reducção nesta verba, que sobe á somm a avultad-Lssi-ma de 4. 3·84 :311$-SO O, ·t anto ou mais do que -0 paiz desp ende p-resentemente com todo -o ensino supeúor a cargo do Minlsterio do linterior sem, en1retanto, desor.g anizar ou prejudioar serviço
1
al gum.
Mantém a .E scola Superior ,de Agri-c ultur-a, mas está em comple~a
füvergencia com -e ssa ·pompo sa cr eaçã;o que se chama Ho•r to Florestal
o qual não d-e ve passar de uma secção <d-a propria esco•l a, a crur.g o do
a buncl a nte pe·s·soal q'ue a -c o.nstitu e. E, se ,necessidade houvesse d' essa
instituição a u1tonpma, · impr.opria seria sua ·s éd.e nas· cercanias desta
1

aos
cidade, que a naturez·a si,tiO'u de natu,raes fJ.orest!l!s p.ara o ensino e
observa.ção dos ·estudios os .
Ser'á possível que nesta rt.erra em que as florestas ·estão affrontando
a nossa deficiencia d·e população se necessl,te de mais um horto florest!l!l?
O SR. BUENO DE ANDRADA
J.á existe um . aqui custeado . pela
Mi,miópaHdade,
O SR. MoNrz DE CARVALHO
Demais, ·Como lembra .a eminente
Depu''. aclo -por 18. Paul•o, •este já é um servi!}o .da Munici.pa!id'<!ide, de
aocôrdo •coin a nos·sa oarganização !!!5mini.strat;va decret!l!da pe'lo Con gresso Nacional.
10 SR . PmDSIDENTE Lembro a. V . Ex. que a. II-ora da pw,rogação
está finda. (Int errnvçcio.· )
O SR. Rl.O,,,PHAiE'L PIN.RHEIRO (t~ela 01"limn) Peço a V. Ex.
que consu.Jte a Casa se concede mais 10 minutos- de prorogagão para
ó oradior termi.nar ·s·eu ·di-scurs~. (O Sr. Pre~tclen.te eornsutta a C'amara
e es.t a concede os 10 miimtos ele vrorogaçüo.)

O SR. MONIZ DE CARVALHO (oconPimiici1wl o) agradece f!< · nimi·a
))eneviolencia ·de seus collegas; e de·ntro d.os 10 m'.nutos co.ncedidos
ter:ninará o s·eu discurso, concluindo o estu-do . que sem pre'. -e nções nem
atavios ·de fóTma está fazendo.
·
A 'l.lerbOJ 20" ncio es.tá -conJSignacla na proposta; é um serviço novo;
é a :pomposa Inspectoria de Pesca, onde ai-nda tud-o es.á desorga_
niz.ado, e :cu.ia creação vei•o de facto perturbar as reJ.ações e condições dos pesca.ao-res ·e industriaes, nas capitanias de portos e nas
Alfan d·ega:s.
s·e lhe · so.b1~asse ,te1npo, po,der;a alo1ngar- s e· sobre esl~ e- assumpto,
nãQ para -condemnar- a creação ·do serviço, mas para <:ritiocar co:n vantag·em a sua organjzaçã:o, que, co1no fo i feita, ;parece ao orad or·, col ..
lide elirectame·n1e so.bre as attribuiçõ es elas· 12api.tani.a s a .e pm1tos, oneledeve J'esielir ·Serrupr.e a. autoridade s·obre o ma.r, os .:n,,,ri.Umos· e as em_
barcações, se1n ex·cepção.
A:. falta rd1e· tempo não permvtte outra. •or-d-em de considerações jurid-ic as, além da materia orç!l!mentaria; ,mas promette o·pvortu:namente
· :nanifes-tar o seu mod•o de pensar, os seus sentimP.ntos e as .razões
pod.erosas que tem pa.ra não applaud:-r a forma. por que foi esse ser1

viço orga.niza.do ·ocn1 po·rr:1:a, n1as .r en1 effica cia n e.in criterio p.r ali co.
EsLa s erviço ·nOY·O, de d ous :Ti ez·es, ou ·de inenos .de 60· dias- de
c xi's tencia, é on e rosi ~.s i1110, ·COnsti•tue u1na ameaça rui-nosa ao 'Thesou ro Niacio.na.1.
·
· A Inspe·ctoria d e Pe~·c a corn€Ça oustando ao or-çamenbo· 1. 300
ca.ntos, para con1eçar, •d esorganizando o que P.Xistia e estabe lecendo a confusão :nas rela.ções admf.Jlistrativas dos pesüadores 4 in-

'd ustri aes.
0 .SR. RAPHAEL PINI!EH<O - 1Não fa!lanelo nas isenções de i::n1
posto.s .
-O SR. MONIZ DE CARVALI;IO Poderia p•1·opõr, .por uma justa inji:nicção de rp atriotismo, . a sua supp-r essã·o. Presenten1ente ·não se deve,

se não' faltando .a í'é aos justos dic:ames da consciencia, p.roipôr a
cr.eação ·d'e empJ·ego.s e muito menos de repaPtiQões luxuosas, tanto .: :nais
·quan•d•o se itrata a.e um s,e1·viço que poderia. ,e deve'ria ficar suhord·inado ao Mi.nisterio da ,Ma·rinha, - com espe-ci-aes ·S ecções em ca·da uma
c1as capi-tanlas de :i1o;rtos. 11po1dl:z-indo desde logo resuJ.tado-s e os be·n eficios collimad-os· para a classe p.obr·e elos pesc"1!dores, a •que deve tutelar e protegef .
·
Orgamiza:rrd-0 es.se s~nvliço, o Mi1ústeri•o da IAgricul•tura ,não iSe
pre-0ccupou ,com a pe_sca em ·peq,ue,nas ·embarcações, . que até agora

ªº~

/

é o rec:u,rso _.das :POJ,'.>Ulaçõ•e<> 'pobres .a.o beira-mar; . ·não, trata da pesc:;i.
mó-ilen1a, com ·en:ibarcações a vapor de alto mar, abramgendo aji.é a

captura das- baleias por "meio . deis ca.nüiõe\s épr.Oprios; á qual se prend~
uma: ·industria ·de .ri•co ·futuro - a {lo azeite de peixe.
.
Entretanto, ao envez de fa-ci<li·tar a acção e garanti<r .o tra!baJ.ho
tJ.o.s pesca•d@·r es e o desenvolvimento das ind-ustrias "Orrespondenotes, q
r egulam·ento baixado este anno é um •tratad•o bysa-n tino de difficulda-des, futilidades e subtilezas, que nem a lnspecto.ria .Geral p0·Cl·e executar e praticar com •prov·e;to .
•~ccre.s:e que, em via'tude desse regulamento, que é o acto do Poder
Executiv•o, foi · .cread-o um .p omposo pessoal, enor::ne e largamente remunerad.o, com violação -olamorosa do prece-ito constitucional ·e o sacrifi.cio immediato ·de avultadas so:nmas ·do Thes-ouro Nacional.
A 1Camara não ,pôde ser indi.fferente a ·essa ·consignação de despeza, sem que· aliene ·uma .d·e suas mais •elevad a s prerogaJ'.ivas consti"tucionaes.
O •s erviço da pes·ca, tal como foi orga:nizad•o, ·n ão reco': nme.nda a
competencia de quem •o eláborou, qt·e não foi certamente o honrado
Ministro, ,pG!'q uamto ~o·do mu ml•o sabe que •esses ltrabaihos massudo.s
são feitos pelos .ca;n·dida tos ou d'rectores ;nomeados. 1D e •ordinario, q·u em
elabora taes regulam·e·nto·s -c-om D interesse d'recto d·e ser collocad·o, sem
calma e não .tendo 'a -oom-pr.ehernsãG ni-tida ·de ttodos .os elementos, que
muitas v·ezes .colUdem com os interesses com.m uns e g.eraes, Organiza
mal, quer·endo ·o.rganizar 'b em, pelo excesso ·de autoridad.e aue attribue.
Não •pedirá a ·s uppressão ·d·essa ver.ba, rmas sim a su:p pressão de muita
•cousa ·que lhe parece inurtH. Não •C oncorda com a compra ele nav-ios
para se manter nelles ·escolas, cl•espe·n dendo-•Se -c om o seu custeio o
absur·do d·e 800 ·Co-ntos a nnuaes, quando se quer fecha,r ·a Es•c-ola Mi·"
litar ·d·e Porto Alegre, q·ue ·custa 600 contos, iporque o Thesouro ITT>io
tem di'nhei.ro.
·
Qtwd D /eqis vult Jl'erdere, clemer>1tcit priii.s.
<S<e11á :p ossivel que Deus nos a.rranque a razão ·para nos rebaixar
no -c onceito .publi-co?. Não ·é passive!. !Nesta consignação de niil 1e tre·zen,tos con.~011, pede o o.radó.r a reelu cçã-o ·ele 772 ·contos, ·p o·rque exclue
os havias, ·tripulações â ·custa do -paiz, rmani'en cl.o, :por·êm, a Insp ectoria
e ,e staçõ·es mod estas pal'a o regis!t,ro ·da·s e1nbancações de pesca e para
a ne·ce s~ari.a fiscalização e oo·n cessão elos favores que a leg islação
conced·e u á sua industria, cujo d·esenv-o.Jvimento. -se está ela.nela pela
i-niciaJ:iva !])articular e .sem -onus para o Thesouro.
·
:Para concluir, -o -o.radar as·s'g.nala que nes-ta sua jo!'nada e peregri nação, ·de verba erri verba, toca,n.ao e:n todcs os e5tagi·o·s do -orçamento em ·d i·scussão, chegou a reduzir suas despezas na imp.6.rta;nt-e
cifra ·d·e, ouro, 4-50 :000 e 8. 727 :000$ .em ,p apel; sem de·sorganiza.r ou
sup!primir u:n serviço existeni'. e, · sem demibtir um funcci-o nario publico,
sem .a,r.rancar o pão e ·qs recursos a um ·ente human-o.
•Deve o orador consignar .neste discurso, coono a razão superi·or
do seu esforço, d.e seu dever cumprido perante á Camar.a, j:ierant.e o
l1onrad·o Mi·nistro ·e a . üocnmiss>io .d•e F ·a zend.a., as ju-ai-c iosas copsid·e- ·
rações de abalizado .publi'Ci:sta, que escrev·eu -c-om com;petenéia so·b re
a acJ: u al situação fi.na·nceira elo Brasil:
cnA .situação a;ctual. ·r esume-se· .neste contraste sl ngular: em p.Jeno
estado de florescehcia ·economica, tendo vencido os obstaculos da
SUPERTRIBUTAQÃo, expancl.em -se as fo1~'.'BS de producção, como dem-onstra
o augmento ,das r.endas publica.s e do co.mmer-cio exteriiO.r , emqua.nto o
paiz encontra-s·e ,na im::ni-nencia de uma nova cri·se fi-nanceira.
((.Esta ·crise, -portan>to, •não decorre da decad.e ncia ecqno.m ica,_ ma,_s
0

0

de excesso exaggeraÇ!o da.s despe:?)as e do aUJgmellito extràordinario que
vai ternlo, de um mb,do que ;parece quasi ·inconsciente, a divl·da publica
nacional. •
"E tanto mais se torna neoessario chamar para este estado de
cousas ·a altüinçã-0 ·dos que legislam e governam, quanto a tendencla
é pa·ra continuarem nesta attitude de prodigaU.dad·e que, afinal, a,cabaria !POr aff.ectar a vida eco.nomica dü :i;>a.iz e 'dar com o credito publico
rpá,n tanas : ))
Cumprindo este deveT, permitia a Camara, Sr. P1·esiod,ente, que
sejam suas ultima,s palavras a manifestação 'de s·u a giraUdão rpela
benevo.l encia da Mesa •e ge,nerosi.dac1e de seus illustres collegas, que o .
honrarann com 's ua confortadora 8'ttençã·o.
P·rocurou desem,penhar -conscienciosamente o honroso mandato c-Om
que ·f oi · investido, trazendo o concurso de ·sua intellige.ncia, embora
.apoucada (não apoiados g~raes), ao serviço da patria, cuja aspiração
d·e J)rosperidaid•e e •grande:?)a constitue o ·oxygenio que alimen:ta os sent-imentos ,dos Brasilei·r os. (M·w lto bem; miiito bem. O orador é 'Viva,-

em

nverute cum:iJrimentaiào por seiis collegcis, que o abraçam.)
O &R. VICTOR DE RRIIJ''l\O _:__ Sr. <Presidente,· quando U1ontem vim
á rCamal'a, na pers·uasã·o d'e tomar a ;palav<ra para d iscutir o ürçam·e nto

da AJgricuJ.tura, estava. ai·n d·a so·b desagrdvel im:pressão das d'Uas sessões ainteri•o-res.
Realmente, .i1ão só na pri:meira, mas ta:m·b em 1n a •segunda, em meu
.e spírito se af.firmara a convi.c ção de que a discussã·o do orÇ'amento da
<Agri!cultura tin,ha sklo arrà.stad'a para mn 'terreno i·ngrato . .Ernbald€ eu
i.nterrogava a razão do apaixo11amento dos espi.ritos e do animo de initolerancia da ·p aTte d,e alguns na · d:iscussão ·travada ·a respei•t·o de um
.a·ssmn,pto, no .qual m·unca ·é U.cito sinão manter a m·aior concordia entre
quantos d•eseJam tlisp·u var a gloria de ·con•correr para a boa marcha
dos negocios .pul:>licos, em um paiz or.ganizado sob as normas do .regímen r epresentativo,
· Hontem, ·p oném, q·uando se ini·ciou a. terceira :phase da discussão do
orça;mento d'a Agriculti.lra, outra foi a minha impressão ; ,p ois desde logo
notei com satisfa.cção que a atmosphera de paiJ:::ão e in·tolerancia se
havia sensivelmente modificadü, ele modo que já' era lidto esperar ·se ·ehegass•e a um mom ento de calm·a, de bo:nança, em que todos pudessem
desas•ssomhra;clamente tomar 1pa1,te na dis·cussão de uma materia, na qual
.tudo é permittido, eq ·o repito, menos a ,paixão e o odio. (AvoiQ}f/,os; 1roiúito bein.)
·,
'Ü :SR. NICANOR DO NASCIMENTO Muito bem! .n a a,;na.!ys·e, como eu
a fiz .
.O .SR. VICTOR DE BRITTO - Exacta.mente. V. Ex. viu que, ·em muitos
/Pontos, eu o ·applaudi: pois não traduzi nas ipalavras de V. Ex LntuJtos de opposlção ao Sr. Minj.s•tl'o da Agiricu>ltul'a quanto mais ao honraido Sr. Presidente d.a R·ep'U'bJioca, <'!e quem sei é V. Ex. grande aiclmira:dor e ve.nera:dor.
o SR. NICANOH DO NASCIMENTO - ·"'poiaclo.
Q rSR. VICToH DE BRITTO Sr. P.resid·ente, Í•nic.io·u o de·b ate, na sessão cl:e hóntem, o •meu illustre col!eg·a, o ·Sr. D e.puta:do Pereira Nun<es,
cuJas pa;lavras para logo me· inspfrara;m a confiança de que outTa era
a orientação que se ia imrpr;mir ao debate. E mais em mim se .f kmou
essa confiança, cl~pois que s·ubiu -á tri-buna o nobre· Der,;itaido pela Bahia, o rS.r. ·M oniz Oarvalho.
Realmente, Sr. Pre.sWente, •nada podia oo·ntentar mais o meu espiri•to de go·\l'ernista lea l, mas co•ndicion•a.J (porque, si alguma cousa lrn
que· eu não pos·s a co·m pre·Iie-nuer, no que ·quer . qi.1·e s·eda. quanto' mais em
1
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tJ)olitica, é o inco•n di-cionalismo) do que o disc·urso do nobre Depi.1tado
bahiano, cada uma ·cl·e ·c·ujas •phrases, na formosm'a da fórma, do estylo, que •S. Ex t a.ti.to saJbe culti;v.ar, se easav•a oom o meu mod·o de ver,
com a minha. o,p iniã:o sob.re o assum:pto. em debate.
cA..p:pello para o ·testemun•ho do me·u .nobre ami•g o, Sr. Nicanor do
Nas•cimento, a .qllem üve o e nsejo D·e dizer que •não saibia ·0 que mais
pode1ia eu fazer .na tri.buna, dep·oi.s do brilhante discurso do nobre
Deputa·do pela Baihia.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E' verdade.
o SR. <VICTOR DE BRIT'.1'0 ----< (Lo.go no .longo ·exorfüo do cHscur.so do nJ.uS"tre Sr. ·Mo.n iz, CaPva.l ho, ,phras•es d•a mais alta si.gnificação me soaram aos •ouvi·d·os, e retumbaram ,por este recinto ·como ·P·ara fazerem i:ecordar ·um peri·odo, que já 'Vae •b em lo•n ge e que nunca mais s·e apagará
ela m emorioa das {;'e-rações.
·
S. Ex. teve rm.ra·ses ·como esta, pronunciada com a emerg·ia e o
calor de um verdadeir.o senhor ela tribuna: Fr~ai sabendo, senhores, que
cada um d·e nós aqui na Camara dos Srs. D e'putaclos, cada um dos representantes do Poder · Legisla•tivo . vale, neste regimen, muito mais elo
que um ministro, porque o mini.s•tro é apem;ts pessoa ela confiança do
Chefe da Nação e pôde ser amanhã clemittido, e mquanto nós outros, os
legLsla dores, só poderemos sahir daqui depoi·s de terminado o nosso mainaato, ·conferido pe.]a soberania na.~ ional.
Pois he·m, 1Sr. Presidente, quand o S. Ex., ·Con1 :elo(iueincia adn1iravel, prof·eriu per-ante a .Gamara dos Deputados aque~le con ce ito 'briJ.hante,
reproü.uziu-s·e .em mi1n1ha imaginação ·um -dos .p e ríodos 111ais solen1nes da
·historia .humana 23 d·e junho de 1789 - dia para semp1»e memora .v el, em que se laV.l'O'\l o ·decreto .de i·nviolaibilidacl e dos .representante·s
cl·o povo e a sentença <la traigão á Patri a a .que1n q:u e r que tentasse contra a 1ibe rclacle ele um De,putaclo.
Os concei·tos do nobre Dept"taclo baliiano trad.uziam, .Sr. PreS'iclente,
o cli.rnito invioilavel de crHica, conferido a todo re1wesentante üa Nação
na tribuna ;parlamentar sobrn os actos do Governo.
Naida, pois, era menos licito (fo ·CJUe aqi.1ellá a·tmosphera cl·e i.n tblerancia, .que se pr-ocura1v a ma-nter -na clis·cussãio ·d·e le is orça.irilentarias,
atmos1.)hera ·d·e intolerancia sobre a .qual ainda não l'ui c·o ntesta·d o .
O SR. RA.UL CARDOSO - ·Eu estava prese,n te.
O .SR VICTOR DE BRITTO - E ta.] foi o espiTito e1e intolera1ncia qu e,
pelo simp1'es .facto ele ;haver o orador aparteado faivor avelmente ruo Sr.
Ni1canor <lo _1Nascimento,- .e1n alguns pontos do seu discurso, houve quem
l·he chegaisse a insinnar que estava s endo ·cl·eslea.l ao ho.nradü Ohafe da
Nação, ao se·u partid·o. e aJté .ao proprio .Sr. S·enaelor Pinheiro Macha do, ·GOm qu em elle se <lwnra ele manter a jtlai·s inteira sOl·i·clariBdade po l'ltica e ca · ,quem o ligam os laços do m.ais sincero aHecto .
Como si aiqúi houvesse quem, mais ·do ·que .eu, Sr. Presid·en:te, possa estar acima de qualquer suspeição so'bre a sua lealdaicle po,Ji1Uca.
O SR. NICANOR o.o :NASCIMENTO ----:- E, si ha q_ue.n1 se não possa ae ·
cusar de espirito ·ele into~ eranda .é o S.r . .Senaiclor ·Pi·nh eiro Macha.do.
O SR. RAUL CARDOSO Não houv e into!.eranci'a, o ataque foi pes0

r::oal.

o

:SR. NICANO.R DO NASCIMENTO -

pes,soaln1·ente a ·n i·n gu em.

Não é verda<1e. Eu não 'ataquei

O SR. RA1UL CARDOSO Ga;;la ·um dos illustres Deputados tem o
direi-to de a.taicar os actos do Govel'no. Os actos são ·Po Governo e não
d·e seus mini·stros. Critiquem .como quizerem esses :actos; o <JUe não
pod.em a·b so.J utamente é, individ·uos que se dizem J)ertencer ao iP.artido
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8Qnservad·oa-,. virem aqui a;ffirmar menos ·probidade do' Sr. Ministro da
A1gTicuUura.

o

SR. ·NICANOR DO NASCIMENTZ - Não aDfirmei tal a 1cousa.
V. Ex. cl\amou a attençã·o do Presidente
ela Republioa para fa;lta a.e probida;de d·o Sr. M'i•nistro da Agricultuo·a.
O SR. NICANOR Do NASCIMENTO S. V. Ex. puder prov.ar isto, não
fallarei mais.
O SR RAUL CARDOSO Esbá ·no Diario cio Congresso .
O su: NICANOR DO NASCIMENTO Si V. Ex. mostrar isto, não usa rei mai·s da •pa~avra.
,
O SR. RAUL CAnooso Ainda ha pouco, na sala do café, quando
se fallava; no pr,oj.ecto apresentado pelo Sr. Stockler, V. Ex. disse que
era um •pro j.edo d•o Ministr·o.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Na sala elo ca•fé n ãio 01a ta-chyO SR. RAUL CARDOSO -

g-.i:aphos.
O •SR. VICTOR DE BRJTTo _
(trocam-se mu.itos apewtes qiie não permitteni cio oraclor 001vtinii:cir). Si me permittem O·S nobr-es Deputa;dos, en-

trarei em .nova ordem d·e co·nsideraçõ·es.
·Quando tive a .honra de ini ciar a 2• füscussão d•o orçam ento da
Agricu.Jtu-ra, coube-me o eúsejo d·e apresentar duas emendas, justifica-ndo os motiYos que me traziam á trib·una. D eclarei ·que o faz ia em nome·
ela si·tuação das fi.nanças do p•aiz. Bisonho ~m ma.teria ·parlamentar (não
c;poicuios) " mai-s a i·nd·a em oo usas de ·f ina;nças, pois ·não ,p asso ele ve1ho ·curaµ .deiro . . . (não avoirnclos)
VozEs - Muito competente.
O SR. VICTOR DE BRIT'rO . . . tive a opportunidade de dize r que o
fazia, não só em nome elas nec.essidrud·es financeiras do momento, mas
ai•nda em ·nom e dos prindp i•o·s rafücaes d·a -.po:itica repubHca·n a em que
f ui educado.
Si volto á tribuna para apresentar novas emendas ao .nrçamento
da Agri1cultura, são ainda os mes1nos os s·en·timeritos que me anilnam,
pri·ncipalme•nte no toca·nte ao pro·b lema financeiro .
Qu.ando, Sr. .Prnsidente, a .qui pela primeira vez, me occupei do assumpto, ora em clebate não tive occas.i ão cl.e me referir á pessoa do
Sr. Ministro ela Agri.cultura .
Faço-.o, po-rén1, ag.o·r a pa ra be1n a,ccentuar qu e, as considerações ciue
v·o·u ern.it tir, 1en1 n ada poc10111 interessa.r a pessoa. do Sr. Ministro, 01n
quem, ·e u me ho~ro e m o declarar desta trib1H1a., reilonheço um servld.or . dedi,c a.d o á ·causa pubHca, folgo a.e rende.r homena.gens aos seLlS
pred kad-0s inte'.1e0tuaes e mora.es, com que S. : Ex . se tem i.mposto pela
sua a·cção e·ffi.caz, nos negocios d o d e,parta.mento aclm inistrat,i·vo con fiado ·á sua direcção. T a;nto mais eu não posso e não d·e vo fazer outr o
conceito do n o.bre Sr. ·Minis<tro ela A:gri•cultura, quanto é verdade estar
S. Ex., liga;d•o á po,liti1ca rio-'granclense por laços de sympathia, QUC, a
cada momentp; tenho eu v is to tra:eluzidos na ba;ncada elo m eu E .stado, e
não i.gnorn o- c©nceHo em que é >ticlo o Sr. Ministro da Agr ic ultur a P<'>lO
preclaro ·Chefe do m e·u parti do. ,
A que titulo, .p ois, liavia eu d e sub ir a esta tribuna par ,, faz e r opposigão a ·politica elo Sr. Ministro da Agri.cu'.tu.ra, nos negocios confiados

á s·u a a l1ta airecção?
Fei·tas estas· cons ideTações, passo a tra.lar c1o as::>un1pt·o en1 debate.

Quando, na 2" ·di.scussào, eu iniciei a seri e de consi·derações aue
_me trouxeram á . tribuna, foi !11€U prime'iro cuidado, cl.epois de lembrar
um tr.echo da · mensagem..do Sr. Presidente da Republica, ler um conc.eN·.o de u1n ·dos· inai.s notaveis fin a ncistas,. Pearson, qu e peço venia
·P.~Úa r·e·petir n este momento: ·

·--·

au
«Cus<te o que custair, -diz P•eairson Coitado :por Nd:titi na <ma ohr&
«Principios d .e Se. elas •f in anças» , ·eel. 1fl'. de 1 904 ), o orçamento em
seu ·con·1juncto, não se deve encer r ar >e·om •cleficit. Um deficit : e>hro,nico ·ê un1 verdade iro cancro na v id a d•o,s Esta-d-os . Si c ircumstan c ias,
de natur eza poli t ica -0u outr.a, se oppõem á applicação de impostos
r e·la,ti vamente bons, recorra-se a novos impostos : tudo, menos o cleficit.
Um paiz qÚ•e des1pencle :xnnualmemit·e ·50 mi.lhões mais do que as
s u as r .eceitas , co n trahe 50 milhõ es de dividas, sem f·allar nos juros,
ele anno a anno , dos seus cleficits s u ccessivos , e assim por ·éÍ.eante indefinidamente.
Tu do i•s·s•o lhe a rruina o cre:iito. Elle não pôde mai s encontrar dinheiro si não em co ndiçõ es ca:da vez 1nais onerosas. Em certos paizes
s1e •te11n forim:ad-o um.a 1ber.m.itnologia 1ridLcula: zomba-s·e a.o e qudliibrio
arithmefico, a pretex·to d·e que o equilibrio eleve ser .economico . Mas o
equilibrio não pôde s·er sinão ar ithme ti co: si um paiz gasta d emasiad amente,· a reccn»rer a, dividas, é-lhe preferivel red uzir as de!>pezas. Nad.a
arruina mais u ma nação do que as dissipações financeira·s.
· E '' uma ver·dad·eir.a des1ruição de capitaes, em grande ·detrimento .
das .classes pop11·la1-,es, ás quaes, ao primeiro momento, s.e pôde áfigurar
qu e ia dissipaçãio 1sej a vantajosa. "
Sr. President e, longe ·estava eu d e suppõr que o conce ito do nota vel financista, por mim adduzido .em abono elas minhas consideraçõesso'b re maite.riia o.r çameinltaria, viesse a se1r •conürmado· ·de ·modo compliet-0
n a sequencia do s J'acto.s pela opinião dos mais compe tentes, e até pelo .
ju izo, segun d.o aqui ina is ·de u1n-a vez se tem affirm ado, elo prXJprio
Sr. Preside•n te da Republica .
No momento em que fallo, é notorio est ar.em todos convencidos ·d e
que a, poliüéa finainc.eira se ·deve modelar pelo conceito do emin en t e
f;inancista, a que me acabei 01e ·r efe.r i1r .
.
,-.roc1a'Via11 !Sr . Pnesi·dieJilite, o ai<!lerto ·das minhas éons~dierações, con1provado pelos fac to s s u bsequentes o que para mim seria uma vic.to1ria, si á ·Camao·a dos iSrs. 1Deo.:>uta,dos tivesse e u vi:ndo c om !P:ratenções·
não impediu que um jornal da terra, uma
á. carreira parlament'ar folha desta Cap ital, pretend·es-se ridicularizar o m eu d espr,elenc ioso ·
discurso.
O SR. RAUL CARDOSO V. Ex. está muito acima disso.
O SR. 1VIC'.l'OR DE BRIT'ro N ão impórfa.; os factos vieram confirm ar qu.e os meus conceitos estão hoj e co,nsag-rados pela propTia au toridaid:e, pela pr.obidade ineJOcefüvel d o S~. ' Presi.dente da Republica.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Apoiado; d e cuja . s ince; idade . não '
nos ê licito duvidar.
·
O SR. VICTOR ·DE BRlTTO E tanto mais, Sr. Presid ente, devo · in- '
si:stir, all't•eS de entrar no estu do das emendas que ·d esejo apresentar,
na m·e0ess,idade a•b s olu:ta dia politica d'e economia, ora nos planos do ·
Governo., qua.nto ·é hoj.e uma verdade i·ncliscutivel, que um Cios motivo s
podero.s os elo desprestigi.o ·em que vão cahi ndo as democracias está
precisa111ente no abuso, feito pelos parlam.e ntes, das s uas prerogativas,
no auglnen~.o inco:rntDn en,te das ·desJ!)ezas J)·ubMcas,
des prestigio
que
c h egou a.o ponto d·e já haver si do s ugge r ida na França: idéa de se .
diminuirein, de 1se restringiren1 as prerogativas dos parlan1entos pelo
abt>SO da decretação d:e despezas qu<:l sobJCecarregam, que oneram o
Thesouro, abalam o credito publico e ·profundam ente reflectem na. vida
das infeliz·es ·classes pro letar ias .
í?asso .agoira, .Sr. P:resi:d·oote, á Just iJi-cação das minl1as eme,ndas.
N.a .ruhrica 1ª n:a Direo1:o.ria ele Càmtabillidade encontra-se .a
seguinte verba:
"Para o Serviço de Regi.s·t ro Genealogico d·e Animaes, e R egistro e
Archivo Geral de Marcas para Animaes, comprehendendo o p essoa l
0

commi§siona.d o para a execução do mesmo serviço e a, acqu1 s1çao de livros e mais CibJectos, encaderTuações e impr.essões relativas ao ·assumpto,
100 :000$000."

Desde ·logo m'El chamou a a;ttenção o facto d.e não estar .es•ta, v.e rba
consignada onde n'\G:is naituralmente ·d·evia estar, isto é, na Dkec;toria
Geral de Industria, o•nd·e ma.is plausivel é a collocação ·do registro de
geinerulogüa d•e animaoes, do serviço a.e .r egisbro de marcas, et1c.
Não comprehendo, pois, a collocação dess a verba na s ecção de
contabilidade.
Demais, não percebo justo f und a.menta par.a que se ex1Ja. aqui uma
conis i gnação es'Pe<Jia;l .p.l:1Jra· pagamenibo ·de Íi1Vros e mais obJectos quando,
para tal fim, já a <Directoria ·de -ContabiHdade tem uma vePba de

0

0

15 : ~00$000.

Eis pol'Cjue apresento uma emenda supprimindo esta consi•g nação especial da verba 3 11 •
O SR. LUCIANO 'PEREIRA - Nes1te caso, ·devia ap.r esentar emenda augmentando a outra vel'ba.
O .SR. VICTOR DE iBRITTO Au.gmenta.r para qu e ? si o que e u quero
é •cor·tarlverbas, diminuir d·espeza•S ...
.O IS . RAPHAEL PINHEIRO E em -ter-ce'ira dis·c ussão' não s·e p6dem
a.present 'r ·emendas .augmen•ta;nd•o verbas.
o sa. VICTOR DE BRITTO - Sel'viço de Immigração Eis um O'UÜ'O
ponto pal·a o qua.1 solicito a attenção dos nffbres Srs. ·Deputados.
Na segunda dis·cussão deste orçamento acMuzi largas ·Considerações
a respeito do problema em .questão.
Tiye .então ensejo .de me declarar adv.e rsarid intransi.g eµte da immigraÇão s ubs>diada, po'is ique, não s6 por doutrina, mas ainda attend en do -á situação •firnanc.eira do paiz, não pod ia eu copcordar com.Unuas15e a
.figurai~ no o.rça mento un1a veriba elevada para esse ifim, qua:ndo a verdaicle é que a ·immi·g ração espontanea já é maio•r do qu e a .subsicliaida .
.E isto ;eu o d·emo·nst-rei com os dados, •co.lhidos na ,propria mensagem do honrado S-r. J'resident e da. Re11ublica.
'Ô SR. RABHAEL EINHEIRO· 80. OOU immigran.tes são esw0ntan.e os,
éantra:. 5 O• OOO· g;u;bsidiad·os;
o .SR. VICTOR. DE BhIT.T.0 - AJ;Ioiad0 .
O SR. RAUL .CARDO·SB' Nós J).recisa.mos de 300.000 annu alm·ente.
10 .SR. VICTOR DE 1BRITTO ~ .Perdão. E' i.nco•nveniente essa pen:etração ··brus·ca de massas m:uito volum·osas de immigrantes Pôde succedei' o .qu·e mais de uma vez tem succedido, como · ai·nda re.ce·niemente
na RepubUca Argen:tina,. da qual houve verdaoddro exdÇlo de immigrantes, co.m os quaes o Thesouro havia d·esipendido grand·es sommas em
passag.ems, rocalização, e·t c .
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO
Isto já s·ucced·eu no Brasil. .
O SR. VICTOR DE BRITTO _ E' um dos argumentos moa.is- po.derosos
CO'nt11a a immi gração subsidiada.
O SR. FONSECA HERMES - A immigração es1pontanea tambem é estipenfü~d a,
'
·
O .SR. RAUL CARDOSO E ·é .c onforme o system•a d€ colonização .
. O' SR, VICTOR DE BRITTO !Nã,o estou fallando em c•olonização .
. 10 . pro•b lema do povorumernto do solo se ·fü.vide em -Ouas partes: immigração e colonização.
A ianmigração é a p!j;rte do problema que diz respei·to á introducção
do i·m migrante .no paiz, .e a ·coaonização; •a que .diz . ·respeito á sua localização.
O SR. RAUL CARDOSO As <veribas que figuramno orç;amento para
1
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0

313 .
esse serviço teem sido des·pendida,s, não só com passage.ns, mas com a
alimentação, com a hospedagem dos immi1g ramtes . ·
O SR. Fo:r:rSECA HERMES - Mesmo dos espontaneos.
o SR. RAUL CARDOSO - .E' nisto que S·e gasta o diTIJheiro.
O . .SR. "l<'ONSECA HERMES ~ Não se ·p ense que o immigrante espon.faneo é gTatuito .
ü SR. VICTOR DE BRITTO ViV. EIDx. esfüo ind·o muito ad·e·ante do
meu pensamento. J 'á se vê que não ,pude'müs deixar de dar de comer
·aos immigrantes que vêm ruo paiz. Não toco nesta verba, ponque ella
não está em clesa,c1côrc10 COm 'O meu m .odo de ver. Ü que SUl)Pl'imo é a
verba para passagens do exterio·r, afim ele que se não dê o facto, q·ue
é uma ver,dacl·eira anomalia, a.e indivíduos (eu .conheço um nes·sas conclições) ir·em muita.s vezes á Euro,p a é. sua custa, e ele lá regressar:em
outras taintas 1á c usta elas verbas d.e immigração.
·Conheço um italiano que 1procede da seguinte ofór·ma: embarç.a. para
a Euro.p a, com passag·em ele 3" classe, pagando trinta on quai;;enta mil
réis. Uma vez m~miclo ele 'pequenos contrabandos, toma ·passag'.ém corno
immig.ramte, e volta para aqui a vender seus pequenos contraba.rndos .
J1á cinc'O vezes tem o es·p ertalhão a 1p.rovei·tado a parte q1.ie lhe toca na
verba do orçamento da A!griocu ltura, desti'na,cla a passagens do e;cterior.
O · SR. LUCIANO PE-REIRA _ E' um abus-o, com o' qual não se póde
ar.gumen tar.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO ~ E' uso e não abuso.
ü Su. VICTOR DE t]3RITTO Os apartes são inco·ntestavelme:nte parlra mentares; não me estão perturband•o de modo algum; todavia, j~
me d·e.s encarnin·hararrn da corrente d'ã-S id·éas. Em toc1o caso, neste desencam·Lnhamento, aind•a ;vüu adduzir consi'Cleraç.ões ·Co ntra a hnmig-ração subsidiada. Quando pronunciei o meu discurso de 9 ele julho, dis-.
se qcie f.allava ·d.e 'experiencia ,pro,p ria, por· informações <lirectas
co'l,hidas no exercicio de minha .profissão d·e medico, no peri·o'do d·e
cerca de 30 am.nos, a res·peito do pro·blema. de que se trata. Devo mesmo
accrescentar que, so'o re este pr.obl:ema, tenho es'.)ri.pto na. imprnnsa de minha terra, ,principalmente na A F'eicberaçciio, orgão do partido Republicano
Rio - Granclens.e. Não sou, portawto, um extranho a·o assumpto, ao ccmtrario ternho -llí e 'Clec1icado muito estu·clo, ·porque, ·considero util a immigraçãü. E'nte ndo, po1~é1n 1 ser che·g·a.clo o momento d.e confiarmos o problema elo povoamento dependente do elemento extrangeiro á immig.raçào ·es.po.ntanea, e cuidarmos dos . :14 mil1hões ele brazileiros, que ahi
v iv.en1 nas. nossas 1cam;panha.s e nos·sos s~rtões ·á espera d a 1nossa p.rotecção.
'Ü SR, RAPHAEL PINHEIRO Apoi,ado. o norte tem .direito tambem
ele viver.
O SR. FONSECA HERMES _ 1No emtanto, a maioria dr;) t'erriborio está
tncu'1 ta. A 'PO·p ulação não é suf.ficiente. ( Troc·am-se 11'Vnitos av,ar<tes.)
'Ü SR VICTOR DE BRTTTO v:v. @Ex. sabem que um a:ss·umpto importante, 'o - qual, desde o começo do século .passado, vem attrahindo a
· attenção c1os mais a utoriza,clos eccmomistas, é o ·problema da população
e da proclucção.
Fartamente jiá teem os ·economistas ponderad-o, que o ·planeta t.:n1
limites, nfüo podendo os paizes augmentar indefinidamente a sua popu lação, nem, tão pouco, a S\la prod·ucção. Disso offerecem ex·emp~os a .
lr.[anda e a China. Da ·p1·i·meira r.egistra a historia que foi pre;ciso emi 1

grar em massa, par.a fugir á miseria que a victimara e.in conseq:._1 Qncia de crise da laivoura; ·na seigunic1a, o inf runtiicidio ê o tri-s te recurso,
1

que ·alli se assignala c omo .f ructo da supel'1POpulação. (Trocam-se mnitos
apmctes.. ) Esfou conv.enctd>0 d(l que não é o. voiume da pop·u.las;ãi que fa2j

a felicidaide de um palz, mas, acima de tudo, a qua!i.clacle. E' uma

que~ 

tãÕ reso1lvida .

O SR. RAUL 1CARDOso - Mas isto não é repu•b licano
o •SR. VICTOR DJ!J BRI'fi'O - V. Ex. não_ me ·póde i:nJ1i.bir d·e t er idéas
socialista s. U1na Dias re-pü}?liica s m ais pr a:ti·cas do m·und 0, os Esta.dos
Uni.a os, a,o conlJ))let ar uma população pouc·o i'n.ferio.r a 70 milhões de habitantes, ·Começou d e oppõr ob.sta,culos 'ás corr entes volumosas de immigração e 1Jassou a faz er s ele·cçã o. Como ponderei no meu cli.s.curso de 9 .
de Jul·ho, 1ha a ,c·onsi deriar no povoainemto, .não só o prob:ema econon1i·co,
porque uma nação não é uma sociedad·e industrial, não é uma sodedade
pecuaria, disse ·eu, na qual o O•b jectivo ca pital é simplesmente augment a r o ·numer·10 .elas vacca,s e dos bois, pois, quanto maior o numero ~anto
maior o Tend'imento. Um •paiz é a lguma cousa mais do que isso.
No pov•oam ento é de ·m ister attender não só á part e econonü ca mas
ta,mb em !á Hhnica ·e ·á na.ci o:nalis.ta. Q·ua.nd o eu, s enhores, não por
espirito· de n a tiyismo, mas ·p or ·encarar o .pr·oblema á luz ·das sã.s n oções
ooJ.hi das nos me:rhores tr•a,taclistas, _ 1a,ntes ele vir a esta tripuna, m e
ex·ternaiva :naiqueHes t ermos em artigo.s ele il11!pre:nsa, nfüo havia afnda
lido a: opinião d e Oliveira Ma rtins exarada em 1887 em seu Ji.v ro O BHisíl e a,s cro ionicPs, opi.nião qi.1 e vou tomar a liber-dacle de expõr á aprecia ção dos Srs. Deputa·jcs.
1

1

:Es.cr:evia Oliv eira M·artins em .1•387: "Para be1n ava:i·a r o dese·n vol-

vimento ela s duas .gran J es nações flmeri>: anoas (Brasil e Esta d•os Unidosi
é mister não con:tTapõr numeros, que abstn1c.tamente nada .si.g ni.fi.cam; é
necessario c omparar a rMio ã ess·e desen.volvi•mento. Pois tão puuco tem
crescido a ,pO'pulação brasi.le:ira?- AÔso•rutam ente será ·pouco; 11ela,tiV'a m·ente, é tanto ou n1ais :a in da que nos Es·ta dos 1U .nidos".

E nota: "A po1pulação dos Estados Unid1os era, em 1790, cl,e quatro
mi1hõ es, e subia a 33 em · 1870: ootoplic ara. A do Brazi: (rn o mesmo
per ioà o), . esta-c io.naria no elemento n'egro, clec:iivlicou no elemen•to eurn.p eu.: 8:00 .. 000 almas em 1789; 8 . 420. 000 em 1872."
Nesses · algarismos não se incl·uem, ne1n os n1 estiços e os negros,
li v.r es ,e es·cravos, nem tã·o •pouco os selvi-co:as.
Sendo a população •aotual do nosso paiz 'compu tada em 215. 000 ~ 000
segue-se que ·e m 40 ·annos (d e 1872 a 1912), a população do Brasil triplicou.

iills-te

faoto,

ass'ás

significa·tivo,

responde ·categori.c a.mente

aos

que twt'O failla,m do ·p ouco desenvo·l vimento pa popu::ação do nosso paiz.
Quem quer que estud•e o p.r o•b lema á luz dos dados estatistiocos, e
conheça a marcha ascenciona;J da po.pulaçfüo nos varios paizes, ha de
f.o rçosamente .confessar que o augmento .da po!J>ulação ~o Brasil .tem s·ido
verda,d·ei·ra,mente rap ido. Para ainda mais do•:oumentadamente o demonstrarmos, compa-re-·se o ·crescimento da .p opulação dos Esta,dos Unidos de
1870 (!33.0·00.00.0) a .1912 (80 . 000.000) com o augmento .ela do. Bras il
no n1es•mo periodo. E1111.qua:nto ·esta, ·como vim·os, trip~i·cou, aquella crEsc e u a.ua.s veze s e meia, mais ou~ ·m ·enos
Oontiinúa Oliveira Miartins: "ImagiiÍar po.ssivel que no BraziI en-

1rem annu almente d uzentos ou trezentos ·mi! europeus de quaJlqu.er raça
é uma · illusão; de.s·eJal-o, é U)T1 erro dep·l orave: . .Mais va.Je o camiffhar,
segura ' e no rmalmente do ·que a pre.ci'pitação c heia d·e riscos.
E' diss olvente para a organização .interna a.e uma nação ·a ingresso
a,brupto, a infusão precipi.tada ·de e1.ement0is que, além de excessivos
para as forças de -a bsol'pção d.o povo nacional, forçosamente 1t<iem de
ser por natureza rnbeldes e a té insusceptiveis a.e assimilação.
E' melhor a iml'tügnação J.entament.e nartural, que ,s e proporciona á,s
forças do , paiz e se funde, do que a irrupção turbuLen1ta d·e massas famintas e desm.0ralizad·a·s . Por brilhantes ou sedu ctora,s que pareçam

~ at5

exemplos oomo os d.a Aus>tralia, o faoto - é ·que mais de um obs·ervador
·perspicaz descobre a hi mo:tivo pa.ra .eveJ11t uaes crises futuras.
O progresso .de uma nação dHfere ess.encia,lmente da exploração
ele um territorio concefüclo. Em uma empresa o futuro é v.italicio, o
,Ponto de vista é apenas o lucro. O Brazil não é uma ·concessão dada,
é um a .nação cnesceJ11te. O .acanJ1ado crioterio ·exclusivo do lucro das
lavoul'as ·e do commercio não basta: é mistér,. porém, que, subordinadamente, ·esse cri1terio concorra para a construcção firme '°' duradoura
do .] J.stado."

·

·Eis Sr. Presidente, quanrto ao problema da immdgração, considerações qu e me autorizam a apresentar uma emenda suppressiva da verba
relativa á immig.ração, conservando apenas a pertinenite ao tratamento
dos immigrantes no paiz de sua, localização.
Agora, o •probl·en>a da colon,zação.
Como disse, Sr. Presicl•ente, a colo·ni'zação é uma elas par·tes do pr<iblema do povoamento.
C.ons.i ste na lo calfa.ação elo immigrante, e é p.r ·ecizamenJt.e do methoclo, elos pTocessos empregádos para esse ·serviço, que dependem os
resultados ela co•l onização .
. _ U:m paiz que ·n ão sabe localizar o S·eu immigran•t·e, que nã.o tem boas
leis para garantir a liberclaid.e e a propri•eclacle; nãó .põcle .esperar bom
exito em serviço des'ta natureza.
Ha aqui, pOTém, uma questão consÚtucional, paira a qµal peço venia
para chamar a a;Henção dos nobres Srs. Deputados. Vou ·demonstrar
que o problema da colonização não pód·e fie.ar a ca-rgo do Poder Federal
ela União. ·
'
Ha uma disposição cons:tttucional que trans.f.er.e á pr.oprieda,cle dos
Est!llclos as m.inas e terras devolutas, csitu adas em seus 1·espectivos· territorios. E' o a:nt. 64 d.a Consit-iuição.
Ora, ·a colonização só pócle 1ser .feirta, nas rterras dev.olutas, a não
ser que "e trate ele colonização parmicular.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Foi violando .e sta regra constitucional que, · este anno, o Minis·terio da Agricul•tura compr.ou m'na faz·encla
no Par·a ná. (T1'0C<i?11'-8e oiqtros cwai1tes.)
o SR. VICTOR DE BRITTO _ _. V. Ex. vê que, no modo como me tenho
enunciaclü sobre o problema da immigr,ação, e u me revelo identificado
com a, ori-enrtação elo meu pa1,tic10.
.São i·ncontes-taveis os inconveniente:~· dos apa,rtes, .arrastando-nos
para ponto cl'iff.erente, ju.~taniente quando se va,e f.ormulanclo um raciocinio .
Saibam os nobres Deputados que o Rio Gra,ncl-e do Sul -dev.e o seu
progresso col.onial á immigração esponlanea.
-O SR. 'RAUL CARDOSO - No s·eu ini ci.o não foi -esponta·nea.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - A his·toria do Rio Grande neste
ponto 'ê interessante.
· O SR. VICTOR DE BRITTO - O Rio Grana.e elo Sul -clev-e grandement0
o seu prog.r essn agricola e indu s•tria,l á immigraç.ã o espontanea.
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - ·E' a ·verdade.
O SR. NICANOR DO NASCIMEN~'O - Os immig-rantes espontaneos são
os que conveem.
SR. VICTOR DE BRITTO - Sem duvida . .
·O SR. RAIPHAEL PINHEIRO __: Em 1890 e 1891, quando meu pae ei;a
- di11e0tor da Hospeda·ria cl·e Limmigra:ntes rio Rio Grande do Sul, chegaram
gramles -levas ·ele immigrantes wrorfi11simiaes, ·que não quizoeram s ,e guir
para os nucieos ooloniaes·. Foi preciso -fezel-os seguir á :força .contr,.a
protesto ele meu pae. Houve mais a ida dos Pü•l acos, que foi uma dos
capi•tulos mais impo11ta•ntes de immlg11ação. (Hei ct1partes.)
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O SR. VICTOR DE BRITTO
Ilei'tero, Sr. P.residen;te, a .minha affi.i·mativ.a deante do art. 64 ·da ·Constituição a.e 24 ·de fovernh·o: as !terras
d·evol u·tas per.tencem a:os Est aclos; a ooloniz.ação só pôd e, pois, ser fe i1a
nas :terras devolutas, a não ser a particular .
o SR. RAUL CARDOSO dá u 111 aparte.
O SR. VICTOR DE BRITTO - E' um sophi.sn1,a á Constituição concorrnr
a União a serviços que., d·e sua na;tur·eza ·e pela, disposição consiUtu ch:ma.J,
devem pertencer aos Esitaclos ou aos par.tiJcul•a res .
O SR. •RAUL CARDOSO - O Estado 'a e S. Paul.o ced·eu terras devolutas
p.a ra a. União colon iz ar.
O SR. VIC1'0R DE BRI'l'TO Sus·t·enbo qu e isso :é um sophism a. A
União não t·em. o c1ir·eito de soph ismar a propria dispo s'ição da lei constitucional.
O SR. JOAQUIM osoRio - A questãio ·co·mit.ituci·onal fi.ca resolvida
entre accõrd·o da Unloo e dos Estado.s .
O SR. RAUL •CARDoso - Os •E stacl.as têm m ·ui-tas vez.es. cefüdo terras:
r epito, .para a União co.JO'n izar.
O SR. VICTOR DE BR!TTO - O nobre Deput!i:do que .tanto me >honra
com os seus a:p artes, meu amig·o ü Sr. iRaul Cardos·O, off.erece-me o
ensej-o ele desv iar o .rumo de meu dLscur.so para Q1.ma questão de dou trina, com a . qual melhor res:1 mnderei .aos aJpartes de S. Ex.
No

regirnen ·em qu e v iveinos, •o f ederativo,

o

pr incipio

1

v i·sceral,

substancial, não .se contém , J1ão :r•esicle no Poder F e.cleral, ma União,
r.esdcle, si1n, nos Estados. Eu j•á havia esicr ipto o seguinte a ntes 1cle ler
Boutn1y : o ,q ue ca 1=a 1cteriza a essencia ·do regímen fed era1tivo são os
Estaclo.s com as .suas organizações autonomas, cruda .qual representando
u:n elos org·ãos da vida vegetativa, .n a qual .está .a ver·da:deira vida nacionaJl , ao passo que o /Pod·er F e deral a União, re1wesenta o a,1Jparelho da v iel a ele r.elação, o systema n ervoso enc epha1'o - medu'1lar do organismo fed erativo.
São i-cléas que eu já havia enunciado de publico, antes ele as ler
no .admiravel liv,ro ·de Boutmy, que ltenho á anão, .n o qual esse eminente escr i·ptor faz o CO'nfront.o das const ituiçõ es .d·a França., ela In.giar,,erra e do.s . .E<stados Uni·dos .
o S R. RAUL CA·RDOSO - ·E quem Q co'ntesta?
10 'SR.' R M>HAEL 1P1N:1-rnmo - V. Ex.; que defende a i·nterferencia
da União nos negoci os da colonização.
o ·SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Desc1e o começo.
O SR. RAUL CARDOSO - E' q u e o · •orador ·está encara,ndo o problema da imm igração em fa·ce ·elos inte,·esses ·elo Rio Grande 'do Sul.
O SR. VIC1'0R DE BRl'r'l'o - Perdão; á'allo d.o Ri.o Grande como fallaria de qualquer dos msta.dos da Fecl.eração. V. ·E x . me estiá e mpre-stan clo se.ntimenJos que não t eniho.
.
Tomo a liberdade ele l•er os co·nceitos de Boutmy. (lê.)
O 1SR. ICUNPIA 1VASCONCELLos •E é ~1m adver.sario <lo regi.:n.en
1J r es id encialista.
ü .SR. rVIC'l'OR DE ·IBRITTO De facto ; Houtmy •é ,parlame·n tarista.
~eaes conceitos·, repito, jiá eu os ihavi a mais .concisam ente .e in ais express iva:nente fo,r mu ladü. ü.s E<staclos r.ep·r ese·ntam •OS orgãos da vlda
vegetat iva elo organismo ele um a nação; o Po1der l!'ed•er a l reipresen ta. o ..
a'pparelho d·e relação, que une, que estabelece a ·unida.ide, a ha.r monla
•entre os ·orgãos oda vida vegetativa e o ·.orga,n.i·smo rn acional e e-ntre
este ·e .as naçõ es e;xt·rangeiràs.
·
.Quer j.sso ·di7~r qu.e, acima d e rt:uc1o, .n o regím en fecler ativ0, valem
os ·E stadns.
UM SR. rDEPU1'ADO - Na.tu.ralmen.te.
o s,. GUMERCINDO RIBA: - E' axi-omati.o '
1

1
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O Sa. VICTOR DE BRIT1'o - ' .E' axi·omatico, como diz o meu illus1tre
colleg-a.
O ·SR. .RAUL .CÂ·RDOSo - Ning·uern contesta i'sso.
O SR. VICTOR DE ,BRI'l'To - Desde que· a Constituição de rnn :paiz,
sob o regimen <f.ederativo, estatue que as terras der<Íolutas pertence m
aos iE·stacloos, não parece li-cito ao P.oder Federal, i•n fri,ngir ou aduit era.r ·e ssa .füS1)0sição, compra·n elo rterras para estab elecei!' illUCleos coJoni ues por c-onta da União. '
10 SB,. RAU'L 1CARDoso Não vecla á U·nião com!prar, !n em, aos
EstadJos ven der. 'Perbencen·cl-0 as tenras .devolutas aos ·Estados, estes
as .podem 'tra;ns-fer.ir IPOr ve.n.cla, •e a União é ·uma ;pessoa j u.ridica, que
pócl.e en<trat· em ·r elaçõ es com . os Estacl·os.
O SR. VICTOR DE BRITTo - 1Seria então ,p re·ciso CJ:Ue· a União en trasse em accõrdo com os ,E·s ta.c1•os el11~r·eg\a;nc1o-1hes, ma,ntend10-.lhes
uo·cl as as avt,-i1buições r elativas á colonização. O que ú!ão ·fôr isto é
i.nfra·cção ou, repHo, sop•hisma, adulteraçã;o do preceito co·ns titucio·m il e
elo dogrna .ela autonon1i a TIO 1r egi1n1en 1fed erativo.
O 'SR. RAUL · CAJRDoso - A União fi.ca pr.oprietaria; de.ntro ela sua
prop.ria •Casa, faz -o que quer.
o !SR. VICTOR DE BRITTO - IÜ art. 64 da .Constituição diz que: 's ó
pertence1n â União os terri torios necessa-rios, «i'l1disipensaveis para a
'defesa das fronteiJ'aS, ·f ortificaçõ es, co.nstrucções militares e estr:vdas
ele ferro" .
:En1 no,1ne, po-ran!t·o dos 'P,ri1nci.p i·QS que acabo cle expôr, em no:ne
c1a disposição •expres·s a no .art. 64 da Constituição F ederal, eu ap•resento uma emenda red uz.i.ndo .consic1 erav.e1.rne nte a verba para .colonização, verba que não é ve:quena, pois se eleva ·a ;tres mil s·etecen1os e
tantos ,;on tos .
Dep·o is, S •·. J='Tesi·de nte, su.p!p.ri.:na-se esta verba «expansão eco1110•1 nica elo Brasil e !Propag·and a do café, ·el~ c . >>
o SR. RAUL CARDOSO - Supprima-se?
O SR. VICTOR DE BRI'l'TO -· Sem duvt.cla. ·E u ~e!, de exp.eriencia
1P.rop1·ia, - [porque tenho ·e stad10 .na Europa - •s ei o ·ciue é essa expansão eco,nomi·ca, .o que fé essa propaganda · elo ieaf·é.
o SR RAUL CARDOSO - Não diga isto!
o SR. VICTOR DE BRI'l'TO - Oh! se sei! ...
·Sr . .Presidente, no m eu ·cl iscu.rso de 9 .cle Julho .a;clduzi varias consiclera<,Jões \p ara justifi car ·un1a en1e·nda, !llão suppressiva, .;nas recluzi.nd·o
es ta verba . ·
Tiive, então, ensejo de dizer que 'º serviço d1e expa.nsãio eco n oll'ÜC~
e proipagaincla d·o ca.fé na Europa ·e,r a cousa :pa·r a in g]ez ve.r·.
r0 ' Sn. NICANOR no NASCIMENTO Para Landor ver.
O Sn. VIC'l'OR DE BR11"l'O Ant.es .ele enundat· a,quella.s c onsicleraçõ'es, tive a opportuniclacle ele CO'IW·ersar com um i'1lush·e D eputado.
fo1suspeito no assumpto, por ser ela terra do ·café, -0 qual me cleu, nada
1

1

1

1

1

mais nad.a menos, d.!O que a s.eguinlte infor111ação:..

«Uma vez, .esta,nclo eu em Hamburgo, em •P alestra ·sobre o ser. v iço ·cl·e expansão e •pro.pagancla com un1 forte negocia;nit.e de café,
disse-me este : «Qual, s·enho-r do utor, isto é uma his•toria; quem ' f·az a
propagaí1da .c],o café •s omos nós; ·não acredite nessa 1P t"01Paga.nda feita
por outros; qu·em a f·az ·somos nós, que ternos interesse em -fazei-a;
tu elo inais 'é co~versa. >>
Pois bem, essa informação . do neg·ociante de Hamburgo não é mais
elo que a co.nfinmação ele quan.to ·hei affirma,c1o á Cama1·a· e elo que
affir:nei ·no ·discurso a que m:e acà,bo de <referir.
· Tern\10 ain.cla uma con si·deraçã:o para jus'eificar a minha emenda. Te0
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mos •no exterior os consu1laclos ·e, dentro elo paiz, os agentes elo Ministerio elos .Extnwgeiros.
Em todos os paizes ·de immigração a tenclencia (e em mi\itos a
pratica) é commetter essa f uncção aos Consules, os quaes pouca cousa
têm que fazer, como, ::nais de uma vez, me foi da:clo observar.
,
.Se temos Consules, a elles, que têm ·b astante rtemi!Jo füsponivel,
cumpre se occuparnm clesita taref·a ele utilidade real para o •p aiz, e ,que
para ell es pôde bem não ser de todo , clesprovei:tosa.
IO IS!R . .RAPHAEL IPINHEIRo Se V. •E x. me perm:itte, .für-lhe-bei
que esta tarefa .constituirá um a f()n\t.e de receita 'Para os Consula:clos.
O SR. VICTOR i:>E IBurT~ ~ illl' exacto. •V . illlx. completou a minha
ordem de ·considerações sobre esta .'J)aa:ite elo meu -discurso. Por esta
razão e pelas que i'~ ·exarei , apre·s ento u:na emeuda suppriminclo a
verba .
.Desde j â declaro que confio tanto em que as minhas emendas
passem, como nas ce.bo las d10 Egypto. Viv·emos em u:i1 regjmen demo-,
·Cra.tico, e ·n as democracias o que vale é a hegell1()nia elo maim· numero, e eu declaro que me curvo res·peitosamen1t.e diante do 1poder da
arithmetica .
,
' · Vou pas·s ar, Sri. J?res»clente, a uma outra .e menda, mesm·o cor. rendo risco ele abusar da atte-nção <dos illu s ~res collegas que me nuvem.
(Niío av'Oictdo•s .)
O ·Su. RAUL CARDOSO .prazer. (Atpoia.dos.)

illlsta.!llos .ouvindo a V. Ex. com

o maior

10 SR. VICTOR DE BRrrTo - ' .remos agora: «iDefesa agúcola - Serviço de extincção ele ·gafanhotos e outrns animaes ou parasitas nocivos
á agricult ura , .etc.

11
0

Sobre esta rubrica ·eu vo·u .fallar de cácleira, se bem continue
·ele pé. Conheço o .servi·ço a que eHa se refere como •a s palma:s cla's
minhas mãos. Ha 30 annos costumo •passar os meus perioclos ele viHec
g·iatura na fronteira elo .Rio .Grande do Sul.
1A:proveito. ·esses pel'iodos de f•érias, não só pa!'a ·descansar como
para exercer a profissão, ora •no territorio argentino, ora no oriental. ·
E' assim que, ;po!' mai·s de uma vez, me tem sido dado infor.marme de cousas ela vida ou das .Praticas dessas duas Republicas; e vou
tralismittir á ICa,mal'a, para bem concretizai· , o meu .pensamenlto, 0
que um a vez observei 'n a A:rgen.t.ina a respeito ela ~. :«tincção elos .gafanhcitos.
Devo dizer, preliminarme.nte, que ·na Republica A.rgentina ·esse serviço foi estabelecido ha .muitos ainnos; começou custa:ndo ao !Estado
verba :nuito elevada, CJUe se foi pouco a .p ouco r·edu~/nd.o graÇ(\S á
convicção, a que chegaram os homens de gover·no daquelle paiz, de que
os gafan-hotos teimavam em se não deixa!' exterminar.
Quand·o tive occasião de observar Q. que vo u referir, jâ a verba
havi a sido cons'ic1eravelmente il'eduzi.da. Estava eu hos1ledado em um
hotel, quando se apresent·aram dous rapagões; e, como travasse.mos
ipalestra, um •clell es m·e i·nfo~mou de que era o ·chefe d·Q ·seJ·viço de ma- ,
tança elos gafa•noho·tos, e que o seu companheiro era o secretario .
·
.Eram, •p oi,s, o chefo e o secretario do -;ierviço.
.Os gafanhotos lraviam invaclid.o a il'eg1ao. iPerguntlei-lhe, · então,
como fazia o serviço, ao que o Interrogado :ne -respondeu: Em p,r imeiro
lugar, 'Pela lei, todos os ·Criadores e agricu ltore·s da l'!Ona i·nvaclida são
obrLgaclos a nos pre&.tar auxilio, fornece>ndo-no•s animaes, · 'Pessoal, etc.
RecoNlo-me de lhe amver observad•o que, ,p ara. tal fim, não havia
necessicla.c1e c1e leis, porquanto .os ·p rnprios lavradores e oria:cl·ores eram
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os mais interessa,dos na extincção do ·f·lag·ello. Elles seriam os primeirns a fornecer, com toda · a solicitude, -os meios necessa,rios, como
an imaes, carroça_s, etc. D\>1Joi·s, per.gu·ntei-lhe por quem ·era f.e ito o s·erviço. ErHe me responcl·e u : é feito pe!los peões elos la-v raidores ou do·s
cria;dores. 'De mocl-o que, assim, fiquei eu sabend·o, (tive até occasião
ele ·o 9:b servar ele ,perto) · .quA o serviço e ra executacl·o .peJ.os parti··
culares.
A um lav·raclor ·ouvi .eu '. Não precisamos que -o Governo nos mande
esta commi·ssão; a c1ual outra cousa não faz senão encher o bolso no
fim de cada :nez, ~iorque, ·de facto, o seu pa;pel é assistir aô trabalho
do J1osso pessoal .
·
No Rio Gra,nd·e elo Sul, present•emen.te, o que ,posso afffrmar é que
o serviço de ext-incção cl·e ga,fanhotos é feito exclusivamente pelos pat·ticulares. 'ôs lav,rrud-ores já, a :p.rencleram a matar gafanhotos e dispe•nsam essa íl1istorla de co:Umissão; subsid iada ,para ir auxiliar ou
assistir á matança d-os a.amn inho;s insectos.
Comprehend-e V. Ex. que, se assim não .f osse, eu estaria aqui a
fallar contra os interess•es do Estado que tenno a ·honra de representar.
Pm't•a.nto, ;Sr. Presi•d·ente, .p elas razões · que acabo de expô.r, condemno esta verba, e proponho a s ua •supp1•éssão, de accôrdo com a
emenda que vou enviar á mesa.
Passo a tratar da verba .r eferente á, pesca.
Sr. l?resMen•t e, nós estam-0s rea;lmente at-ra'V'essando uma quadra da
nossa vida ·política, na qual o ~)roblema pl'incipal, que est·á a!ttr.ahindo
a attenção d·e t ·oclos, é o fi·n ançeiro. iNão que.r.o com isso clizer que
estejamos atravessando uma crise coiúo a do tempo ele Luiz XIV, nem
i•gua'l á da dJebacle que .se segulo á jfolitica f.i nan ceira <:le Law, nem
tampouco, Deus me livre ·de tal pensar, que de longe se ass emel•he á
que atravessou a F ,r.a;nça, antes da grande Revolução.
Nãio, Sr. Presidente, o que ahi está é facilmente ·r emecl·i·avel. Mas,
como todo mal eleve ser combatido logo 'de •começo, quando é suscep.tivel
de ser submettido a uma acção therapeutica .a e effkacia segu-r a, entendo
que dev.emos acu dir á penturbação elo n.oss·o organismo· financeiro, em penhancl-o -nos decidLdamente na sqlução a.o. problema.
:Logo, todas as despezas 'a diaveis devem ser cortadas, e entre essas
eti colloco a Inspectorla da Pesca ..
O SR. CRAUL CARDOSO - Serviço que já está lniciaclo, em bom ,pé.
o .SR. DIONYSIO DE CERQUEIRA - E que d1a r ·á grandes resultados.
'Ü SR. RAPHAEL PINHEIRO Daqui a cem -a.nnos .
O SR. VICTOR DE BRITTO Nós não somo·s paiz 1Jiscicultor. Começamos, como toiclos, por ·ser paiz agri·cof'a ; depressa passã:mos a ser
industrial, e j-á queremos ser pisci·cu lto.r. Ora, se hoíe orga.mizamos
uma j,m;pecto.ria de pesca, a:nanhã quereremos crear uma l·n spectoria
ele caça, porque a caça é, incontestavel.m enlt.e, uma i1nd•ustria de real
utilidade . .
D<?Ípois, Sr. Presidente, ,porque .razão .havemos de ter uma. esco la
de pesca, euj'o· d irector começa ganhando 18 contos a:n-n-ualmente, tanto
quan-to 1g•anha o director cl·e um•a ·g ra.ncle repartição? Si fundamos uma
escola de pesea, po.rqu·e não havemos de estabelecer uma es.co la pa·ra
ensi·nar pecuaria, des,le q·ue a nossa industria -p astor:iJ é a i-nel a rudiment-ar em quasi todo o 1paiz? Os nobres S·r s. De,p uta;cl.os hão de c'Oncorcla r
cc;mmigo em que a i.nd·ustria pas·tor!IJ é infinitam ente mais 'Vant•ajosa e
utiJ do que a piscicultura.
.O S'R. -'RAUL CARDOSO A pisci,cultui·a é u t ili ssima Basta V. Ex.
attend e r para ·a importação que annualmen-te fazemos ae' peixe sec.co oti
em conse!'vas. Grande ·economia se fará.
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ü SR. Vrm'OR DE BRl'l'TO _ E' a .n ossa eterna m<mia e1e lJOVO latino
ta;11'tas vezes a·ccentua;da ,por eminentes escri.ptores, entre os quaes fi gura G. Le Bon: quenimos tudo .ao Governo., e a;!ü es~á uma das causas
d.a inferioridade d·e nossa raça, conTparacla á .ang·l·o-saxonia. O a.ng1o saxão, desde qu e sae da eS1CO la entra na Vi ela •cap a,cita<Clo ele que eleve
J;azer tudo por si, eleve vi ver ind·epencl·ente e a,uto nomo, .excluindo to ela a
i·ntervenção elo Go·v erno; só pecl·e a este o t1ue i1ã•o ·póele. a.bso+utamente
deixar d·e pedir .
Nós, ao conti-..ario, si. acaso te1nos u1na clõr ele barri.ga, i·eco1Ten10.s
a o Gover.no ,par·a .crue nos n1a.n cle u1n ineclico; si i·nv entan1·os a l,gu11na cóus•a,
i.1nriiecliata·1 nente 1Pedilnos urna concessã-o ao 1Estaic10 ·para a explorarn1os
De vez .em quando recebo cartas pedindo-me pa.ra advogar no Con~
gresso .certas i'I1vençeõs ou ind·ustl'ias.
UM 'SR. DEPU'l'ADO E' falta ele confian ça no esfo rço proprio.
O '<S'R . VIC'l'OR DE BRITTO .- Não vodemos fazer nada sem a intervenção .pMernal {lo Gov·er no. E' a ·p rova {le nossa i·nf.er ioriclael e.
,prO"pon.ho, ,pois, que sej a extincta a Inspectoria de iPes ca.
,s r. P ·1'es ielente, eis-me chegad·o ao fim ela mi·nha jornada, sem brilho (ncio apo\Vwclos), mesmo porqu e pertenço ao nurnero elos qu e entencl.em que no Parlamento se deve dar mais importa·ncia á s u•bstancia 11'0
ffis s·umpto elo q u e á fórm•a, ao es·ty.)o elo discurso.
1.A.·o t erm inar o m e•n 1cliscu rso, o crue n1e resta dizer, Sr. Presidente,
é o segu inte: como .ela .primeira vez, ·ainda ·es.tou persuacHel·o de que o
1

alplhiange ela 1naioria, o ·pocloer d-espot:ic-o .ao alga.risn10 ·cahirá inexo raveln1 en1te sohre as ·1ninihas ~m enc1.as . Cotno, porén1, eu .n ã•o :estou aqui 1)ara
1foclir o·u so'liciütr votos, nem ·para m e preoccupa.r ·co m o resultado ela. im pressão d·e minhas 1)a,Javras, de meus ·co'l1 ceitos e ele meu esfo rço, mas
para ·CU:lnprir o 1neu ·cleve-1·, declaro á 1Can1ara qu e, ·b en1 co mo no lneu
cliscurso .ele 9 ele junho, deixo esta tribuna satis.f'eito . ..
O SR. HAPHAEJ, ·PINHEIRO Nobremente.
.
O SR. Vrc'l'OH DE BRI'l"ro . . . lav.ra.ndo aqui o · meu prntesto, para
que o Estado do Hio Grande elo Sul, que me ·h onroü icom a sua g·enernsidacle ~xtrema . . .
UM SR. DEPUTADO •F aze·n élo justiça aos m erecimentos e1e V. Ex.
(Apoiados geraes.)

O ·SR. VICTOR DE B m'.l."1'0 ____: . . . fazenclo -ni.e seu representante, ao
la,clo ela l)riHrnnte banca;cla que aqui o r e·presenta, ·e da a:ua1 eu sou o
mais obs curo .aos membros (nci:o ci1Joiwcbos), 1fique sabeae1o ·q'Ue eu, pelo
menos, m e emp énhei ,pa.ra desemp enhar fielmente o mand ato qu e me .foi'
con.fi.aelo .
''l' en ho ai-to. ( M'·wito bom.; m,n,ito bem. b 01'a~l o·r é c1imqiv··ime1~veocio.)
O ffl'l . AUGUSTO · DIE LLMIA _ Sr. Pr-esiclente, c1a pr im eira vez
qll-e me .f oi .d ado discu<tir o pro jecto de orçameTi,t.o da Agr icuHura, surprebenel.ido pela h.ora a1varn~ada elos nossos trabalhos, não pucl·e co mpletar o
pensamento ou o. propo sito que me trazia á tribuna .de apreserutai: urna
outra emenda ao ·orçamento da Agricultura :tão impopta nte como a que
entã·o apresentei, ma.s já debaixo ele outr.o ·pO'nto de vista, em qu e eu
procurava consul:ta.r igualmen.te os inter ess·es s upe ri>or-es ela producç:ão
nacional .
Sabe V '. Ex., Sr. Preside,n te, em !'·e lação á Ag ricuHura, como a
tudo o mai·s, ha opiniões que outra cousa não Tepresel1'ta.m si.não s-entimentos -cl·e p•reconceito, sentimenllos su.per.~ti1c iosqs, exag·g,er-os ; e ha
op"i-niões qu e l'eprese1Jil;am a méclia. do que justamente se pôde ajuizar a.e
todas a;s co usa.s.
Com ·Pel.ação lá agriculura, tem-se dito que ena é a principal fonte
ele riqueza elo nosso p.aiz.
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A ceJ,ebre phrase que · a Republica herdou do Imperi.o, de que este
paiz é essencialn1en t e agr ioo la, -e ntro u na corrente dos Jogares communs
parlamein ta·r es ...
O SR. CALOGERAS - ·Send:o aJi.ás uma inexacUdão. O paiz é essencialmente agrar·io .
O SR. AUGUSTO •DE LIMA .....:_ ".rerm inou tal phras·e por traduzi.r u_m
'\xc1usivi.smo com manifesto prejuízo das fo n tes da riqueza do _parz,
f Omo muito b em ao.aba de f r iza.r o nobre Dep u;tado pelo 3° d istrioto de
1,.1.in as .
\ A agricultura, Sr. Presid,ernte, nã•o ·ha duvida, é uma das fontes
mais impo.!'lantes da riqueza publica, mas é preci·so que, quando tal
affi~mamo.s, nos r·ecordemo.s de que o que a agricul1tu ra apresenta de
doÍir:Xa o, de seductoT, é exactarnente aque1J.a phase ex;ce1Jcional que
ell a t eve no paiz - a p h ase ·de ouro, de predomí nio da cultura do caf,c,,
da monocu\.tura asphyxiaclora d.e ouüas fontes de ·expansão da energda
econo mica ·do pai z . E' preciso ter-:Se .em vista que este prestig io fasc inador da agricu ltura se liga principalmente 'á ida.d.e dourada do café,
q•ue só excepcion a lm ente atti n giu preços e.xtraor clinarios, fazendo a fortuna de ·n1lliito pou co dos lâvradiones· qu e se .entreg·a;va.111 .a -essa .r isonha.
e por vezes illu soria activi·clacle em .bu sca do thes·our o agrícola.
O SR. RAPHAEL PINHEIRO Que pr.epar.o u depois o · presente actu al
do .Estado do Rio de J.anei·ro.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Na cultura, do café a monomani a obce-·
dante com que o.s capitaes .se s ubmergiam na terra em dem a nd a desse
g rão de ouro, r·eco rd.a a época clo urad.a anter.ior, a. outra phase ·em que,
e 1n u111.a ou tra industria não 1n enns illusoria,

não

1n enos fascinante,

não menos escaldante da ima.ginação ·dos pr imeir-0s povoadores de
Minas ·e de ou.tr·OS Es•tados a uri.feros iam .estes em demanda dos theso uro s e voltavam muita.s vezes ·desillu.clidos.
E' por isso que a industria ag;ricola nfuo eleve se'r co n.s icl e rada n a
no.ssa historia econo n1ic.a, no quadro acllnirtistra:ti vo do pa,iz, co1no um u
fonte perman ente ele ri qu ezas, sómenite tendo ·em vista os Tesul:tados
tra.nsitoTio.s, excepcionaes ela cultura elo café ...
O SR. RAPHAEL PIN'HE'mo E' o qu e se quer prepa-rar agora de
novo, clesgr.aça damen te, com a historia · ·da bo-rr·acha, V. Ex . vae ver
que é mais uma tentativa d·e monocultura.
. O SR. AUGUSTO DE LIMA O a parte do nobre deputado é digno do
estudo e el a meditação dos en tendicl'Os no assumip.to.
O .novo problem.a p ela sua aff inicl ade, pBla sua .se melhança com. os
problema.s a n:ti.go.s da mineração, indus1tria ·tambem ·extractiva, merece
1

se1· estuclaclo co 111 muito cr.i:terio, co rh muita segu r.ança, tendo em v is.ta

a longa ·experoi.encia j á soffr i·da p elo paiz, na ·explo r ação dessa ind u stria
B p elo 'l'h esoul'O, que é quem afi-nal, r·epe rcute o bem es•tar ou o ma.!
esta:r, o e rguin1ento ou o cl e.scaliabr.0 da riqueza nacional ?
Para d izer a V . Ex., CO'm f r.anqueza, qu a l o meu sei1ti1nen to, qua·l
1

o m eu moclo cl·e pensa.r, qual a minha co n cei tu açiJ.o a .r.espe i1o da i·nclus·tria 1agri.cohc, .eu füria que :é ,ele :tod as a mais pr,ecaria: é ·de todas a
ma.is falliv·el; ê de t od as a que mais continge.n;t,e se manif.es ta. na ,clepernclen cia de facto·l"es n aturaes, elos factores meteorolo.gfcoo, elos facfor.es
m es ologioo.s., que mais pa·1 ;ticularmente cercam a explora.ção desse ge-.
nel'o de tr.abalho, mai.s ·escasso <le meio.s pr-omp.tos·, porque a lavoura.
não se improvisa, a lavour.a não ·tem a m esm a. pr.es•t-eza da mineraçã'O
do. ou ro e outros metaes, uma vez d·escobertos, uma vez pos.ios em
ac9esso franco pa•ra · as ,expl-or.ações . A. Lavoura, depois ela reg-ula.ridacle
das estações,. depende · da fert ifül acle 1da terra, elo ·emprego ele braços,
,elos ins t r umentos a'Uxiliares deselie a tra:nsfünmação ela sm en.te até o.
proeluc:tq ela colheita. E q u em, como o humU.g.e orador pouc1e assis.ti r
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dur.ante longo curso ·de sua vida ás dif:füculdaides dessa in.dustria, á.S·
luctas 'travad1as pela homem, a pedir •á :terra os seus producto.s·. ..
O SR. GALOGERAS - V. Ex. nãio se seduziu pelo pecitiis riwis otiiim.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... quem como o oraidor tem s·entido a
•i mpressão p enosa da 1siituação do nosso lav·radÓr do interior, ·de escasso.s
ca·p rtaes, quando se expõe á mise ria, ·esperando 1aleatorios fruotos de
suor longo, abundantemente <e1erramaifro, ·não põ·de, certamente, ·erntoar,
comõ na buoolica antiga, o beatiis riiris o•füiim, o otinm muito differ·ente
daquelle, Sr. P.1 . es id ente, que o poei;a mantuando suspirava gosar sii'(i
tegmine fcigi; · po.rque é subS<tiltuido quasi ·sempr.e p·eJ.a •la,buta incessan;te .
sob o .sol mordente ou .os ·rigores da in:temperi·e ·das invernaidas.
A classe agricola, S1·. Pr·es'idente, ·da qual alguns governos mo der.nos 1pr.ocuram jactainciosamernte 1par·ecer OI'gãos, ê, ·e ntretan•to, do· nosso
operariado social •o grupo talvez m enos favorecido ...
o SR. H.APHAEL PINHEIRO - Muito bem.
1
Ü SR. AUGUSTO DE LIMA - ... po.r que ·eU chamo lavrador,
O
faz·ehdeiro que a,ss:iste ·ás operações da sua fa.zencl.a, de uma larga varanda cornfo1,ta1Vel, ouvindo qJÜ!;nio, · ca,Tuto ·ou paJes•tra litteraria, ou na.
falta destas div.ersões, •a voz fanho.sa de um i•ntole1·avel, para nós, .inas
para elle .d·elicioso gramophone, que é, ali-ás·, um dos instrumenitos mod·ernos de mai·o.r flage'llo para üS nosso.s OUVi·dos,
o SR. NICANOJl DO NASCIMilN'rO - E' f.lag·ello par,a quem ;OUVO e para
quem paga.
O SR AUGUSTO DE LIMA - O la.v·r .ado.r não é o feliz capi1trulista que
n çi,s immefüaçõe·s da estação da estrada de ,f er.r o explora judaicamente
o it.raballio .h onesto d·os arr.eclores, para que o verdade ir·o lavra.dor,
aquene que luta braçalmente ..com a :terra, venda por dez réi•s de m el
coado o que lhe cu!;ltou c1iias e dias de constainte labo·r .
O lavrador não lé o medico, o engen heir.o, o bacharel, que, mão querendo ·entregar-se a ·essa,s diversas profissões cha:madas liber.aes, não
s ei porqu e, finge entreg.a·r-.se á profissão •da la.voura, que fie.a •s·endo uma
f6rma •elegamit.e, como qualquer outra, .elo seu snobismo .exotico.
Ent11etanito, ,ene s6 c onh ece da ·lavoura o 1Joletim, a factura c1o
commeTcio de café, que lh e manda as notas elo saldo.
O lav·radoir não é prura mim nenhum desses ·cUle~l~anti. Esses teem
o·u tr·a Tubrica .so eia!l; •esses s erão bons .b ur.guezes, ·embo·r a viv•&m em·
fazenda, porque são feitos .da,s ma.s-s·as idos Ji.c1imos burguezes ; são 0apitalis<tas porque a sua · funcção, •em relação á s·u a especi-e C>e ·serviço, não
passa da funcção de cap·i tali<stas. . .
·
Elle ·empreg,a ·seus 0ap'i1ta,es, oruza os br.aços, arranca os· juros do
trabalho •a,lheio.
Os 1bu1tros, os tHulaclos ou ·füplo·m ados •ou na te0hnica do dia ce1·tificrudos, que não são '11em burgu·ezes, nem crup•itali.s•t•rus, r.epresentam -0ssa grall'de funcção [llai1as·i taria na,s .s oded·ades modernas, são os herdeir.os ricos.
·Lavrador é o operario. A tão p11econiza,da classe da la vo u·r a não é
·constituida d esses barões de -grandes •l aJti.f un.dios, os !wnclli:n-cls :da il'Íossa
.terra.. -Essa cla,ssificação pe11tence á outra ordem 1social.
A oi.asse da lav.oura ·é cons:tituida ele tt.rabalhad.ores, •de derrubadores,
do d·estocaclor, do cap:ineiro·, id o plantador, do que .faz a colheita, do
ca,rreh·o ou tnope-iro, q ue <transpor<ta o p1roducto ~}ara ·os •paióes .
•E sses são . os que c.onstiituem a .c;lasse •da lavoura, é que são .os procluotores agriJco.Ja.s. Lavo·u~a .quer dizer ~raballho e v101m d'e laborare. Lavradores, po1rtant:o, ·são 1eSS'es .que, •di.reotwm•ente, é o1m 1auxi1io (lo seu
broaço, com o esforço ·de suas· energias physicas, com a intensidacJ.e de
uma •perneverança Qon't;tinua . ~lis·putarrL ·á , 1terra ?S sieus fruct.os e que,

não
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desde a derru bada a1té a colheilt•a, lutando contra as parasH.as idos ares,
contra as parasitas das terrr.as ,e dos mercados, contra as par.asitas de
toda ordem, a.final. de co.nitas, chegam ·a um resuht<tdo que nã,o lhes dá
absol-u tam.e nte a fortuna, ou ·O bem estar sonhado. A lavoura é uma
classe ·p roletaria como pro letari·a •é .a cJ.a:sse d·os ·rnperarios de .cons:trucção, . dos 1peclrei.ros, 1C
lOS .c ake'lefros •e .e m •cond ições muito ma:i·S cont in gentes que os opemri•o·s da. clclacle.
Porque ·estes •têm a concurrencia , 1têm a offel'ta do tralba;llho pm·a
exercer.- á. sua · B1c1tiv.i.dade.
o SR. ·CASSIANO DO NASCIMEN.TO - E tem a gréve.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - E tem ct gréve.
A lavou·r.a, Sr. Presid,ente, permiNa V. Ex. que eu diga corno a
entendo, modificando uma velha formula economica: a lavoura rião é
uma fonte de riqueza sempre; e, mesmo quando é, é preciso distinguir.
A .J·a vou.ra será uma fçmtie de a'iqueza publica; mas, só excepcion a lmente, o é da .r iqueza pa1iticular.
Eu podia, em .abono cl·esta m inh a a,ffirmaç>fo, que pôde parecer
para;cloxal (ncio apoiaclos.), corno tanta;s •Outras proposições que aqui
tenho emi.ttido, e .que .tem si·d·o, ·p·o.r alguns .coHegas, assim classificadas, podia, em abono desas icléas, i nvocar o :te·sotemunho ·de todos os
Srs. Deputado·s que duran·t•e algum 1tempo v·iver-arn em ·Centros agricolas,
ou entretiveram rei.ações .com agricu1tores. Não seriam pouco numero sos
o.s exemplos de Jaw·adores que .arruina;ram os seus capita,es, adquiridos
em outras profissões, ela cuHur·a da 1terra.
·?·o.dia invocar o testemunho do nobre .c oHega e meu dlstinctlsslmo
amigo, o Sr. Jo.si·no de Arau1jo.
'Ü 'SR. J.osrNO DE · ARAU.10 E' a pura verd·ade.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - S . Ex., resid ente no centro agTLcola mais
.jmportante do Est•rud·o ·ele Minas, pód.e bem in•form•ar á Casa a este respeHo.
O SR. JosINO DE ARAU JO _ Es.se phenomeno · não se limita a Minas,
dá-se em 1S Pau lo e noutros Estados.
10 SR. ÀuGUSTO DE ·LrMA Quamtos casos ele .ca;pitalis·tas, fascinados ,pelo •preço extraor•dinario elo ca!fé, ficaram reduzidos á m!seria 11as
oscillações ela a lta ·e •b aixa, na f.aHa <le liS'UJ'a com que os ·cornmissarios
procefü<Um na prestação de suas contas, ou mesmo, n as fallen1cias daquelles . a quem c onftav•am a reserva de seus .ca·pitaes.
O Sn. MARTIM ·FRANCISCO Nunca houve preço d.e café que servi sse a.e segurainça, quer para o lavrador, q:uer para o con1missario.
o SR. AUGUSTO DE LIMA - o aparte de V. Ex vem em abono da
doutrina que ve·nilm sustentan.do, ela. ~n·ecarid<Ucle ·da Javou!'a elo ;;afé,
peJ.a instab-i.J.i.d.ad·e elos se·us preços, pelo teor irregular · elo seu va,Jor economico, ve·nal ou 1comn1·er·cia l.
,
'
IP assacla a ·é<po.ca 1a·o ·f lo.resci1mento •d.o· café, .reconheci.d•o que eJ.le, com 0

quanto trouxesse mo·m.entanea1nente ao paiz,

não

lin1a riqueza 'Penna-

nente, mas rverclade:ira:s cangestões de pros1)erkl ade <UJ>parente não nos
elevemos iJ.Judir quanto ao verda1el•eir'O . valor economico d.a agricultura..
A ex.perierucia mostrá-nos que só s·e de'éHca á cu1tura da terra. quem
não encontra outro meio mai,s ,prompto e faci1 el·e ver o seu ca•p ital augmentado.
:Se posso ·empr.eg·ar uan conto e · clelle dentno de seis mez·es ou um
anno, tirar Jiq.uid!o o j uro de 60 mil réis, não vo•u empregai- o :n·a cultura
ela ter.ra .onde o p.ro·pri.o ·Carpital corre risco .
.Quaes ,são os <UppareU10,s de que Joa.nça mão o lavi"aclor ,para chegar
ao r·esul\tado que elle fem em v.ista? Desd·e o instrumento com que de.rr ulia a •m atta, até os me ios ele transporte, em que l·eva o seu .ca:pi~al ·ao
0

0

82'4 .
mencaao, é um mundo, é uh1'a tal comp li cação de tra.Ínites· ·qu e realmen"
te a viela da lavo ura só póde sorrir ·a quem'. pre·cisa 111atar a fon1e·.
.'J'a.1 é, Sr. Presi·d.e·nte., a ver>d•ade, o mais é egfo.ga, é bucolica, é
poes ia.

· 10 SR. ÜSORIO --< A cult'Ura é rem u nerad·ora d·esd·e . que tenh a uma
direcção capaz e .que sej a fei-ta com ma·chLn'ismos mo dernos.
No R io G r·a nde, 110.je, muitos ca:pitailJst.as se teem d-ed-icado á agricultura, obtendo do seu capital melhor resultruclo elo que e1npregan. do -o em a.pol ices.
O SR. .A .uousTo iLIM·A Realmente, a obsel'v.ação ele V . Ex . tem
visos ele verdade .; mas é .prec iso ter er\1 vi·sta ·um elos elementos que
V. Ex. faz .ent-r ar no bom exito da ag·1'icu:ltu·ra: o capital .
Si a lavouPa fosse un1a industria ren1uneracl1ora, por s i só, e·m un1
15'aiz como o B ras i'l em q·ue a terra sobra, em que ·a f·er tilidad·e -ela ter'f'a
sor,preh end·e, em q u e ·a remuneração ·vegetal do trabalho -é completa, o
ind iv iduo em vez ele em preg•ar o •caipital · na lavoura, sahiri a clella com
cap ital.
1Mas .é o c ontr•ario que se tem verific·ado . •renho muito receio de
trazer para ·ex·e1nplo, e111 abo·no d.e min'has doutrinas, ·personag·ens v i vos
ou cujas r elações ·com intei-essa d-os me tr·azem .um certo enl eio na sua
citação ou n a · invocação do seu testemunho . Mas o nota.rio que, em M inas, não se a,pres·en-ta, a o m enos no cir.cul·o d.as mill'has relações, um só
hom em · que entrasse ·para . a 1-a voura pobre e ·deMa tivesse saihi·d-o r ico,
iO .SR. CALOGJDRAS _
Assim V . Ex. co.nc,ue pela suppresstfo elo Minlst erio da Aigric•ultura.
O SR. ÜSORIO 'l'u do isto se expl i.cà pela rotina.
O 1S R .AuciusTo DE LIMA V'V. E}cs. me obri-ga,m a uma volta ao
1

passado . E1n relação á cihan1aid·a rotina, ha 1n ui to exaggero, talvez de
a1prec:iação . ,Nós •costu1n a'lnos o l har o ·nosso passado, con1 desdern ; h a.b i - •
tu ain10.-inos só a encaraT a fflôr das ·ulUmas novi•dades; mas a fa l ta éios

nossos ante1mss.ados, que rnuHo 'fizeram par a se obter o q•ue se o•b tem
h oj-e por v ia ·d·o vai1)or, da electrici•cl·a·d·e e ·de outras forças' que ainda
hão de apparecer.
<Eim 1828, foi pr om ulgada a lei or.ga.nica .aos muni.ci•Pios; e em 1829·
e a,nnos •s eguintes, .as muni c·i,pali.aa'Cles do Imperio aidoptar.am os seus
c odigos ele ~)ost ur as. :P:ois •b em; nesses momentos d·e previsãJo, de sa•b edoria e de vern aou'J-o se encontra;m .disposições que .fazem a geração mode rn a levantar os supePCi·liO's- con1 e:xipressã'O de s ur.preza e es·p.a nto ; tal
ê a exaoUdão d·os mei·OS de q ue lan çaram mão; o a,ccerto, dos e nsa io s que
puze•r am em acção, .para -norm a,lizar as cHversas fo r ças de proclucção
ag.rf co1a

!llOS

·m·u ni.coi1pi'os.

L embro os .cod i-gos rJ.e ·posturas -de Sabará, M.ari.anna e de S. Jo s·é
"e iEl-.R e i, nos quaes se en co.ntram d is·pos içõ es oomo esta: Õ uso do
ara:d·o ·é aconselhad·o como um •dos ·insti·umentos mais ef1ficazes para multlpJi.car a força .J)l'O'd uctor-a da te rra
- Entretanto, 1J1oj e, • dir-se-hia cru e' no mesmo momento em qu e os Srs.
Fe rrer o, ·':rurot Ferr-i e Doun1er e ou tros nos vão des·cobrin.do, esta1nos
trumbem verrdo que o a rado é um instrumenbo .quasi contemporaneo elo
áero;plano a-perfeiçoa<'lo, quam.a·o jiá os ·velhos l)Ort ugu ezes aco nseJ.havam
aos co l-01nos d·e Min·as o uso el·o ara1el10.
1A vitLcultura , outra s u·perstiçã-o do agricultor moid·erno.
A viticult ura -é u·ma cousa ex1•raordinarj.a !
·!Passa CO.ftl-0 Uma invenção -Cl.OS model'l10S cin cin atos.
1Püis en1 Minas a -V•i tiicul tura fo i forle m.e.nte ensa·iaJCla; travo u-s e um a
ve rcl.aicleira luta com a terra. afim 1d·e ·arra,nca,r d·ell a a videira. Diz emn'o .çl 0 c umento~,.
·
·
1
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•O SR. HAPHAEL PINHElRO _
veTc.:lasco.
O SH

AUGUSTO

Era a nostalgia do ·port uguez J)e!o 'bom

nrn Ln1•l A __. Pois ben1; a.o v ir a ger'ação · que .pr ecede u a

a.ctua·1 ~ não haJvia un1a vin ha re,gula .rn1e.iúe expl ora;d·a.

Mas porque?
Não .é ljOntue não "foran1 em1pregaclos os n1 eios; é ,porque tal pro-

d u cto não se a.justav·a ao n osso só'.o. ·
O t ri•g10 ·ein1 alg·uns Estados, co1no o do Rtà Grande do .S ul , Paraná e
Santa CatJhari.na, é · uun cerea l alta1n e n:te re1nunera.cl o1· dos esfor~o·s elo
hon1 e n1 .. . ·

O Sn. RAPHAEL PINI-IEIRO - De ixa o Sul de Minas tentar ...
O SR. AL!GUSTO DE LIMA __ ... mas não ·fo i possi vel aos min eiro s de
Sabará, el e Santa Barbara, cu ltivai-a. De to das as outras culturas n a quella, zon a o qu e ficou foi o milho, o f e i.j ão, . o arroz, e ainda este
tein1 tid·o as suas ·cri S'es.
Justiça isto, Sr. Presidente, que si 1rnm semp r e é verOad·eiro o
nihil novn·1n si~7J sole) en1 ·m aiteria ·de agri c u l tu r a, tocla.Nia, n1uita co u sa
ha .que attri·buimos ao g-enio i.ff\7 e.n tivo da actuaJ.ida ·cle e q u e não é mais

el o qu e a i·epetição ele esforços que .ces·sara;m cleante d·a i111·possibil ida.cle
creaicia pelas condições naturaes.
oC-on10 é que se salvou a la.vo ura, nfto a l avoura d·as riqu e zas a!lu
v iE!.es do ·caifé, 1n as a l avoura morm.al, a lavo ura qu e não ten1 p.iano, a
lavoura q u e não falla francez, nem, a:lle n1fto, que não dá reuniões e n en1
1

re cepções, essa lavou ra q·u e s·e con t e nta que '"terl'a l he> clê o que ell a lhe
pedi u ", co_
m o é que se .salvou essa lavou ra?
·
.Salvou-se com outra .ind us tria que lhe fica lateral, que a su-bsidia,
que a alen ta .
O faz en cleiro de café qu e comp!'ava -c ereaes ·p ara alimenta'!' seus
tra.ba1had-o.res, que comprava o boi, o .porco, o ·Carn etro, nat ura ltn e.iüe
l1arv ia •el e sosso·l)rar ao pri111eiro iclesfal1 eclmento elo p r eço elo café; ·1nas
13'enn anecia o peq•u e no la.vraidor, que tinha sua vacca de l eit e, s u a séva,
sua c1~ i ação, seus re.cursos ·pec·uarios .

.Dizia eu, h a pou co, que a lavoura •do caf.é, ao lado el e aJ.g um as 'fortunas, m<uito JJo·ucas, ·Que deixou e:iccepcion a lm ent-e, tinha prod-u zido a mis:eria cl·e 111u itos lavra.dores .

O SR., RAPHAEL PINI-rnmo - Quasi a ·clesgraça d e um Esta;elo, o elo
H. io de .J aneir·o.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - E ntre tanto, outra inidustria a pecuaria,
1n ão ·conta, ao Cl'U·e posso inlf:ormar 'lHna s ó r uina .
O SR. ÜSORIO Não sO<f.fre os mesmos r is•cos.
O SR. AUG'G S'l'O .DE LIMA ~ E m primei ro Jog·ar, remm1erando muito
mais 'P ermanente e normalmente o trabal·ho do homem, en a, a inelustria
pecuaria, não ex ig·e se-n ão reduzi clo numero d e ·. pessoal para seu t r ato .
·O SR. OSORIO A pecu ar ia exig-e mais ca·p ital do qu e a agric ultu r a .
•O SR. :\UGL!STO nrn LIMA _ •Con forme. Nós temos em Minas campos
ê . C.aln.pos CUjO ·Va•lor· es tin1ativo é i nlfi1TIO, 'carn·pos a liás ITIUit·O a:pro priadOS, peJ.a ab uncla;ncia ele s u a.s pasta;gen s e pela ex cellencia de s u as aguaelas, _para a inelu stria pastoril . E a pastoril é ·ca·pi-tal q ue vor si m esmo se rep roeluz com j uros com postos, porque a repr.oclucção é ·ph enorneno
n atural. Basta a acção do 'homem ·protegenclo a e·volu ção ·ele sua cria 1

ção contra a s i·ntem1pe·ries, :contra as m olestias, endern ias ou epide·m ias,
1

que possam <lizimar seus rebanhos .
.A nas toril, digo a inda m ais, é a in.dus~ria por e:icc·ell encia qu e v irá
su.cc e de~ á agric-ultura no E 's t·ado de Minas ou no s outros Est'"düs r~ue
po.r v.entur.a estej aim em co ncljçõ es top:ograp hi 1cas e c lin1 aitericas i•clenti -

cas ás el·o ele M inas.

0 SR, GARÇÃO STOCKLER - Ahi inv.erte-se a ordem hatura1; em vez
de s·e começar pela pastorH, aca.ba-se rpela ·p a.storjJ. ·
O .SR· tAuGUSTO DE /LIMA - •A agri•cultura, uneus sei;>hores, como i·n dustri.a iesp'e.cif.ioea,

1era jnsufificie.nte,

·cm.'110

suppo.nho

ter

li.g-e·i tramente

demonstrad·o, ·p a:ra 'Lraz·e1.' a J'iqueza ·p ublica e particu lar . Ao la:do da
pecuarla, d'a ereação dos rebaruh os e nis:to in•clúe ga:dos de to.da especie,
boVi'llOS, ovinos, eJq lÜl10.S, suínos, etc., :8.·0 :Jad•O dessa :industria, a .
agri·cu.Jtu.ra ·é uma .força, é um .coeoff.ici•ente de valor. ·E a pastoril, fo m·entada, anima:da, a limenta:da pe la agricultu•ra paTa ·e ntão 1er todas as
expansões de q u e é s·usceptivel na terra mh1eira.
lEl' sobre tudo para esse .J adü, :para
la:cl.o ,pastorH dia industria . nacional, que .auso o'ec·l amar a attenção ~da 1Casa .
O !Estad-0 de Minas, •Sr. Presidente, que esM, admiravelmente .. .
'Ü 1SR. R ·APHAEL PINHEIRO Provi:dencia·l:nrnnte.
O :SR. AUGUSTO DE LIMA . . . prov.id•encialment•e adaptado a Teceber tod'<:ls .as benefi.cios da incl ustria pastoril, •teve a eX<peri.encia ·a marga
das ind·ustr.ias .extractivas· do o u ro, .clos mal'1ogros da caça, das esme•r aldas, A v isão colonial .não se ·p ôde reno·v ar :nos ·nossos .d ias, porque
1

o

com relaçã.o ao ouro . . .
1

O .S!R.
relação ·á
10 SR.
que airucl·a

.R·APHAEL PINHEIRO - .Penso <l•e modo contrario, porque com
ind·ustria ·exbractiva Minas ain·d•a é um 1eN'.eno p-0r exp'lorat-.
c..:uGUSTO DE lLIMA - Mas não .devemoas ·110S dll uid ir :muito porha •p oucos annos, ani!m'81dos por .ess·e v<e!h.o preco·ncei·to, de que
aquilil'o qu e os $-JJn-tigÓs füzeram era .1iimia 1cou sa 'Ílm1perrfeita, i-ne1ffi.car.t; ho·uve
t entativa,s ·p ai"ª ·se extrah.ir -0 ouro po r onde ain;daram -0s amtigos ex.pJ.oradores, . .
O Sn. OALOGERAS - •Lavra~ de novo os Javraido.s an.Ug·os,
O SR. Auaus.To DE 'LIMA ... .para se lavrar de novo os lavrad•os
antigos; .e i.sso nã·o produziu bons res u lta.dos .. .
•Eu mesmo posso i•nfoTm.ar á Casa q u e, i:l ludido ·Pot• essa visão do
ouro ida .nossa ter.ra rrüneira 1e ao n1esmo !tempo .co1n esse preconceito

d'esd.enhoso . .aa inefrficacia ·e ,g'rosseria dos 'Pr-0.cessos pr.iimeiros, animei
uma in:dustrla, que a·li ás fez <fallencia - a d'a ex·p loração, po.r mei·o de
drogas, do '!•eito do rio das !Velhas.
Queim di.ria q ue o iRi-0 <el as 'Velhas, que ha um seculo .tinha talvez
o ,cJ-0b.r'o d·e volume de suas a;g'.uas, pudess e ter sildo exrplo·r ado em se·us
cas·caHlos, ·em tac1•a sua extensão p·e los amtigos .processos, com seu·s gui.n dastes a·udi·m entares?
'
•
'
rQ u·em. rpoderia di·z er que no leito ·d'e sse rio, -0nc1·e aliás· .p oucos lagares eraim -rad·ia'Ve•i1S, não ·hou ves·E"e zonas, ode -cascal ho ·vi.rgem, idesaf.iando

o mesmo desejo que .fez aquelle .gove·rna:dor do ruo d•e Ja·neiro, o iA·r ·t h u r 1Sá e Menezes, mandar para l(L fazer expJo.r ações?
'Quem .]JO.d<eria <li.zer que o .poo;tugu ez barudeira.nte ávi<lo d e encontrar .á flôr rd:a •ter.ra, vêr n·eluzir na. ra•i:z da gra1111:m·à o o.two, se abalançaria a extratür esse metal •no mais .fundo .ao ·!'eito do rio, despresando <>•u tra.s .veias de exploraçã.o mais d'aci l ?
O .r.esultado: :n au frag;ou no .R io d as !Velhas uma draga, naufragou
outra no !Rib'eirão do C.a1imo, outra no a:'tio das Mo,rtes, O alvião antigo
Ti1111ha penetr ado o mai-s profundo :das areias doa .r iü.
O 1SR. IGARÇÃo STOCKLER - Tsto serve 'J)ara mos.tear a .foall en.cia completa das .explal'.ações auriferas n o ·Estado de Minas?
O .SIR. <A.uaus~·o DE LIMA - Eu não decla r ei tal fa:llenc ia, mas an notei cem mutta .resell'Va oa.s esforços ,f eitos e -0s .PesuJ.tad-0s negativos .
.o ISR. GARÇÃO ISTOCICLER - P.ois eu ae>l1Ó· que a inda é um g.ranc1e
! uturo .para ·Mi·n as essa exploração ,
1

1
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SR. AUGUSTO DE LIMA - o futuro é a siderU·l'gia.
O SR. GARÇÃo STOCKLER - E .tantÓ que no Co·ng.res so ele -Minas propuz a creação de um co11po de engenheiros ex.p 1oradoves.
O SR. •AUGUSTO DE lLIMA - Acredito :muito mai•s, Sr. Presidente, no
futuro da .metalurgia, acreclito mais que o fu,turo d·e Mi"na.s ·ha de ser
o ferro ...
E cam o testemu.nho do nosso iHustrado collega, S.r. Callog·era.S,
au.tor.id'ad:e competente na ma.teria, ouso manif.estar a esperança de qu e
essa idaid•e estará proxi.ma de nós pelo esforço de um .aos .nossos pat.ricios, o Dr ...Augusto Ba•rbor.<a, que .actua1irnente estuda o tratame nto elo
nünerio ·P or aneio da eleetricMacle.
IMa·s, ..S•r. P.res·idente, muito antes do ferro vir implantar o se u cl'omJ.nio entTe os productos de ·uma .impo•rtação, a-oredHo ·que a industria
pastori:l terá con tri·buiclo para augmeilltar a receita não só do Estado de
Minas, com-o do proprio T1hernuro da União, indttrectame.nte ..
E' porta.nt10, na 1.ndustria pastor.;.1 qu.e fundo as min<ha·1 tlmm ed ia·ta.s es·p eranças camo força economica do Estaido de -Minas.
E' prec·iso, ·po.rém, que essa incl·ustria .não e'!lcon.tre ·embaraço ao seu
cles envolvim•e nto e e:xipansão; é preciso .p rotegel-a contra a.s forças di.ssolventes •e destruicl'oTas .
.E' preci.so que assim como a hygi,ene pubHca acautela a saucle dos
homens contra a invasão da,s molestias, ;assim tàm.bem a veterinaria
preventiva venha ao enco.ntro {la saude elos· animae.s.
E' sabi-do, :Sr . .Presidente, ·e nós temos o .exemiplo de muitos paizes
em que a industria pasto.ri! é cütdaid:a racional e scie•nüfica;mente; é
sabido que ·ha um .g .rande numero de meclielas prop.hy·l·ati.CaJl · e ele rn.ediclas de .hyigiene offensiva contra a invasão das .mole.s tias ou contJq
a.s molestias já aJdqui·rida.s.
Vindo ao encontro dessa necessidacl•e muito ,previ:dentemente o Ulustre titular da pasta da c<\.gricu'ltura ·convocou uma reunião que se
realizou ne.s·ta Caipital e na qual for.aro estudados os m eios mai.s ef.ficazes para proteger o g·ado ielas molestia,s que o ameaçam ou d as molestias já ad·quiridas.
Vi.n.do ao ·e ncontro des.sa necessidrud·e m·uito previclentemente o illustre ti>tular .da pas•ta da Agricultura convocou ~rna reunião que se
r.eafrzou nesta Capital e na qual foram estll'claiclo.s .o s meios mais
effi.caizes .p ara proteger o gad.o elas molestias que o ameaçam ou das
molestias simples•m.en te possivei·s •na s co.rnd:iç;ões do 1iair.<.
Vou 'le.r um ·brecha das in.strucções, approvada pelos elel1egaiclos
reunidos .nes·ta Ca·pital, as quaes se acham em via de execução, instrucções •em que se expõem clararriente os mei·os cuja execução se torna
.n ecessaria :
(Lê) ·({/A .sciencia detel'mi.namclo exactamente quaes os agentes d e
origem m.icrobia.na o'u ·parasHaria, que provoca a maio·r parte das
molesti.as contagiosas que af.f•ecta:m o .gado, ·p oz em r elevo o valor das
med'idas prop.hylaticas e permitUu aos hY'gienista-s affimnar com segu·rança que aipJ>licadas .rig,oro.sa11nente •nos primeiro.s casos, que apparecerem, essas 1nedidas bastavam1 quasi sempl'e, para evitar a multiplicação e a di.sseminação de grande ·numero ele episoo.tias, que dão
grainde •prejuízo á ·economia de .cliverso 8 paiz•es. »
.Sr. P.resid.ente, estes meios p.rop·hylaticos efficazmente appJi.cad'os
não .p -recisam tonnar-se uma fo.nte perma.ne·nte ele d·espeza para o thesouro da União. Não d:igo que, estab·e lecido o serviço, dada. a sua utili- .
dacle, deva •ser <lepois supprim}cl'.ó por completo, porque d·este des~ppa
recimento ;p ôde resultar a invasão clE).- novo do ma! que ('e CU·S·t ou ta.nto
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a ,debeJ:lar; :mas, póde diminuir o apparato· das i'I1s.tallaçõe.s luxuosas que
exige o seu pTi.meiro e1npr eg·o.

Uma d~rfficuldad·e, en t·r .etanto, se antolhava ao.s po.deres da Uni5-co
em relação á policia sanitaria no intN ior dos E.stados .
iEssa füf,füc uJ.dacle n a s cia el e melindre da auto·nomia dos governos
locaes .
' 1

(Lenx:vo).

wPara se pôr e·m prati ca1 diz o 1proen1°io elas instr.u cções,
con1

esper a nça

d1e

e xito~

uni. 1systemra de .cl·e-J'..e.sa 1Sani ta.ria .iclo

gaclo contra a · expansão das epizootias, se faz mister a existeü- ,
e ia da ;m a is ic0omp·l et.a ·l larmo.ni a de vistas ie1nitre a União e .os
Es ta.aos 1e qu'e estes sem abc1icar.ein rd'e suas :Pre.rog·ativas, confiem á !União .a respo,nsa.biliclaide .da po li cia sani,taria e ela pro-

pll y l.axia cla.s rnol'estias co ntag'iosas que appar ecea·em ou s e cl·es ~
envo lver.e.m em. qualquer .zo na da .su a ex c lus iv a juri scl icção·. >)
Conseguido i.sto a UniãÜ se .propõe :

1. 0 , •d'estruk os fócos de i·nfecção ex isten t es em qualquer
ponto · cl o terri,t oriú naciofü1;l ;
2°, impedir a entrada <le an im aes jlá conta.minado~ e
ex.ercer se\riera vi·g ilancia sobre a;queHe 8 · que J)_roviere1n d e u · e ~
giôes ou paiz.es .o.nel e, enclen1.tca ou ep iden1i can1en te, r ei111 e1n
ta·es enfe.rn1idad·es ."
Eis a hi, ·S r . .Pr.esiod'ente, ,r esumidos os dous fins desse a pp arelilo
ele hygiene •Con t ra -rr::o1estia.s e1Jizoot ias .
S i inão 'fôra o ad ianta.elo da ,h olia eu ·c1:en1 0tnstraria á
Casa o
gra ncle '})'er i.g·o qu e c.0 1'.J'e a in dustria, qu·e, l)Orr ve.ze,s j á 1te1n so.fifl•l'Clo
varias cri.ses·, como póde attestar o m eu illustr.e co J.l eg~, pelo lR io Gramcle
elo :Sul 1 o 1S1r. Oso.rio, ,g,rande pel'igo. qu e, .p or .v eze·s , j á term ~pro'duzi.clo
granic1'es 1na1es Jla creação .
· O :SR. Osomo - A int roducção ·d'e ga:clo ·sem ex.a n1·e .. .
O rSR. ·AUGU S'.L'O DE ILIMA - A hürod u cção de g·.ado sem .e xame, sem
u:rn, attestaclo d·e fünpeza ou elo emp r ego .de qualque.i· cl'os m eios iprophylaticos contra o contagj.o.
Parece á primeira vista, pela falta ele habito :d'e stas 'P 1'ovidencias,
que isto ·é uma · 111 edida oppr.es.sor.a, que ve-in :er.ear .hovos e•ncargo.s, que
vem limitar a lib ewlacJ.e tnd'ustrial.
lEntretan·fo, 'b em. cm·to é ,que ·a Hber.dad'e não é mai s do qu e a
di-recção da.s nosso s actos por motivos, por conveniencias d·e O!'clem pu blica, e ~)·elos p1·.incipios .da l·ei mora l, p.sychologhca ou jurid'ica .
'
Não ·é pro1lr.iaJrn:ent·e um a cl'efi.nição di·c·aatica ou dou.trinaria da
liber.fül!de, mas :é ·0111 todo caso, uma descri'pçã o do que é a lib'erd'ade .
'Mas, recon hecida JVesta reunião dos com.pete,ntes, a necessidade d·as
medidas prophylaticas ou das/medidas •de medicina a;ggressiva contra
anoles.Uas j:á -ex istentes, i1nvasoras•, ·.nos reha 11lho.8 d'O interior, a tê hoje,
entretanto, ao MI.ni·sterio d a Agricultura não foi possivel organizar
esse ·serviço vel!eri.nario em n enhum elos Estados criaclo.r-es .
As 'inspectori as sa.n itarias, qu e se c1estinavam a ser os posta.s em
cuj.a jurisdicção corressem todos os actos, toda s as provid enci as qu e
dissessem ·res·pei:tÕ á saud·e {los animaes, não t eem da do o r esultacJ.ô
que delles. se esperava.; nem ,s ei · m esmo si ellas t eein um a · ex istencia
1

1

0

1

eftectiva.
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Mas, sabe V. Ex.. que a prophylaxia contra a moles tia dos ariimaes não se faz com a:s simpJ.es inspectorias. A medi'cina pelo 'ólhar ·
é inutil.
Vindo a.o encontro do pensamento d<J Governo, das suas boas intençõ·es, .sõ a iniciativa pa1,ticular pod·erá caber · a resolução deste
prnblema, cuja urgencia se impõ e .
Imagine V . Ex. si o Estado tivesse de montar tanques balnearios
para ü gado.
O SR. ÜSORIO - Nas fazendas particulraes o E.stado não pôde faze1·.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Quanto terá o Gov·erno d·e gastar nesses
estabelecimentos ?
Naturalmente terá necessidade de .no.mefü· um clirector, um se- ·
cretario ...
O SR. 1CAJ,OGERAS Não s·e ·esq u eça do sub-d·irec tor.
O SR. AUGUSTO DE LIMA Um ·SUb-director, um secretario, offi ciaes, amanuenses, porteiros, serventes. contínuos, ·es1tafet&s e exculcas
para avisar a .approximação do 1gado ! Será tão dispendioso, ' como
<JJjpress•ivo, porque a Cama.ra bem .sabe a exacção, o rigor com que
varios funcdonarios mais desi·diosüs no cumprimento dos seus deveres
gostam de mostrar zelo, aferroando o proximo, commettendo actos de
crueldade ou de extorsfuo .
A difficuldade ·está, Sr. Pres id·e·n•te, neste .caso, em ser encontrado
um protissional idoneo, que offereça gara.ntias sufficientes. .para realizar, pela •sua iniciativa, aquillo que debalde os governos procuram com
grande apparato de funcciona.rios.
Neste momento em que .se preconi.sa todo e qua.lqueT processo tendente a salvar o orçamento ·do phantas·ma .apavorante do deficit, são
cJi.gnas de aco l·lüm ento e de benevola .acceitação todas aquellas meclidas ·que venham •realizar um serviço publico, que est.á no :p rogramma ·
do Governo, 1se1n traze r onus para .a .r_r hesouro .
Uma vez fiscaliza.da :rigorosamente a admi nistração desse S·erviço;
comtanto que a Uniã,o não fenha· de pagar essa fiscalização, o que fica
'.a 'cargo da empreza, ter-se-ha realiza.do ·o 'ideal que •teve em vista o
Governo com a appro,•ação do.s competentes, com a sancção da experiencia dos paizes paS'toris, da.. gara.ntia da saude das rezes, que constitituem a mas.sa da indu stria pas.toritl.
E' o que p·r ocurü .realizar co.m a. seguinte en1 encla:

"O Governo •contractará com quem üfferecer concliçõ'e s de idoneidade ·os .serviços de poli cia .san itaria prntectora do gado nos Estados
de Minas, S. Paul<J, Goyaz e Matto GrO'sso, obrigando- se o proponente
a in·s ·tallar tanques de ba.n heiTos antisepticos e outros serviços e depeh dencias •necessarias á pres·ervação do contagio de enzootia ·e epizootia.
O !Governo te1'á fi.scaes pagos . pelo contractante, .a cujo ·Cargo
correm todas as despezas. "
Para melhor fundamentm· a emenda, . offereço, como parte inieg.rani'e do meu discurso, a 'inclusa e·x posição ·em que uma a utoridade
competent·e trata do assumpto.
Sr. Presidente," si este tentamen da ilüciait iva particular não produzir resulta.do, .muH>0 menos o produzirá ,qualquer esforço da adminis tração :publica.
,
Enviando; portanto, á Mesa es·ta emenda, peço a V. Ex. que l\ie
clê o destino regimental. (Mn·ito bem; miiito bem.)
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DOCU.MENTOS A QUE SE REFERIU O SR. . AUGUSTO - DE LIMA

O Ministro· da Agricultura tomou a louvavel iniciativa
de reunir, na Ca.p ital Federal, os delegados dos governos dos Es•taclos,
afim de concluh·.se um accôrdo raz·oavel para e xecução de uma serie
de medida,s s·y ste.matica:s relativas á -defesa sanitaria dos animaes domesticas, no intuito de tutelar efficazmente a pecuaria nacional contra
a invasão ele molestias contagiosas, e exoticas, e contra a diffusã.;i de
ep izootias e ·enzootias já existentes ou ra,clicadas em nos.so paiz, solução
para o a lmejado problema de policia sanNaria dos animaes.
Apezar c1a, reunifuo, dos estudos e discussôes havidas, a incipiente
pecuaria <Jstá á espera dos .resultaclo.s ·ele tão bem inspirado a lvitre, que
não pôde florescer .sem a intervenção energica do . Governo.
Em paize·s os mais adeantados, ·quer pela cultura intellectual e
mora-! do seu povo, quer pelo progresso de .sua industria, de seu commercio e d·e sua lavoura, problemas como este teem procurad·o na iniciativa -.particular a sua .solução facil e razoave.J. E' ella, com auxilias
e favores . concedidos ·pelo Governo em .troca de obrigações e compronüssos contrahidos, que •tem dado solução a assumpts ha.v idos como
· inealizaveis. Ainda, recentemente, como exemplo, em Genova, o atiastecimento de leite á população teve .solução satis-fwtoria depo is que foi
entregue á iniciativa particular, sob fiscalização rigorosa dos poderes
competent·es, mais facil nesta hypothese.
Nas instrucções dadas, ele accôrdo com o regulamento approvado
pelo decreto n. 9 .194, de 9 d-e -dezembro ele 191.1, art. 4°, s e enco ntram
as .seguintes palavras: "A po.Jicia defensiva in terna será execu<tada nas
exposições pecuarias, bem como nas estradas ele ferro e ele rodagem
por onde transite gaclo ' ele qualqu er especi·e ."
O Governo não t em pessoal para faz er e proceder á fiscali-sação
ele semelliante serviço em um paiz como •o nosso, na penuria dos mei-os
"ele transporte, ele uma .grande extensão t erritorial ·e Já contando, como
àffi rmam os criadores e interessaclos, algumas moles·tias jà radicadas
em .seus -campos .
As inspectorias jâ creaclas e por crear, pelo Ministerio ela. Agricultura, não resolvem. os vroblemas de prophylaxia· defensiva tal como
eleve ser.
·o estado ·economioo dos Estclaos ela União não permittirá um em·
prehenclimento ele 'la.r.ga acção clespendiosa, -ficando ao governo geral
o recurso de p:rovocar a a cção e ·iniciativa particular, com resalva e
gaí·a ntia da .f isca.lização na ex·ecuçiio · elas medidas 'Jlrophylaticas autorizadas· ·e exigidas pelo governo em troca de favores concedidos.
Os Estados creadores estão soffrendo a livre -e ntrada e sahida elo
gado, e -outros a.nimaes, sem a minima fiscalizaçfuo, devido á defici encia elo pessoal e do material, á faHa de .J"egulamentação- e á falta ele
autoridade ás inspectorias para fazerem cumprir as ,s uas cletermina\;lões,
dependendo tudo da intervenção do governo, •sein o que sosS"obrarão
todos os esforços que, para serem efficazes devem .ser opp-ortunos.
A sciencia, cle·t.erm'inanclo exactamente quaes ·ós agentes de origem
microbia.na ou parasitaria que provocam a maior parte das molestias
contagiosas .q_u e affectam -os animaes, . poz ·em .releyo o valor· das medidas prophylacticas ·e permittiu ao hy.gienis-ta af.firmar com segurança
que, a.pp.Jica,clas rigorosamente nos primeiros casos que apparécém, essa~
medidas bastam quasi .sempre para evitar a multiplicação e disseminação ele .grande numero de epizootias que ·tão grande prejuizo causam,
annua.lmente, ·á econom ia de diversos paizes.
Essas medidas jamais serão tomadas pelo Estado, porque, além
do yas•to ·campo àe ·acção, deve-se contar com a acção alleatN'ia _das
Memorial -

exigenclas buroc1-.aticas das repartlgões publicas, timto, que a vetba
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·cco nsign ada ·no orçamento g erà1 da r eceita para -0 presente -exerc1c10,
-·a fim ele auxil iar os fazenclei.ros possui-d ores de mais de óOO ca beças ele
gado, na constru cção ele b a nheiros com ins-ec ticicl as, a lém el e ins uffi ciente,
;por não pod·e r .attencl er s enão a muito po u co num ero ele prnpri.et arios,
.ai n cl a n ão ben efic iou a quem quer qu e seja.
,
Não ·será por este meiü qu e ·se .cons egu irá attin gfr 1lm r esultado
·: inatico sa1t»sfactor io , pois nem todos conhecem os ·effeit·os benencos dos
banho s insecticiclas ; outros a.tê não acre dita1n na •su a effi<:ac ia, e, Jlor
1.ieonseguinte, só vel;lclo el e Jnaneira real de ·m odo que não possa ·de ixar
1

- d uvicla no espiri ta el e qu em quer que seja, que a .m edid a pocleri'j. ca.rnin h:a.r v ictori·osa e ser largame nte a daptada .
·
Para r·eso lv er este prrobl en1 a o abaixo .a·ss ign ado, f azend eiro e
<C ap italista, resk1en te no Estado de Minas 'Gera es, s e .p r opõe, por s i ou
_ iJO l' s-oc i_edade qu e ·organizar, const ruir nos pon tos de pa s·sagem- ~ob.rigada
elos a nin1.aes, in1po·nt-a:do-s ou exporrta.dos, nas f eiras e €n1 ctodos os

, lo.gares dos Esta elos el e Mi·nas, Goyaz, <M atto Grosso e S. Paulo, que
o ·gove rno julg·ar eon v e ni e n·tie, ibanll e iro s car.rega·dos de .subS'tanciás
. a n tisepti c_afJ e in s,ecti c id as, postos de observação pa.r.a a n in1aes doen t es,

o u s u sp eitos, a

cargo de pessoal te chni co competen te, mangas vara

a nin1 ae·s em transito, posto segu ro e bom paria a.niJ11 a es o u reba11hos,
.e n1 observação, ·estudo ou ·quaren ten a .

Para cobrir as clesp ezas ·ele co n s.trucção, custeio e fisc a liz ação -0
. abaix o assignaclo pede :
(i)
clecreto exclu s ivo de construir e ex·pl'Or a r tan qu es
banheiro s
insecti cid as em to dos os ponl·os ele importação e exportação de anin1aes
_.nos r eferidos JJ;stad os (Minas, <G oyaz, Matto Grosso e S. I'a ulo), nas
. -estradas interes tacloae s existe-ntes e -n as que v i ere 1n .a s er, nas estações
elas <e st)· aclas ele f erro, nos pontos el e embarqu e, nas f e.iJ.:as{ ~ pelo pra zo
de 10 a nnos;
.
·b ) a u torização ele cobrar $800 a 1$000 por . banho ·claclo em cada
,a.nilna l, a fin1 ele -c obri.r .as cle·speza.s com 1os banh e iros e pess oal neces. .sar ios, ele accôrdo com •:;t t abella approvacla p elo govern o;
r.
e)
prohibi ção, a semelh ança elas a.ctuaes feiras elo Estado ele
"Minas, que n as es t a çõ es elas estrad as ele f erro, a g en cias ele vapores e
--barreiras interestacloa.es ou" muni cipaes, t ran s item a ni maes sem -que
seja presen t e a guia dos agentes ou administradores <le banheiro s,
v isadas p elos fi scaes ou representantes do governo, cl ec)aran clo que os
.. a,n imaes ·estão isen tos ele feb r e aphtosa , que· for a m ex amina·clns nos
· laborato.üos elos pos tos el e banhei e que se s uj eHaram p.·os o·efericlos
b anhos -d entl'-0 de 25 cli a·s, na forma elos arts-. 47, 52 e 53 nas r qferidas
í nstrucçõ es .

e

O abaixo rassignaido obriga-se:
ci) a banhar e ter el e ·O'bservação gratui-tam en le os animaes -ele
-.raça importa dos para reproc1 ucçã:o ;
b ) manter nos principaes pontos de banhe iros, postos z-o otechnicos

-monta dos com a J11ais rigorosa ·exige n cia hy-gi e 1üca, con1 pess-0ail t echnico

e material comp eten t e e n ecessa.rio para exam e, .tratam ent o e cura
dos animaes e classH icação elas mol estias. a<tacada.s;
e)
apr esen tar semestralm en t e un1' relatorio circumstanda cl·o do
- m ovim e·n,to elos banheiros e posto·s ele ü bs·e rvação com o nu m ero, estado.
sexo, qualida de, raça ·e eclaJde apprnxima·da, quanto po ssivcl, dos ·anim a es 'b an hados ·e em transi.t.o pelas -estaçõ es el e banho ;
cl) conco.rrer ele seis e1nr .se is inez es co1n a imp-o rlancia predsa
para fis ca.lizaçã:o, clar .as indicaçõ es - e inform ações qu e forem pedid a s
-pelos agentes do Governo, ·facilitar

io

exame e in specção do serviço;

ter pastos para animaes em tran s i.t.o b a nhados, pastos iso.Jados
·-pa,ra -0s que estiverem doentes e para os sus·p eHos suj eitos · a quarentena e observação ;
e)
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f) en1bregar ao_ Governo, find-0 -0 prazo do contracto, os banheiros apostos zootechnicos, perfeitamente conservad"Os;
g) for n ecer gratuitamente ·O serviço clinico a todos os fazendeiros,
com seus animaes em transito, q ue reclamarem .
Com esta. pro•p ostá o Governo 1'ealisa os d·ous pr inciopios fuhdamen•taes que dominam a p rophylaxia gerM ·de um paiz, .contra as molestias.
corn bagio·sas 'dos animaes :
1°, destruição dos f6cos de infecção já ex istentes em qualquer ·
pon to do teri:itorio dos Estados· referidos.;
.. 2°, impedir a entrada de animaes já contaminados e exercer severa
vigi!a:ncia sobre aquelles que procederem de' regiões. ·OU paizes, onde ·
enf[emica ou epidemfoamente reine 'alguma enfermidade.
A proposta apresen tada p elo aba.ixo assignad"O resolve a mbos -0s
problemas porque:
ci) - es ~a·belecendo pontos de observação p a ra o gado em •tra nsito,
cria um serviço efficaz de vigi!a·ncia., e, por tanto, evita entrada de ·
a'r,l imaes doentes no terrLtorio dos Estados, des·tróe na front eira dO.>l ·
Estados qualque'r elemento i.nfectuoso, que, sem elle, poderi a invadir os
Es tados, como .mais de uma vez tem aoon.tecido com• a febre apMosa e ·
c D'ffi muitas ·ou tras moleslias h1.f ectuosas do s a nim aes;
•·· b) faz o expurgo do carrapat.o por m eio de banhos insecticidas;
e ) evita 11ue outros insectos ataquem os animaes durante 2.5 dias,.
desde que tenham ·soffrido a passagem pel•os banh eiros .
'l.'od os· sabem qu e o carrapato, além d·e s e r um ho spede incommodo·
e· qu e vae, pouco a pouco, sugando a vi•talidacl e ·elo a1hima 1, ao qual s e
agar.ra, é portador ·do pyroplcos1nco, •g erm en causador ·da .tristeza ~ ·
espa.ntalho perigoso; inimigo ele qualquer iniciativa ·e m proveito da p e.cuaria, r·eduzindo a nada todo -0 emprehendimento nesse sentido p e'la.
morte ·elo s melhores reprocluctores imp·ortados .
As pequisas · ·s cientificas .modernas j á veem det erminando a presença no paiz de uma outra enticla.cle mor bid a ·e anc;sp<c;sniose .
O . Dr. Eduardo Marqu es, no 3° numero da Revista -ele Veterinaria.>
e Z·o otechnica , imlYlicação. official ·do s erviço .a.a Veterinaria ·elo Ministerio
d a Agricultura, el e dezembro ·ele 1911, dá .conhecimento da presença ,
e m animaes examinad os no Ins tituto Pasteur 'de S . Paulo, ela anasplãsina inargillvcolis de que falia Theiler, verificado pel-0 professor Ca.r im·
em animaes i.mpo•r-ta.dos el a Repu·b lica Argen.tina.
Os ·es-tudos ele ·Theiler, seguid·os de exp erien cias minu ciosas e bem
orientadas, levara m á conclusão de que o·s corpu&,cio los o·eclondos por ·
e lle encontrados nas margens cl-0s globos vermelhos, r epresentam, n a
verdade, um nov·o p a ras ita, b em div'8l·so elo vyroÓlasma, det ermina ndo ·
uma mol estia com ·symp:tomas, a;t.é certo ponto, analogas aos do py.r oplasmose. Moles tia ,e sta qu e, •s egundo v.er ifi co u o mesmo autor em·
s uas exp eri encias, póde accommetter a a nimaes qu e já .\iver em soffrido·
um ataque ele pyroplasmo·se, co mo evidenciou ·em animaes importa dos .
de iLoúclres que já hav iam S'Of·friclo u m ataque exp erimental do pyro-·
_plasmose.
·
Esta moles·tia t em, como verifioou, o canapato por agente ele su'a .
p ropa.gação.
·
Não s ão estas as unicas· entidades morbicl•a s qu e dizima m os ani-·
maes e qu e cedem com a a pplicação .cJ•os banhos insectiqas.
O Dr. Cotrim, em uma conferencia r ea'l iza.cla em S . Paulo, lia ..
dous annos, declarou qu e, a n tes de es tabelecer os b a nheiros em sua
fa zend a ele criação e de submetter o seu gado p eriodica m ente a os
banhos de sarno! trip1'ci, a mortandade elos bez erros era d esanin~
dora, e, com a a pp licação do s .banh-0 s., d ecresce u de 1ta1 fórma que º"
a:utorizava, pela !!lra.tica, a aconselhar o us o e emp rego desta m edid a .
prophy latica .
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Os insecticidas teen1 por base o acido arsen~i·oso, e este a,.gente pócles er absorvido, embora. ·ern pequena dos e, através a pelle. ·os herbivoros,
sob a influencia destas pequenas -doses de ·arsffnlco, adquirem vigor,
ficam mais bem dispostos, augmenta-se~lhes o appetite, prom·ovendo a
e ngoi·da do animal.
Estes effeitos tonificant es do a.rse·nico e dos seus ·del'ivados são co" nhecidos h a muito tempo. O p1·ofess or Haufmann, e m sua recente obra
ele •t herapeutica animal, diz haver criadores que subme.ttem seu gado
á engorda pelo uso de pequenas doses d e acido .ai·sen•ioso, a.ccrescentando t e r-·s e contastado que as femeas, nes.te .caso, dão productos mais.
fo.i~t es, Jnais vigorosos, crias mais resistentes .
Como ·o ars·enico s e
elimina, em parte, .p elo leite, resulta que as crias o recebem por meio
d este e a ssim veem a augmentar J'apidame·nte de pes·o, .criando •t ecidos.
··fo1i es e ossos compactos .
Esta a cção .ton ica pócl e s e r interpretada pelo estimulo da v ida
eleme ntar ou pela melhora p.rovocada no process o ele nutrição, além.
elas vantagens indirectas resulta:nte-s d·o banho, -etn que o .a nimal colhe
os meios para • despojar-s e d e qualquer elemen t o pathogenico que traga
sobre .si, ficando criada. desta fórma, e d e ce rto modo, uma m e did a .
ele pro.phylaxia contra a impo.rtação ela febr e aphtosa, p y r oplasmose,
a naplasmos e, e tc., completa.ela pelo isa.lame n to ·cl·O.S doa:ntes e suspeitos,.
e cremação elos que morrerem.
As m edidas pedidas ·peJ.o abaixo ass ign a do para garantir o fiel.
e'fficaz e energfoq cumprimento do se u progra mma, e para que p.ro -·
duzam os effeitos e resuHados desejados; não são excessivas, e xagera-·
.,el as, extraordinar1as ou contrarias ao p en samento do Governo e ás
disposiçõ es r egulamenta.r es approva.clas pelo Ministro da Agricultura,.
e nem contrarias aos bons princípios constitucionaes.
Nenhum pos.to d e fiscalização sanitaría, nenhuma repartição ele·
b arreii'a i'nter-estadua.! ou int er-municipal poderá clar ' passagem á trop a
ele artimaes a que s e refere o disposi•livo elo a rt. 47, sem qu e lhes sej a
presente gui.a do inspector sanitario declaran'do a tropa isenta ele febr e·
a phtosa. e prncedente da r egião ind e mne (art. 52).
A 'tri s teza, ou pyroplasmo.se bovh1 a , fica considerada como m o-·
lestia :transnüssivel pelos carrapatos e, co1no tal, rshjeita ao serviço da
po licia sa.nitaria inte rna (art. 59).
<Compet e ª 'º Governo Federal prove r as rn ecllcl a s indispensaveis · á
extincção dos carrapàtos e mais ins ectos p a râsit a s cl·o gado, ele modo a
_impedir a p y roplasrnose ( a.1·t. 60) .
·
O Gover·no J!~·e d e ral mand a rá constnür nas proximiclad es el as frrrnteiras e d·os pontos d e embarque ele gacl o, bem corno junto. á s feiras
e m e rca dos d e gado, o numero ele J)anheiros precisos pa1:a submett e1"
-0 gado e m ·transito á acção elos banh·o.s .carrapaticidas, nos termos do
regulam en to em vigor (art. 62).
Nenhum ·a-nimal el e esp ecie bov ina pócl e ser transportado nas es-·
tradas de f erro d.a União .s e111 haver pré v ia1nente soffricio o expurgo·
c.o.ri·esponde n t e (art. 64) .
,E ssa s m edidas s ão conside radas d e .salvação publica e , por iss o,
exe r cid a s sem preoccupaçãó de trans'torno s in ev ita v eis, · os qu aes i·n- .
cumb e ao Governo attenuar sem pr ej uizo d a s medidas de rigoro sa
hygi en e policial ( a rt. 47).
Não é li c ito a qu em qu e r que s eja. con vert er sua faz e nda , ou est ancia, · em f ó co perman en te 'de infecção que ponha ·em perigo a pro-·
p rieclacle e até à vida ele se us visinhos e ne1p tra nsitar p elas estradas
p ublicas, pel-0 centro ·das proprieda.des alh eia :;; com animaes ou 1:eba nhos ·a tacados . ele pes'te, s em eando a morte p elos campos e de ixa nd o
· os ge.rn1e1H1 par as ita l'i os causadores do con tag io -e da p ropa·ga.ção das
n1o lest ias Gon tagi osas.
0
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Na R epublica .-l.rgentina o probl ema ' da prophylaxià. contra carra_
jjafüs e .outros · insec tos

trans.inissores de inol estias infectuosas E:ncon-

t rou solução na ini ciativ.a e ooncurso particular, a cu ja. acção o Governo ela Republica confiou o serviço, concedendo privil egias e favores,
.ao mesmo t erh.:PO qu e es tab elecia uma "rede de severa v igilan cia e fisca•
.liz.a ç.ão. Em pouc,o te.rnpo foram s entidos -os effeilos destas medidas,
.ele fórma a tornar .a quella R epublica. dominadora elos m er cado s· co1-._.
sun1 id ores .

· Os banheiros foram construidos e mantidos nas zonas cliv i.so rias e
nos pontos ele pas sagem obrigada dos animaes pe los partiCulares, m edian te privilegias e favor es, com· direito de cobrar in1portancia certa

.e tabellada; de accôrdo com o ·Governo, para cobrir as desp ezas feitas
co1n o fornecimento ele s ub sta.n cias a·ntisepticas e insecticid as, con1 o

1rnmero so pessoa l indi spensavel, com o juro e amortização cJ.o capltal
.e mprega do e com a fiscalização.
•
A cobr.ai1ça •n ão •era um imp.o-s•to -o u um tri•bufo, .ma;s a justa r ecompensa d-o trabalho ,feito e -elo ser·viço pr·es tado, Ternuneração que i1ão
d evia exceder ·o limite maximo estabel0ci'do pelo 'G-over.n o corno capaz de
co bri.r to·d.as as cl'es:p e"a•s •s em ser pesada ao ·oriado-r e ·lesiva ao inclustrial.
A ·p ro.posta· .a baixo ·âss1i1gnada nfüo. 1é, .p oi.s, un1a preitenção singu, ilrur 1e iso1Jada, seir n :honrosos 1)riece:d18J1tes .que a jus1ttfiiq.ue1111, a poiada en1

.a lto" e momentosos interesses ele ordem rpu•b.Jica geral.
'Fica, desta fórma, .p rovado 1que, não ·só pelo . lado ela u tiliclacle, como
pelo da _urgente -n ecessicla;de de dhsseminação, no territorio da RepubUca,
.(lo ,banbeiros ico,rn j,n secticiid·a·s, a ·p roposta •a ,i>resentada offerece, para
s olução deste pro:b lema de aJ.to interesse, so·b
.ponto de .v ista da pf·ort:·e•cção sanitaria ,1doS a·nimae1S, vantagens irrefutavei1s, !de.rvenclo, pois
i111erecer todo o a.p oio, s1en1 ideixar ia e..~·c lusiva inici ati'Va da União, que
mui 1dif.ficilm ente se ifar"'1. ·S entir.
10 abaixo as·si·g n a do, •com a approvação desta proposta, se compro m ette:
II ,
a ·b en eficiar un1a ·z ona .que, apezar •Õe j :á JJ01Es uir in spec toriR s
-vet e rü1a.rias, ·n ão rtem e1n wi.gor .os melhoran1entos 1ha.vidos co1n0 de
~Tan'de ·urgencia e necessi•dacle, continuando a so efrer as v isíta.s frequentes id e to.das ,a ,s molestia1s, epizootias ~ erizoot ias, com cruel1 ·e
!freq uente ·devastação •d·e seus ·Campos;
·LI, esta.1bel ecer :rigoro.sa ifii;;cailização nos r-eferidos .E'StadolS, n1aio re13 1criaidores, }m:p ortaidores e exportadores de gado d~ Re,p'll:bJi.ca, para
que sua acção ;benefica .se faça ·S entir em todo o <!Jerritorio da Repu1

blica;

crnr, ga:rantir aos imp ortadores de repro-cluctores, ou <le ani.maes (l e
i·aças -sele·cci·onadas, .bem como a exportadores, a .certeza de que não
j ntroc1uzem em •Seu s ·Cam1pos, .n o nne io ide seu1s rebanihos, .a n in1aes portaclores Kle molestia,s, nem •ex'p ortam animaes a.taca;dos, .que podem ·li . vremente rtran.sitar, coroando dos meJ.l10res resultados os seus esforços e di-s·p enâ ioso sacrifi.cio;
·
·IiV, resolv•er na Repu blica um pro·b lema reputado de a 1to interesse
p a ra sua pecuaria por todos 1que ·e1stu1dam e comprel1endem a im.p ortancia ·de um ..se-rviço ·die JJo.Ucia sanitaria de anilna.es;
rv, tornar ·O•brigatorio ·O serviço e ·USO .clus 1banihü"s insec ti-ei'das e a
fit:ocalização idos ani111aes e m tratamento;
fV•I , croar •e manter um serviço -de estat_ist i·ca, pelos relatarias aprese ntados -semestralmente, senão ·perf'eio, -p elo m ·enos eg'\.ial ao dos ou ·tros paizes, 1que hrubilite o Governo a · 1deterrn inar, ·em mom en t o daclo,
o .nu1n ero, ida'cle, raça, sexo e especie 'Clos anima·es exis tentes nestes
Est:iUclos, e da mesma. fórma o .que t iver sido importado e ex•p ortaclo.
1
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.Sem despezas para a União, sen1 pesa rl o sacrUi.cio para os particulares, media·rnte 1ap~ nas u111a p'equena contribu1ção, s·en1 valo.r e sern
·i m po r.t.ancia, a pro.p osta t raz en1 resumo as va.ntagens e :b enefi.cios ~1á
1nenc1onaclos:
·1°, ·destruição dos carrapatos e de outrns portadores 0e parasit.as
transmi~·1sor.es Ide tod·a sorte de e·pizootias e enzootias;
2°, .pre1Servan1eno -do an1n1al, por 2,5 dias, da pro·cura e atarqu e d os
insectos;
1

1

3·0 , a introducção no organismo -do ani·nlal <l e pequenas quantida des ·de um agente me·i\i·ca.mentoso, •t onico e estimulante, •qu e o t orn a
resi s tente iás inte.1n peries da nova vida, 1'l1 e ·estilnula as f uncçõ es da
nutrição e o torna ele facil accLim-atação;
·
1

·4°, ·de1s in.fecta o .anhnal, e:v ita a ent·racla el e ga:c1o do ente, extingu t:
na ·f ronteira 1qual1quer 1nolesUa prestes a inva dir o ter·l'itorio elos E s ta'Clos, 1con1.b ate e deheHa a ·que surgir;
'5°, exLn.g ue compuetamente a tristeza < pyro.plasmose) , espantal ho
dos in1_portadores, e a 1nor taHdacle dos b eze rrois, inin1ig-a ·elos criad or e.s;

16°, trans-for,m a o rterritorio ·dos .E sta.elos en1 zona ·C0'1np letament e
in1cl e n111e·, onde serão encontrados r-eproductorE·S perfeitan1ente sa1clios e
acclin1atados, e o gaiclo para .fornecin1ento tle ca rn e de \Superior qualicla.cle, livre de toxinas •e !})ara.sitas t i;ansn1issores d e 1nole_:3 tias ;
'7°, -n ão ~sobrec arrega ·a ·U nião con1 clesp e.za ou onus •Oe .qual:qu13 ·
natul'E'za, e, ª'º contrario, a'llivi a o orçan1 e nto d o :i\IIinistel"io d a ~~gTi 
.culti.:ra 'e, por reonseguinitie, o orrça11111ento geral ela Pl.-epubilica, das p esadas veriba·s :\rotadas 1p ara a •criação, install::t ~ão e n1anutenção de postos .a.e übse rvações zootec hnicas, de s eu pessoal e el o pessoal ele .fisca 1

1

lização.

tO aib.aixo ass1gnaido, ,p elo exposto, co·1n clal'e.z a e v erdade, n'ã o
p ede faivores inaiores e nen1 iguae-s á 1S·on11na. de sacri fiei os qu e fallá ,
ne1n ~1. sonNna ele •Vant-a,g .ens e benefi.cios de rran1ado-s ·á acção de seu
tra,balho e esforço, pelo vasto territorio ·dos Esta.dos referk\ o,s, que s e
lt'0rnaran1J e1n pouco •te.1n;p o, co.n1 ,e stas ·1 nedidas
conscie n•ciosa•n1en t e
eX<ecutacl a s e severa111ente ,fjscaliza d:ais, os maiores productores da -~n1 e 
rica. - A 1Honio il?vc~ra. cle Ribefro ele Almeiclct.
1

1

BANHEIROS

O

?"

ç a 'ln e ?1 t o

D espeza s pre1;1m in fur es:
50 banl1e iros na fro,nt<eira d os •E .stad'oE:, n a.s f eiras e
:po·ntos d e embarq ue, a 2 :000$000.
•50 posto s el e -o bS"ervação com labq1·atorios e respectiYa
plla!"11rncia, a 5 :000$0'00. ,. . . . . . . ... .. ..... . . .

100 :000$.00 0
250 :000$00 (1

·Campos para ba.nhaclc,s e·m transito, para os qu.e
e.s.tiveren1 eirn O·b ~ 1 ervação ou qu a re·ntena, a réi.s
4:0 00$000 . ' .. ' ' ' ' ' .'' ' ..... '' .. ' ' .. '

2010 :000$00(1

.Som ma ....... .. .. .. . .... .. ...•. · · . .

550:000$00 0

I
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'Despezas perm affeint es a.nnuaes:
:SO veter1·nar ios mos1 20 pos-tos ·rn.ais i:mportantes, a JU1zo

•do Governo, a 4 :'8'00$000 ... . . .. ..... . . . ... . . .
50 pharmaceuticos, ou praU.cos, c!J.i.mkos a 3 :,6,00$0•0·0
8 fi.scaes elo Govenno p a ra o.s ,E stados ele M inas e
:S. Paulo, a 4 :800$0'00 .. . . . . ... . . . . .. . . .. . ... .
f1scaes para os Estados ele Matto Grosso e Goyaz,
a 3 :·6100$0 00 .. . . ..... . . . .. ... ..... . . . .. .. .. . .
-400 servente.s e traballlacl·or.es, .s en do oito J)ara cada
banlJefo·o ·e. posto ·d·e observaçãv <e para co•n-

96 :000$000'
1&0:000$ 000
38 :400$000
·2 1 :600$000

se-rvação e HnTpeza elos carqopo·s, po .:=to:s e seus

tapu mes, a 60$ ·por m ez ou 7'20$ 0 00 . . . ...... .
'50 'capatazes üU J'eitones a 1 ;,20 0$,0·0 0 . . .. ... . .. ... .. .
1S 'arnal :tr.i:pJ.o, seu tra 1rnporte, frete e carreto pao·a
os .Jogares mais 'distantes 1)r ei u izos, extravios
e .deterioração, para 1 . OÕO. OOO de banhos, a
10 0 l'éis .. ... .............. . ........ .. ... . .. .

28.S :000$000
- 60 :000$000

Sorr"n1a . ..... . .. ... . ..... .. .. . . . .. .

784 :0010$000

Despezas fiscaes prelhninares . .......... . ... . ...... . .

550 :000$'ººº

Despezas annuae.s peT(na-n e nte s .. . . ... ... . . . . . ... .
Juros á .razão de 1 0 o/o do capital cles·perudi clo para co.n s .trucção, i-nstanação e fornedme n to a ,e phar-

73"4 :000$000

100 :0'00$000

Transporte;

.rn.a.cias

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

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

'Amortiza ção a 10 % 'Em1 10 a•nnos sobre o m e smo
capital . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . .. . .
V erba para renovação a nnual das ·pl1a1rma.ci.::t!: e .seu sortime,nto, a 12 :000$,000 . . . . . .. .. .. . . ... . . .. .. . . .
E xtrao1xlinar·iO·S e imprevistos a 1 :'5'0·0$0'0·0 ... . ..... . .
So11i:iT11a . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..

515 :00 0$000
5,5 ;0,00$000

1 00 :00·0$000
7•5 :000$000
. 06 9 :•000$000

Exportação :
'2·96. 000' .rez es

1·5'0" 00·0
·3 00. 000
'20. {)·00
1 0. 00'0
· 10. 000
1'0. 000

ex•poTÜ!d·a s p elo Estado ·d.e Minas, con .for.m e o o· eJator.io do 1S ec1-e ta.r io ela ·A gricultura
ido 'Esta do, deste ar.no, a 1$000 . .. .... . .. .. . .
r ezes exportad'as p elo Estad o ele l\!Iat to IG ros.so,
ca1culo •p rov avel a 1$000 ..... . . . .
r ezes ex po rt adas ·p elo E s ta·clo cre J.VIatto G ro sso ,
calculo .provav el a 1$0000 ...... . ·" .. ... ... . .
a nirnaes .a.e esp eci es :d i.ve rsa·s ex1!)0•rtacl os p elo
.E stad o ·d e Mi.nas a ·soo r éis.
id em id·em ·p elo ·Estado .cl'e Cov az a 80 0· .r.é is ..
id em id e m p elo .E s tado d e :.vlatto 'Grosso a
.S OO réis•... . . . . .
. ........... . . . .
i·dern lrl'em p elo Estado .ele ,s. ·paulo, a 800 réis

~ 96

:000$0'ºº

1·50 :Ü'Ü0$000
30'0 :000$000
1 6:000$000
8 :000$000
8:000$001)
8 :000$600
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Importação:
:210o. 000
13 0. 000
60.0•00
10. 000
:10 . 000

Pez.e s irn;Jortada.s por S. Paulo; a 1$000 ..... .
.rez•es hn1po.rta.clas por Matto !Grosso, a. 1$000'. .
rez•es .,irnpo·rta.c1as ,p.or Minas, 'ª 1$000 .. ..... .
an.fon a.es de ·01utras raças, ·p or :S. Paulo, a 80 0 r éis
anima.es 1c1e out•r9Js raças, por Mfo a.s, a "s o10· •réis

.200 :00 0$00 0
30:000$000
60:000$00 0
8 :000$1000
'8 :000$000
1

Somma .... . . . .. . .. .. .... . ..... . .. .

1. 09 2 :000$0 010- '

Despeza prelimi·n9.1r fi:ica ....... . ... . . . ..... . . .
'550 :000$000
D ·es peza~ annuaes per1n.anentes . ....... . ... . . .
1. '0169 :00·0$00 0'
·R1ecei ta ·cl e e xportação ...... .. .. .. . : .. .. .... .
7816 :000$000
Rec·ei ta. ele i•mportação ... . ........... . ...... .. .
.3016 :000$ 000
10 . 000 a.nirnaes •ele d iversas raças irruporta!c19Js em ·M a:tto
1Gros.so, a. 800 réis '. . . . .. . ... .. ..... ... ...... .
8 :000$ 000
15. 000 1cl itos ele •ditas em 1Goya.z, a. 800 .r éis ...... . .. .
·1 :·000$000
=3 0. 000 impr evistas ex.t r a o.riiô nari-a·s, ta•n t o na. J:rn:porta-.
ção corno ·n'a. eX:portação .nos .referi.d-os ·E sta.elos ,
a 80•0 i•éis ... ... . . .. . . .. . . ... ... .. . .. . .... . . .
24: 000$0 00
.S on1n1a . .... . , . . . . .. . . . .. ... . .. .. ... .

1.128:000$000

.Despezas• a·n nuae s per.rn anente!s ....... . ....... .
.Receita-E xpor-taç.ão .. .- .... . ...... . , . . . 78·6 :·000$1000
I1111po rta ção

. . . . . . . . . . . . . ... ; , .

l.069:000$00Q
1 .1 2s :00·0$0 00

3'4·2 :000$000

,59 :0100$ 000-

Saldo- Somrna. ..... .. . . .. . . . . . .. . .. .

O •SIH . O,\!LOU EH!AS Sr. Presid e nte, fui um vencido n-o modo
pe.lo 1qual se · organizou o M ini sterio da ...:-'\..gri culilura .
.Segu ndo o '1rJeu c0>nceito, a creação d evêr a. ,ser o co1=oa:m·en to de:nma lon g a obra a,n terior de 1preparação ·e c}e e nsaio, a:f.it'rn d1e -collocar
.sobre os a.licer.ces e sobr·e as column a.s dos institutos basilares - e·nsino
·p r atiioo, i n v·esti.gação scien ti.fica, .d·eimo•nstração, ,s1erviço.s de iln.ete or-01 0- .,
g i a · e outros, ,f aina Coloniz.adora. o Te111ate final, a c-u\pola e•1n ·q ue se
e nco.ntra o org ão central, ·cooPd'enaiclor e rproip·rn~ -s~o·naidor.
Com1eçar por este, sig•nifioca.v a. -.c10.b ra.r d·espeza.s .e esfo rços, malba.ra·tar en e rgias, f.az·e r 'pa.gar á :N.açã·o .custo•s-as a.p.renclizagen s indiVJd1uq.es .
'Tlkar a .o.5 1n eg·oci'Os da· agricultura a s u a fe ição purrumente profi.s-s:io·n al,
-estr-ei tam1e nbe tech1üca, para os eci.ni·par·ar 'ª outros .r a:n-: ,o s 'Cl a adtaüni s tração, ·em qu e i.nterv eeim co·nsid e raçõ'e s ·diff·ere-n tes e 'in.tere·sses :pa.rtida~i·os traz,ia o grave in·co·nv.e.n i ente d·e 'Obeclecer o pree n'·ch i.me nto do car g·o
clie 11-üni.stro a 1factür es e"X".tran-hos ao pro·b le•m·a : os i·n teresses partid'ari os,
a po·l iti ca .
lDin11nuiri a ·assi1n ·o va:1o.r techni·Co ·c1 a clire.cção su per ior, in ão espe·cia.li s·ac1a . O ,m i•n lstro, alheio .ao assum1pto, ou pelo •me nos, corn ·e1le pouco
fa;miiliariz-aclo, seria, por 1· 11a.is intell'ig·ente que fosse, i nsiti··uin1ento manejaclo com ·l1ab il kla.c1'e maior ou m enor por subalt erno s ir.res.1 mnsaveis.
1

1

1
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V. ·Ex. sabe que não Jia 111aio.r pe1ü.go. ,en1 n1at eria ide direcção oru'
de .com.man c1o •do que o f.acto d-a,quelle, que -lega1'11'.iente está -á fre nte do-.servjço, ohedecer ·a sugg-.estões a;H1eias -de que:in não t·en:lla r esoonsabi ..:..
Hdade pro·pria e, 1neHa, as p•e ia.s n ecessaI"ias 1para a ,oo n ve'nien.t·e sol-u- .
ção .a os p robl·e·mas.
Par.a. .. se e1na n cipar, urn p erio d'o d-e apr.endizage111 se tornaria in- 0.ispiensavel , ·clura·nbe o qual o pa,i1z pa;garia forçosame.nte

a i'ncultura

pl'Oüss ional desse funccionario .
!Esta •se reflectiria e>m. todos o·s aictos de -creação, e m ·toc1os os ser-viços a

ini ci ai~ .

!E, ainda, a clHf:i culidade

max~'lna

to·clo p erí-01do ·dê ·

e-111

formação, a que consiste -em descobr-i.r e escol-Iler p esrnal ; ess a difficulda:d e vi.ri a ag·gravada pelo insuJí~ici:ente prepal'O d e f1U e:n1 tivesse d'e ·
fazer a e;s:co'li11a e •p ela .n 1ajor •p ressa <le·s ta. Este el·en:.ento, ifa taJ 1ne nte ·
1J1av.ia de i•nifluir, abaixa1niclo a orav'eira d·o ,criteri-o de sele-cção e <le a c-ceitação, obrigado o ini·ni.stTo, ,pe:la s.i m unaneidad'e <l o..s serv·iç.os a crear,
a idistri-bu i.r :S·ua .ac"'u vid-adie por 1ntütiplices · -proble·inas, a
djsp:e111sar a
cruá.a um •d'elles ·llma parc-~Jla menor •d.a sua at-tenção, irn.p-ossibili.ta'Clo por
isso d-e ida.ir- a .qu1a 1qu er odelles a so·l ução 111a.i1s -co·n v eni enl e e ace rta da . 1}\ s
:forças 1huma.n.as teem !·imite.
1Isto -m esmo co.m!l)rel1'e•nc1 eu o :S.r . :1'ffo•nso ·P e nna, qu.e pr.ocurou i-ntel-1ig-entement-e ir cre-a,ndo· ou ,remod-eland.o os seniçO•S, •qu e mais tar·de se
enfeixariiam .sob a •cHrecção su!p1retlna d-o .Minis1t.erio da ·Ag~dculJtura .
.E S . :E x . ,. o J)l"i-ncipal r•es po.nsav,el pela creação .cl essa nova. p-asta,..
•nã.o .a quiz preencher -d·e pro•m1pto e pref·eriu, com inteiro acerto, ir es ta-belecenclo as· base:s .ao ·ed·ilfi.cio, a lhe collocar no ar, suspensa, não sesabe por que 1ne_
1os, a trave cl1e curn:i·e i.ra .
1

1

1

1

1

1
Esse era o ·m 1ethrodo :ma:is curial ~para evitar -erros e v icios iin herentes á so'lif.re'gui'd.ão . Era a fórma •à'e rr·eis.g-ua.rdiar .seus :u.tiliss imos
rfins, se1m irife,c.ta-1 -o.,s ·corn.1 -o "ViI'l..ls 1clo pa1~ti-O.ari1s'1110 . E ;ra o preço para
caraoteriza.r prof.issi-ona111neint.e, techni·cairnente urn1 ram110 Ge ac1Lrni1üst-ra-··
ção, que se d1evera ·111a·nter •d i vorciado })Or •i nteiro cl•OS rl110Vi'ln einto.s pO Hti-COjS, urna co:ino q-ue •diPecç ãio s.uper.j.o.r 'Cla agrioulitura n acional, com:
escopo •p rop'l'.ÍO, al.heio a 'prur·ü cl os, co·n1 objeotivo- ·p ro1prio, q u e seria or-g.anizar, b a ratear oe transportar a 1procl ucção do ;paiz .
1

1

·N ão é 1novi-cl·ade lembrar 1que ais perturbaçõ,es pe1i,na·ntes no ar.nbi- ·
e nte po.Jiti co em que s·e <leu a t.ransm!ssão c<·e ·pod eres ao -Sr. Nilo Pf' çanil1a o obr;igaria1in a co111111netter um 'e rro ad•m·i nristrat.iv-o, ele cujas c ontSequ·en oias s offreu a eco.n.on1j.a agTi-cola .
, ·

-E' 'es~e erro ter o i\Tioe-Pr.esiclente e.111 ex·e:r.ci1c i-o r (m1p.id.o a trad·içã:Y·
que rs eu a.rntecessor virnha finnan.do .e, d es·à:1e lo g-o, i ns1talla;do o 1Mi1niste.r .i o ·
cr-eac1o ern 'lei; cujo .f•uncci.onamento i.ntegral esth 'e r.a a cl-iado até então.
10 SR. AUGUSTO DO AMARAL Mas itinlla sicl!o co1mbi•nad-a .co·m, º'
faHecido Dr. Aiffoins.a .Penina a CPeação 1J1arquella epo.ca, Jnai·s ou 1n1enos .
O .SR. CALOGERAS - -E st-av-a crea;clo em lei, ma-s -fal•tava .ser installa·cl'o,..
0

Vou ·explicar as r.a.zões , <l1e Jni·nha a.ffirinativa. P =ens·a va o C911se - ·
Ih e ir-o Atfo nso P enna, 1"-nlo quanto me é Ji-cito di·zer, !h aver n eces s·i --daicl-e de preparar os orgão·s prilnarios e, un1·a vez 001locados e,st es efil ·
boas: co.nd.iç:.ões d e fu.nccii1on.amento, d'ar-.J·hes então CO'l1~ 10 ori-entado·r g e--·
a·at o ·Mi-nis-ter-i o k'!a 'A g.ricnltu-ra .
ílJM 1SR. •D EPUTAJJO ]}li-e estava faz.en.do .
·O SR. CALOGERAS ü\Tão th1hann a inda üs se r -v iços preli.rninares O·
cl esenvol-vjmento •necessario pa·ra permittir a •creaç ão de org-ão coor-de-·
na:a·or .que era o .Minis.teri-o. 1Po1· is·so o .Sr. ·Aftl'-onso 1P enna 11ão l he fez ..
a instal!açào dnhnecliata.
1

1
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Dizia-s e n a quella occasião, por 1906"·7, qu e provavelm e n.te essa situaÇão p.i·o v ksoria durar.i a alg·un1 teinp.o ai1nda.

O SR. AUGUSTO n'o AMARAL - V. Ex. deve s e r ecordar d e qu e já se.
apontava.m i10mes no t empo de S. Ex.
O SR. C ALOGERAS I s so d e a pontar nornes não t e 1n grancl e valor
pelo seguin t e : antes da s vagas existiren1, antes iuesn10 dos lagares
s e rem cre aclos, já pullula.m candidatos.
O SR. RAPHAEL .P INHEIRO Os h a m esmo chronicos.
O SR. CALOGERAS F elizmente o primeirn s e rv e ntuario do cargo,
cha mado p elo Sr. N ilo P eçanha para inaugurar a nova pasta, es tava
na altura d e bem poder compr eh end e r 'O momento (miiito bem) e , pel_o
seu v.al or l)l'Oprio , ·e1n condiçõe s d e a.t tenua r as conse quencias per turbado1'as el e uma cr eação prematura.
b Sr. Candicl·o Rodrigu es, que todos nós conhece mo s como um espiritó po!1d e rado e t e mperamento el e adminis t rador, no Minist e rio da
A gricultura conJ' ir.mou o juizo qu e de S. Ex. todos nós fazia.mos.
S. E x., ç1escl e logo revelou q ue oompreh endia a. si tu.ação. Esta , d e
fac to , ca ra c te risava-s e p ela n e c essidad e d e fazer do ·novo n1inisterio
um ori e nt a dor pra tico, estab ele cendo laços frouxos en t r e ensaios não
definitivoo, méro,s esboços suj e itos a conige ncla e .ap erfe içoa.mentvs
succes s ivos 1 cre açõ e s it ra·nsitorias , phases p.rovisorias, a bé su a final consolidação, p autacl.a de accôrclo com o qu e foss e indicado por exp e ri en clas
longas e d e ci s iva s.
E -ra, p ortanto, caract eristica essen c ial do0s s erviço s a instal.l a r o
se rem t entati va s suj eitas a C'Onti·nuos n1 e lho.ra1ne ntos; nada, portan ~ o .
de fixo; n a cla , portanto, ele rigido e in1n1utav el .
Essa o bra e essa orient a ção ficaram cl escl e log-o clar a s, não s ó
p e lo cunho p essoal qu e S . Ex. imprimiu á dire cção elos s e rviços, no s
curtos cinco n1ez es el e penna·nen c ia. do honrado · paulis ta, á fr e nte d a
pa.sta, co1no e n1 un1 c1ocun1 e nto notav e l, ao qual poucas a llusõ es se 1teen1
f e.ito e .qu e, e rn t r etanto, represent a u1na ·das p eças ·de •n1aiol' bon1 s·ens'O
que t ee.m vindo a lume por parte da administração publica.
R efiro -m e á justifica.ção cl·o d e creto qu e d e u ao Mi"!l'iste rio ela A.gricultura a s ua orga niza ção provisori a , docun1ento no qu a l vee n1 in s criptas
as seguintes phrases :
D efini nd o o tarefa el e organização, ·dizia S. Ex. qu e "não é <t r a ba1ho que ·s e el e va. realizar d e un1 s ó jacto, inas siln con1'0 o t e n1po á
inedida q u e ·s e dispunh a 111, para o conv e nient e func c ionan1e1it-0, de
suas di v ersa.s directorias, divisões ou s e çções do p essoal e d o 1naterial
indispen s ave is ,, .
1

1

De fa c to, essa é a grande difficulda.d e á qual alludia ha p ou co o
clig-no D ep ut a do por Minas, qu e m e precedeu na tribun a , da idoneidade
profissio nal e adn1i·nistrativa daqu eUe.s qu e v een1 ·incum·bidos da oÍ·g·a.nisação d e um s erviço qualquer, tarefa m a.is diff ic il no p e rioclo d e creação ·do qu e na phas e de d·esenvolvi111ento norn1al .
· Es se e r a, a .liás, ·O proprio p ensamenbo d a ·le i cr eador a dos s er v iços,
qu.e, ·en1 .seu a 1"t. 4° , § 2°, dizi a claran1 e-n te : " Serã·o or,g anizadas ou
re1nod·e ladas as r e partiçõ es a qu e s e r ef e r e a prime ir a base de n1odo
a sys te mati sar os div e rsos s erviço s e tornal - os ad equados ao.s fins à
qu e .s ei propõe o Mi1üst e ri o ", fins ess es qu e e111 a r·tigo·s a nte rior es se
caracterisavan1 pela clescentralisação c11os s e rviços.
Priine ir a cons equ en cia da pre1natura in s tituição do lVUniste rio da
Agricultura e do s eu nivela,1ne nto con1. a s cl en1ais pastas · onde as exigencias política s s e t o.rnaran1 1nais pre m en·tes , foi qu e, .gurgi·ndo un1 cliss idio e ntre a üt'i e ntação partida.ria do Governo ela Republi ca e o Sr.
Canclido Ro drigu es, s e viu e ste digno paulist a obrig-a.clo a .s e d emibti r
do cargo qu e c om tanto brilho .vinha occ up á:nclo , p e rcl enc]o com isso a
1
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adm inist ração publica a collaboração ·efficaz d e um homem competente,
<:onhecedor do assumpto e · qu e ia se desempenhando da melhor fórma
possivel elas difficulclacles ·elo cargo que em boa hora lhe fôra confiado.
Outra tivesse sido a orientação dada pe\.o Cffngresso á solução elo
probl·em a, de modo que, em vez ele um Minis.teria, ex istisse apenas
como que uma. direcção geral elos serviços agrícolas, e .cert amente esse
incidente lamen tavel se nã,o teria dado. Pois a ·experiencia daquella
mesma época 11·os forn ece a lição da p e rm anencia· d e minis t ros e de
c hefes el e repartições a nn exa.s, entre os quaes a div e rgencia politic"a era
um facto, m as .que, ·entrE1'.'al1to, ·continuaram á fr e nte ·dos s•erviços que
dir i.gJ a n1 com i·nitei.ra lealdad e ao ministro e a esses 1nes111os serviços.
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - A liás isso é republicano.
O Sn. CALOGERAS A!Hi-s é isso r ep ublicano. Não h a. crimes de
;dêas .
Succecleu-lhe no Ministerio o Sr. Rodolpho Miranda. Não creio
falta r ao r esp eito d evido a um homem de bem, dizendo qu e os - seus
>t.i tulos á successãü n1inisterial eran1 inais de natureza pq.rUdariaJ mais
ele na.tureza politica do que propriame·nte profissionae·s e que in fluiram
poderosamente para. s ua ·escolha as razões ele sua intimidade, de suas
convicções partidarias, ele suas ligações com a.J.guns elos chefes da sitnaçij,o dominante naquella occasião.
O Sn. RAUL ·CARDOSO dá um .apa.rt·e .
O SR. CALOGERAS - Nem se pôde concluir isto das mi'J1h as palavras .
O SR. RAUL CARDOSO - E' um .g rande agricultor e industrial.
O SH. CALOGERAS - Não basta s e r um grande agricultor e industrial para ·ser 1nini stro ela .f\..gricultura . Qu ero diz er, não ê contra-indicação, 111a S tamb en1 ·n ão ié Ul11 in cliscutive l titulo d e .reCOl11111 8 J1daçâo.
O SH. JosrNo DE ARAUJO - El·le .é milit•a r, é capit ão .
.O SR. iRAUL •CARnoso: - ~ão é milita r.
10

ISR. AUGUSTO Do A.MARAL -

!E ' co1no es ta Oa.n1ara, 1que é quasi

t oda militar, est::á d1eia de coron eis da G u arda Nacional.
10 .SR. \TosrNo DE ARAUJo ~ A Oua.rda N:acionau ·é um a r eserv a elo
·E xerci to .
·
O .SR. CALOGERAS ~ iP·elo respeito .que t e,nho ás OiJi niües allieia3,
embora não te.n ha a dmiração ;pelo lq ue .foi a direcção .d o Mini,sterio da
A,grk,ultura, quan·clo a J.li esteve 'º .Sr. 1Rodolpho Miran.d·a, p e(}o licença
:p ara não ·qualHicar o aneu 1p roprio con cei to so:b re . a ipassa;ge1n . .dess e
poJ.itico pela past a ela 'A gríoultu r a ...
iO .SR. JosrNo DE ARAU Jo _'._ i\T. Bx. deve qualificar.
1
10 1SR. IMARTIM JFIR:ANCISCO ~i.\Jgl'aclece1nn s n1uito a ge•n tiLez a, nem
só .co·n 1nosco con10 ~on1 o chefe -cl~ um parti.d o ·que representa a maioria
de 'S. iP aulo, ind epen1de11te 'ª º '.rhesouro .p auli r,ta, maioria que está disposta a luctar, desde 1qué o Gove rno ·Federal seja n eutro.
O SR. \TosrNo DE ·ARAUJO - Infeli zmente 11ão e3 tá a,qui um s6 pau•l ista pa.ra protestar.

o

iSH. MARTIM FiRANICISCO -

iR'epeUrei o aparte a m anhã.

IÜ .SR. tCAL.OGERAS Sem ·en trar, 1S r. Presid ente, na analyse elos
1
a rgum e n tos de ,f ü ição !llartklar ia 1que acaba de a·cl duzir o meu muito
J)resaJclo an1igo, o 1Sr. D ep utado 1\'.l·artim Fra11cisco, .de•vo J)l'OSe'g uir ·na
en unci a ção do .p ensa,mento t1u e ors apar tes do 3 nobres Depu tad os inter3·0111p1 e1~am e -que ven1 =a tS'er o segui111it e : esta1nos nu1na assen1bléa onde
a s opin iõe s se ch ocaim e, si ti\rermo.s a fortuna de í\l iver até -0 fim àos
tres a nnos ele nos so mandato, ta l.vez nos •sej,,, Clad o 'Ver os excesso s de
Ji nguagen1 transfonn a.r em .ª Ca ma ra e-1n ·reci nto onde se .possa exil1iibir
1

1

atié o pugi·l at.o.
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O SR.

1MARTIM. FRANCISCO -

·E ste arg·u111 e n to é ta1nb e1n con t ra V. EX .

.Si ch egar a esse ponto eu fug·ir e·i.

!O iSR. 1CALOGERAS . - O ,qu e 1qu ero si g·nifi.C<.i..r ié o s eguin te : n1 eu d ever
Kle re·s1peitar os s erntimentos alheio.s o'briga-m e a, quan do tenho ele crit icar aictos, não lih es :Clar s ignifica ção p es.3oa1 e p ejorativa ; .d eix ar qu e,
.sT es.sa.s ·f eiçõ e1s exis tem, cl e.::: o r ram es·pontan e am en te elo s p r oprios factos
·
e a1ctos, 1que an a l_ys o ünpessoal·1ne nte.
O SR. RAUL ICARDoso U:'l:a d e m e .pernnittir .qu e di ga ao nobre
Deput a el·o· por M+nas: V. Ex . es·bá insi·sti'nelo 'ire t .aJ modo q u e ,;omos
·Chbri g aelos a .pedir 1que ext erne ,quak1u.er conceito q u e t en·lia contra o
Sr. Rodolpho Mrand a .
_.\.cr e dite qu e ·esses con12eÚo s não fer e-rn ; não rut ting·e 1n a o .hom e-111.
1

ro

SR. CAL·OGERAs - ::;.J·ão a tting e1n ao l1ou 1e.111; mas ao ad111in'is tr,a,do :r.
O Sa. iMARTII\•I \F RANcrsco - .Si l1a allu sãc.+ a r eis er vaic1os, q ue ro .qu e

.se le vantem
isso.

a·ccus açõ es , porqu e . pre t endo discu tir e esto,u · prqmpto a

0 S ~ . CALoGERAS Nes.se caso, :á Nista c1os a parteis, .eu !ped iria
'licen ça ·p ara seguh· '!)ara a fr ente e c o1n tinu a r ··n a a n a !yse qu e v inh a J
en ce tando.
1

O 1problen1a •a r esol ve r e r a c ol.lo car a s 1'e partições t ec hn icas · s lllbor~
d in ad a s e-111 iSuas n1 elhores condiçõ es iel e fun cciona'111 e nto, cl ete rn1ina nc10 lh es aJSsim o maximo el e r endimento, e enfeix a i-a s to das sob a clire cçào
s up erior el o ,111iniste rio, orfen ta;d.or d e· n1o c1 0 g er a l ,e n une.a opp r e.ssor d e
i·n i cia tivas e ele tra'balho.
R esp eit a.d ais, assin1, as ex ig en.d as p ro pri a s, p ecu li a rer~ a cacl a un:
des ses ser v iço s di ve r s a 1para .ba:da _u1n d e.Her.3 - · 01bt er o qu e se
c h a m a e111 -s ci en cia o amibi ente o'(P t·i1n/w111 ·p ara o .seu •dese nvolv iin e nto, 1qu er
·q uantô ao r e·c ruta m ento el o pess oa l, quer qu a n t o ao s m eios rna t e ri aes.
JDsse 1con;juncto d e ser v iço.s is o1.a do,s tra ba1'11a:nc10 co111 a,cUviodacle
·e.specH.i.ca e d ebaixo ele no rm as e.s peci.fi.ca:s tambem - (la ria um a co exi s rte n cia d e ren dim ento1.3 acl n1ini stY.ativ os e p1·o f'iss i,onaes maxiln os so'b a
su perin tenden c·ia dis cr eta ( ah i é tCJ Ue .eSá a 1c._ ue:s tão 1c a pita l ) d o org an11
cen t r a l o mi·ni str o ·e se u s a uxi1i a r.es q ue r e g u laria a distri•b u ição
do s r e curso s .attribui veis a .i:: aid a um, a 'Vi:d a itin a nceira !{1en tro elo ·orçam en t o, pe r1111itt iri a o ·d esein v lovi1n e n to prec iS·) e ai.s cr eaçõe s nov a s, incliis pe n s.av eis, e r esolveri·a .to-elos ·os .probl emas- s up erio r.es ex ced e ntes d a
a lçada e el a co,mp eten cia p eculiar el c ada ch efe s ubo r dma cl o.
IO .SR. A u ou sTo no A.$IARAL - 1V . E x. est'á collo. 2a nel o a ,q u est ão
n o ponto ide v hsta 111 a is elevad o - no ponto dt. v ista r eprnb li cano, d a ndo
a r es·p o110aibiJi.daJd.e a .caiel a um .
.O .SR. CALoGER AS E x ac t a m en te : cla1· s. in tegricl a el e a b sol u ta de
[ orças a qu en1 t e1111 a 'facul d a de d o comm a n clo ou da direcção, in1 a s tan11Jen1 dar ra r e s·ponsaibilid ad e correlata.
10 Sn. ·A UG USTO n o •A MARAL -· V . ' 'Ex. e sttá .m e elan d o . um a espl en d-i·da Jiçào d e e·co nomi a .
10 .S R. CALOGERAS - e<\ GO!uçào ·est ava, p o1·ta nto, no q u e fô r a inici a ·<l o .pelo Si-. 1Can cHdo R ·od ri g u es, exp eri ente, .c o n lv~ cedor ·el o ass umpto .
·C onshs tia ·e n1 ·e.:; t a b B'l ece r norn1as if l extveis , ·elasti cas, 1ca p a,zes de p e rn1i t t irem movi.m entas faceis, clancl o a cad a serv iço m eio s ele ' 'iver e t am'ben1 rde 1se c1 ese n v o1rver, c onforn1 e a s suas. 1car a·ct e r is ti:ca s pro prias .
iO .n ovo ,Mini st ro, at é certo ponto .alh eio a o .c onh ecim en t o do m eio
qua li tico,
a cl.n:ü ni strati vo f eder a l, tra.n sformo u - se i nc[elizm ente ( e n ã o
'!) 0Ú:1ue •cacl•a um el e nó s . si cleslo cael o es ti vesse e m uma po siçào qualq u er, .tal vez so:ffr ess e 'in f l u x o a nal ogo ), tr a ns t'orrnou-1se em s impl es in~ ·
1
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trun1en to ou, ante3, en1 espírito dirigido por su'bordin ados irrespons:i\'eis e, na es:vecie, incompetentes.
10 SR. AUGUSTO ·Do AMARAL Isso qu.e V . Ex. aca•ba ,:e dizer étão verdade, 1co111s titue arg·un1en to esp lendiclo0 .que ao n1eu juizo e ao ... d ec oinpanheiros d,e class e ·é p.ara la1nentar não tennos .c ivis a CLJ.ninistrando
o Ex.ercito, porque então essa adn1inis·traçã0 seria para nós d·i; n1al~·
·,·anta,ge·n1.
!O 1SR. ·CAIJOGERAS - .E isso :fq~ ·desenvolíviclo a111 plan1ente no · 1parecer
d o Sr. Souza e Silva.
·
ID ia s 1elep ois de nomeado (creio que a 2.9 de no·vemllro d •e 190·9), a .
9 •de ·dezembro (10 dias el epoi.s, ·p ortanto) , .f oi promulga.elo o decreto de
organi.zaição cle'finitiva do minist erio. Ein1 10· cnas basta essa appro_x tn1ação ·de d_atas para se v e ri!'. icar qµ e e1nbora a res•ponsaib ilicla.cle le.gaL
do aicto re-caohis,se so.b re o !1\fini.stro, hones t aan e nte, 1p erante o nosso 1fôro
.inUn10, nóJS não o pode1n1·os cr in1inar por isso em :10 {lias não pod~
u n1 novato, u1n a. pessoa que ·Oo ·p é :Para a .mã.o vae dirigir u1n s:erviçC•·
.q u e não .c ornh ece d·e 1perto, dar org-ani:zação co1npleta, · ique se tr a·d·uza
nLvn1 r egulan1 ento .aa secre tarja . 'Foi, portanlc, acto sug1g e-rdio ,p or out ren1.
·Nessa. .org an isação, tr.aduz'i.da., no det.;r e lo de 9 .de d ezembro- ele·
119•0,9 , - v een1 regra.s infl exi,veis, de u1na righ~lez a·bsoluta, ·constrictoras
ele toda ini.ciait iva, quiÇiá da prop r ia vida dos i.'J.er·viços t e chnicos .
.Não tenho r en1e cTio s i·não caracterisa.1~ essa ,pibra cô1no nefasta, do.
p ornto .el e vist·a .a.o 1serv.iço pu1blico, ·Een1 erutrar nas intenções de quen1
a e1aborou , poifs estou .eerto qu e eHta·s inte nçõei.S era.·111 opti.mas; 111as ,
o 1'faicto materj.al é .que a o.b r a, julgada r>or suas consequencias, foi.
ne1fasta, por ter co1110 caracteristfca s a .ce nt1alização absolu ta e a ib uro- ·
-era.eia, .pela .peiol' d as s u as f6rn1as, qu e v err1 a se r a invasão .ao ele1111ento fonnalris·ti co, do ele·n1ento .an1igo 1clo ,p a;pelü:rio, ·e1n toda.is as r·e p artiçõ e1s a n n exa.s . E1s tas, ~por seren1 tec1I1ni·eas e d ev e r e1n se desenvol-ve r ele a,ccô1'clo co1n as e;.;:iig·encias ela techni·Ca, v ira1n-s e d esde log- :-i.
e n torpedel as e continuam ente pêa,clas por tão mon.s tn1osa concepção a d-·
n1inistrativa .
1

1

E' prec is o que ~'U pro ve o qu e esou diz er: d o. ·E Dara o ·f az.er, :bais la_
le n1brar ,que aos ·direc tore1s geraes d0 n1inisterio se dava a n1issão.
int erpreta:cl.a lcutissim,o sem,su,,, ele regula1ne·nta l' toclos os ser·v iços .
.E , .Sr. /Presidente, esses di r ectores er·an1 bachareis ·em d1reHo, v~n - 
cl os ide i.seicretar ias varias, uns elo M iüi sterio da. \·V iação ·desme1nb ra:clo,
outro1s el e .outras r·epartiçõ es ,_ . pouco importa - ; home n s •pessoalmente estim a bili ssin1os, 1nas que estavan1 aco stun1aclos a .encarar os pro1l)le-.
m ais elo pont.o .de v ista da appJicação da tei, <Clas relaçõ es .aos ser·viçoso
e ntre s i e ·con1 a ad:1nini stração ce ntral, .co·n1pl·eta·n1ente alhe i0i3 e a·fast aelos do ponto ele v ista teolrnko, porta nto.
!Não 1ha lh~e s .que r er 1nal por isso . ·Nunca tinlHliln si·do chaJ11acl-o s a
esit u c1ar e r·es o·lve r pr·oble mas 'l ech11ü cos. Era natura l qu e s ua ob r a se
ii·esenüsse cles1S1e K:l efei1o.
!Mat.S, 1por igual e ra absur·do - e a1hi a c1·iti.ca pócle e d erve se exerce r entregar a esseis hon1 ens , .c o1npet e nt ·.~ c.: e1n aicln1i ni·stração, mas·.
i ncompe tentes em materia ·t echnica , a so lu çã0 ele pro:ble mas elelioca cli>s simos1 •d ig·a rnos ele ,n 1ete.ornlo.gia, a.stro non1 ia , peda.g ogia agri co l.a, etc.
E , no ei\ tanto , ,foi -o qu e a~ on t ece u, de f 6rn1a que hon1ens ·cuja o·p i niãO··
in e rec eda s e r acatada e.111 outras ass u1n ptos ,quaes.que·r el e pura acln1in istração v '.n h an1 ex a.1in~p "to a r voraclo1s .em julze s techn i cos, ·cl1an1a:ao·.1.
a r esol ver qu est ões intrin cacliss in1as ele ' g·eolog-ia, d e .lavras el e- 1ni'nas .
1
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-de traclucção n u m erka dos 'f actos •s oc'iaes, ela investigação elo .·céo, c1o
e,stuclo aos meteoros.
iO iMini·stro, entran do ·para ]á, na conv,i.cção 1cl·e ,que sua tarefa era
prindpalmente politioa (era ,mna ooncepção como outra qualqu er, não
a analyso), considerando que a isu a tarefa era prindpalmente .p arUcla ··1'ia, o Ministr·o aúé 'c el'to .p onto se ,(leisin teresso u elos se·t'V iços technicos,
propr.iamene ditois, ,que en tregou 'á direcção :p rincipa;J elos seus auxiliares, e isso na phase mais melindrosa ela creação d os or.gãos elo complicado m ecanismo engendra.ao pela ·lei {l e 119·06.
,o SR iRAUL ·CARiDoso - INão ·p odia m esmJ dar serviço n enhum s ern
·ouvir os competentes.
10 SR. iCALO GBRAs - .Ma,s •ê ·qu e eHe não ouvia os ,compelentes ; ouvia OS -c1 irectores ·cl·a 1Secretar ia, nos 1quaes •a •Compet ern~ ia t ech nica espe.cialisada não exi·stia .
·
IPara •s i, r es erv·ou ,S. !Ex. o ,que era o desdobramento norm a l do
·q ue Oul1gava ser a s ua ini sl.São .p olitica : a no1neação dois a uxili ares.
iE aqui, eu tl)Osso :falar, 1p ermitta1n os n~ e us nobr e•s coÚegas, com
-certa a uctori(lade , porqu e, 'em da-da occasião m e .foi dirigido um appello para es1boçar ·uma reorganisa·ção de s erviço,, clepeiv; en lPt: elo
Minist·erio ela A~gTi c ultu ra. t..1.\_.oharam que eu ,c onh ec ia n1ais 0L\ ílnen os
.o a.ssu!llp'to ; ·e ent ã o, r eun·i.do ·Com ·O Dr. IMig·ue.J Lisboa e o Úr. Orvil :e
iD8rby, constituimos uma commissão in cumb,i cla de r em odelar o 1Serviço
g (:ologico .

\Baseado n essa ex.p erien.cia pessoal, tal]to quanto no ,que •OS j orn a e.;
da épo·ca .füziam e s o.br e o que se sa.be r d a.tiva,m en te a outra13 s er::vioo s , mas J)rinci,pia l mente baseado n es.sa rxperienci.a :Pessoa·l, .nessa
::znin ha intervenção e.m um ·c aso concreto, posso dizer 1qu e , 0pr o•vavelm en t e devido lá .c oncepção que S. 'E x. tit~ha das n ecess"da,cles ·POlitica.s cl.J
1nom ento, nem s6 os car~.~:os
.
cre-aclo.3 era·1n ·Superiores e1n nun1 e ro a.o
que 1pediam os chefes ·cl a1s re.partições suhalcd'nas, como os ve n cime11t os 1eI'a m s up er'iores a os que es tavam f.ixa.do.s em lei.
Eu não quero cansar a Camara lendo cópia ela eorresponclen cia
que naquella occasião foi trocada en t re o Sr. Ministro e o D epu taoo
.q ue ora occupa a .attenção ela Camara, em qu e claramente v inh a m especificadas as condições e.m qu e .eu tinha a. cceito a in cumben cia qu e
me fôra dacla., e a o m esmo t empo cotej ado o que .(.in h amos p roposto,
ele a.ccôrdo com a lei, ·com o qu·e de facto se tornou mai s tarde a r e-0rga nização elos serviços feita pelo Ministro .
1

0

.o SR. MARTIM FRANCISCO - ·Então: a cliv er.g encia ele opiniões ele
V . Ex . •com •o Minis.f.ro é an liga ?

O SR. ·CALOGERAS - Peço ao honr a clo co llega qu e não veja no qu e
e stou dizendo qua.Jque1· cou sa que tr,a cluza m elinc1re p essoa.! offendiclo .
O SR. MARTIM 'FRANCISCO - Nã·o absolutamente .
O SR. CALOGERAS O que eu disse foi ·O seguinte: u1õs tínhamos
a doptaclo como criterio de organ isação elos ·serviços a obeclien cia absolu ta á lei, não creando empr egos que não es tivessem con s ignado s. em
. lei, não augmentanclo vantagens a lém elas co n s igna.el as em lei . Nenhuma
(]essas •bas.es representa sómente opinifuo m·inha .é o que diz a
Constituição .
Ambas as idéas foram violadas no regulamen.t.o ·qu e depois foi pr omulga.do p elo Mini·strn ela Agricuhl:ura.
Agora, elevo salientar: s i alguma cousa me im ped is se de tomar a
. p a.lavra neste momento e ele rite .referir áquena phase elo Ministerio
da Agricultur a, seria exactame:n.te o· facto de S . Ex . não ser mais
Mini.stro ..
Não tenho o h ab ito el e apedrejar os que já não 'leem poder.
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O SR. MARTJM ·FRANCISCO Nem se pócle inferir isto ela minha
observação.
·
O SR. CALOGERAS A minha experienci,a pessoal autorisa.-me a
c1iz·e r qu e na 1·eorgani.sação ou :na creação dos .serviços novos os d-ousprecei.tos legaes - o limite ele vencimentos e o limite no numero e categoria do pessoal - foram viola elos. Foi o que disse. Não é questão de·
c1ivergencia de o·piniões; é questão sómente ele sublinhar o fa.cto, baseado. em algarismos.
o SR. JOSINO D.E ARAU JO - Que aliás é muito .grave.
O SR. CALOGERAS - Foi clito na occasião.
S . Ex. pelo facto de ser chefe de um pal'<tido loca.\ e ai nela e1µ:
cumprimento do que julgava ser ,i; sua missãg politica.. ..
O SR. RAur~ CAnooso V. Ex . J1·a de permittir que eu declare ·que·
do Partido Republicano Cons ervador ele S. Paulo, além do official de·
gabinete, S. Ex. :não e1npreg·o u ningue1n no · Ministerio. Não foi, pois,
o par.tida rismo d-o Sr. Rodolpho Miranda que encheu o Min ist.erio d a
Agricultura.
O Sn. MAR1'IM FRANCISCO Pelo contrario.
O SR . .CALOGERAS - Mas a acção do Sr . Roclolpho Miranda não se·
exerceu .sómente em S . P aulo, sim no Brasil i:nteiro. E o aparte do·
nobre DeputacJ.o me obriga a. dizer o seguinte: por causa ele recommendações part.idarias foram fei.tas, entre outras nomeações para a Bahia,.
a de um hiero.phant e, creac1or ele re:iigiões, como inspector agricola .. ,,
o SR. JosrNO DE ARAU:JO - Magmus Sondhal.
O SR. AN1'0NIO MUNIZ Que não era bahiano, aliás.
O SR. CALOGERAS Per·feita.rnente; e até com O• .pr.o testo da, ban-·
cada da Bahia.
O SR. MARTIM FRANCISCO Em S. Paul·o ha nomeações peores,
fei,tas a pedido de aclversarios.
·
O SR. CALOGERAS Não duvido. lst o prova que o mal é geral.
o SR. JOSINO DE ARAUJO - o mal foi organisação deste ministe-·
rio na effervescencia ela luta presi·dencial.
O SR. CALOGERAS Além diss·o, Sr. Presidente, havia. (isto é inne-·
gavel) um grande descaso no moclo pel·o qual os serviço.s do ministerio·
e r am então. dirigi elos .
De minimis non ciirc;t vre~o1·? '.Dalvez. O facto é que se davam:
a nomalias como as seguintes: talões de passes em mãos· de emprega.dos
s ubalternus, eram objectos de c·ornpra e venda com rebate sobre O!
· preços normaes da.s passagen s nas estrada.s de f erro .
J)os proprios reservados a que ao\ludiu ha pouco o m e u presado·
a1nigo, Sr . Martiln Francisco, serão êlefensaveis ·Cioclos· ?
.E ri1fim, passemos a.diain.te.
Deram-lhe como s u ccessor o actual Ministro. Creio a-inda não faltar·
a·o respeito devido a S. Ex . , homem de bem que reconheço ser, dizend·o·
que, .assim como ao seu predecessor, nenhuma notoriedade precisa de·
especialista o indicava á escolha presi·de:ncial.
•H omem est·i mabilissirno "Por s uas qualid•ades pessoaes ( niiiito bem) ,
por seu valor moral, os negocios da Agricultura nunca tinh am con·stitu ido objecto de destaqu e especial nas suas cogita.ções de homem pu·-·
blico, nem m esmo ele homem particuJa.r, volt.adas que estavam estas.
para os assump,tos juri·dicos ela sua honesta. bamca de advogado.
O SR. RAUL CARooso Em .S. Paulo, como Deputado, tratou.
muitas vezes com .g r.ande brilho de assumptos ele agricuH.u ra. Ha cliscur.süs seus importantes nesse senti elo.
O SR. MARTIM FRANCISCO - F ez um grande se rviço a. S . Pa ul•o : foi
adversario da valorisação .
O SR. CALOGERAS - .Reconheço, mas isto não J) asta para .lhe crea1·
,uma comi)etencia es pecial.
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O SR. RAUL CARDOSO Difficilmen t.e V. Ex. encontrará homenS'
competentes em todos os assumptos .
O SR. CALOGERAS - Nem dig·o que as competencias pullulem e é o
que limi·ta o criterio da escolha.
.
ü SR. RAUL CARDOSO - V. Ex . ha de apontar os erros do Ministro.
O · SR. CALOGERAS :i'D' -O que VOU fazer daqui ha pouco.
O SR. RAUL CARDOSO
Erros, todos · nós commetemos, sem ser pot·
inepcia .
O SR. CALOG·ERAS A pasta da Agricultura,' que não devera. set•
politica, foi dada ao actual Mini•s'tro pela necessidad e ele se man.t·erem.
as re1ações partida.rias, no .Estado de S. Paulo, con1 o numeroso grupo·
opposicionista ao governo local .
o SR. RAUL CARDOSO - o pa.rtido de s. Paulo .te m vida pr.apria .
V. Ex. está fazendo uma injus tiça . Não acredit·o no que d'izen1 esses
home.ns ela oligarchia ..
O SR. CALOGERAS AcreclHo que eissas considerações o levaram
a fazer parte do ministerio, por não ser S . Ex. um especialista ele
competencia notaria.
A.credito que ·o criterio polilico fez com que lhe foss e designada a
pasta da Agricultura, como teria sido indicado para outra qualquer.
Isto .trazia o g-rave inconve1niente de sancci-0nar a 01nnipotencia dos orgãos admi1üstrativos, o predominio incontraJs t ave l ela buro cracia, elen1entos pern1anentes ein,tre Ministros transiol'ios, a, exercer continuamente o seu predominio, a su a pressão sobre to·dos os serviços que lhe
sã,o suborclinaclos, dissolvent e de energias, estiolaclora do esforço.
Levou S. Ex . para o mlinisterio, d e1sejo que is.to fique bem
claro no n1eu discurso, - as suas excenent8s intenções, a sua indiscutivel e inc1iscuticla. probidade mon e taria pessoal .
Restaria a averiguar si o acto ê egualmen.te defernsavel, elo po:nto·
de vista dessa superior pt'obidade intellectual e moral, que consiste em
sómente acceitar as incumbencias para as quaes se estej a absolutamente preparado.
O SR. RAUL ·CARDOSO dá um aparte .
O SR·. CALOGERAS - Não ha nas mi1n"1.as palav ras cousa alguma que
possa melindrar o i.!lustre Ministro. São apreciações que versam exclusivamente sobre sua acção como .h omem publico, e cqmo tal sujeiito
á critica.
.
O SR. RAUL ·CARDOSO - Vou deixar d e dar apanbes, compro·rnet tendo -me . a, em tempo 01ppo·rtuno, faz;e r a, defeS SL de S .. Ex.
O SR. CALOGERAS Que não ·seja est.e compl'ornisso um moela da·
dizer que nas minhas· pala;vras h a qua:lquer cousa que o possa meliin.clrar.
O SR-. RAUL CARDOSO kbsolutarnente. Procurarei r efutar apenasos argumento" de V. Ex. provando .que as administrações dos Srs. Rodolpho Mira nda ·e Pedro~de Toleclo t eem 15iclo sabias.
O SR. c.u,oGERAs Qual tem sido, o influxo de S. Ex. na administração do Ministerio da A gricultura ? F ez-•l he o .p an egyrico, ha poucos
dias, o· meu distincto companheir·o d e bancada e de districto, e prezado a.migo, o Sr. Jos·é Bonifacio.
A todos impressionou que, para salientar a obra do Ministro, a.
par de · expressõe·s a111aveis e refere ncias cabiveis indi:s<li:ncta1nente -a
qualquer homem publico, S . Ex. ll'ada ·enconfrasse p ara a caracterizar,
s inão exalçar a magnitude e a importa ncia dos problemas superinten-·
d idos por aquella pasta. Não é isto, entretanto, a acção do Ministro.
E' tão sómente a. materia prima sobre a quM esta acção •s e deveria
exer·cer. Era uma verdadeira .transmutação de va1'ores, na phrase ele
Nietche, essa t enta tiva do nobre D eputado por Minas. E' licito repetir a pergunt.a: Em t udo isto, qual o coefficiente pes.soal do Ministro ?·
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a que fica vinculado o seu n01ne, co m-o significativo de actÚs CJ'eadores

dignos de encomi os, m erecedores ele •dest·aque, justificando a benemerencia publica, d esafiando o juizo dos posteros ? ou ,serão estes, •os
p equ en os el e.t alh os elo exped iente dia.rio, ond e a ' ini cia ti va ministerial
·consi st e

e1n

dizer -

sin1 -

a'OS

am igos? ou cons.istirã·O en1 crear uma

,que ou tra e.s cola ou outros estabel ecimento s -

sempre u teis, recon heço

inas, que repre.sen tan1. o serv.iço normal, quasi a uton1ati eo da ma-

." chin a a.clministrativa, por si e sem ·necessida de de intervenção ext ranha?
Além disto, conv iria consid erar que nesta acção q u as i automatica
el os biirem1.x, ha um elem ento que se deixa de lad o : é o m oclo, o me·,
thoclo pelo qual ell.a se faz .
Já Eduardo Prado tinh a posto em eviden cia quanto o brasi leiro é
s uj e i.to á illusfuo .graphica, e ·Co•nfunde o escrever um r egulamento ou
o definir de um facto com a solução ele problema real corresponden te .
Es ta f uma elas manifestações nossas da velha confusão e ntre a
l'epre·se nta.ç ão e o caso m a te rial corrente; elo parallelismo qu e entre o
co.n ceito e o obj ecto s e qu er estabelecer (s em que exis ta necessaria. m en te n a realid a de) ; ela equiva'len cia in.trin.seca que tenta firmar entre
a p a lav ra, o nom e, a. icl éa, a fi.gura cerebral e o facto sub-jacente.
Para ·empregar palavras de p,hilosophia, é a ü ·ansposiçã'O attenuacla
d a i·nexacta co in ciclenci a entre .o ph enomeno e o noum eno.
u\ e·stas .po.n de raçõ es co•n vir!a accrescentar ou tras, ·e, :rwtadamente
.o ·con ceito d·e •quanto as generalisações., a qu e o :es•p iTito .n aoi>o>nal é tão
Pl'O'penso, p.rejud icam o so.Jver cl·e .diff.icuJ:da.Jes q·uaesquer, p eJ.o relativo
:descaso ·com que o

amor

átS

prim e,iras

1

f a~

:einca.rar

a:s c.rnrrstrucções

a n alyticas, as •quaes, ·entretan1to, sfuo, {le .facto, .quem :define e organisa
as solq.ções .
.;\os gen e ra lisações, qua.n•clo ·poss-iv ehs e nã-o r c.p r.es·en ta·1n a;penaz um

·acto •ele ·econ'Ornia cereba·al, m ero pr,ocess o el e si m plifi,cação memtal por
inicaipaci·da,de
~)arall elismo

-

d'.a

a1p.p.rehensão

inte·gTai

dos · phen10,men-os,

ou

a nl:·es,

do

entr·é phenomenos suppostos comgene·res, ela me·s ma foamilia

as ·g·eneraliisaçõ es teein 0 .gran.d·e n1e!ri t o <le ·p ermi ttir a forma.ção de
1

.m ais

i ·d;éa s

vastas,

n1 en os · .partiC1U!l a.ristas

sobre UJU •cl·e.term11natlo as-

s um:pto .
A. .s.u a ess.e.nc ia, a s·ua natureza iütirna, 10 seu fun:ccio1name.n t0 pecu li a·r , as suas ca.ra.cteris·tiocas •Pl'·OP,rias, e'n!tre tanto, não é a genera Usação qu e a 'd:á : é a analyse, é o exaan e iniu·j,o, quem for.nece o fi·o c.-:Jnductor para decifração dos en'.gn1 as.
·
E é ex:a1c·ta1nente i"s to o que cara-cter iza a a-cçí;i.o d e u1n home:m
qU8Jl•qu er, e .não a 1111·a.g.n.Hucl e .elos ·pro•ble·mas ·que •enfrenta, o.s o·b'iic es qu e

tem d.e ve ncer, o qu e :ali•á.s n em per.mi:tte da,r o deV'i·do d es,c onto aos

actos de rv,o.Ji ção, 1não r eservad'O s na a:p.r eic i aç~o g lra.Oal doS p.h,enomienos

exte•rn,os Já a •c'tividael•e im'dividual :consiüera1da
iO que iclefi.n e um .h omem .é o mo1do .perr ,q ue ag'e.
!E lsto ·ex1acta1nen.t.1e f~z-s.e 1cluv i<l •a:r ·um pou c o ·.ao qu e ha pouco a lfegava -0 rrneu :presado a1ni.go, 1cuj o no1m e id.echno 1co111 a rd·evkla v enri a ,
1

o Sr. Ra·u l IOa1'el oso, ·quanel·o >d izia que a •presença iclo :ST. Peelro -de r.ro !le:do :era um aicto icl1e \b:ene,1n e·r encia .que s.e 1trad uz i1a !p or um a ugJnento
1d'O 1JatPi·monio n aic i·01n a:J. 1 :n o s·e1u ·CO'l1·j tN1·cto :iw a.teria·l •e inte ll ec.tua l, po.r
sePviços .re3ies presta,clos á '.Nação.

Acredito •qu e,
di v·e rg e muito
1

ia

do po,nito •de v is ta ·ele •ad1rn,i:nistração publica , não

-ori:eintação a:c'l·ua l dia

Qu e era .a1a:da áquell e rninisterio

ao tempo em que .f oi UTl81i•stro o 1S r. Rord o'l•pho Mi r anda 0

~L\ ;ex.ist en cia 111 es:ma •de laços 1pa,r ti·dia,r ios entr1e 0 mini,str:o que
S·al1 j a ·e o .que lh e er a dia.ido •C·rnmo su e-cessa r iin diica isto . .A 1e st,e rni:Jlg uava a.u:ct0'r iclade •pia ra ,corri g ir erros ·p orven tura 1co1nn1·etUd os por s.eu

antecessor. Fazel~o sysitematicamente, s·eria 1mc1ar uma .J.ucta intestfo1a
nos ar.raiaes .gover.nistas, qu1anto á União, em S. ·Paulo. ETa forçada a
conti1müd•a de dos actos adminis'lrativos no Mi·nisterio da Agricul1ura,
com grave rdaimno ;para

·O

1ser·viço ·prnb1i1CO.

ó üo•ngresso era ·essenc iaJ.ment·e .hostil

•á .cUr e.cção daJda aos •n egocios ela Ag.ri•cnJtura no Mfoisterio da Praia Ver.mel•ha. M·uito atacado
peJ.a ·o•pposição 'Pujante daquel!e tempo, •raras vezes te•ll'Cl-0 defesa por
parte dos ieleJ.nentos .g o.ve1mam,e1ntaes, o an1fbiente era posi'Uv.an1ente·
contra,rio ao que .por .Já se fazJa.
o iHR. HAUJ, CARDOSO - Questão <le ·p oHtica.
O Sn. CALoG.ERAS •E u não quero allegiaa· in•tenções, neun alluclir
simpresmente aos pe rio•clos i·niflannmaclos de rhetori-ca op•p os.icionis-ta ela
1

êpo.ca, -para tão s6m·ente m ie .aip eg~r aos faJctos .
O Congresso .effectivam ente não .condemnou esses ·actos de moela

ex.pli cito
·F·el-o. imp.U·c itan1rnnte, ·entret.a nto.
Flel-o, 1estabe:lecendo na lei ·ele desa.Jeza paira ·O exer.c-1c10 s·eg1ünte, que
era o de 1911, ')Jo1·tanto ná lei votada ·e m 1910, em s eu art. 57, a orcl·em
positiva ·de se·rem subim,etti.dos á aipprovação do Gong'r.esso, Tia p1·oxin1a
sessão legi•3la:tiva (qu·e era a do anno passado) todos os clecret·os que
1

1

creavan1 ou .refornnavam seriviç-0s dependentes ·elo Mülisterio da Agricul-

tura, Industria f' ·Commerci-0. nos · termos da lei n. 1 . 60•6, ele 20 de Dezennbro ele 1906 .
·E ra, portanto, polidamente, co1m o devido respeito ao .pocler in clepe11clente que •é o executivo, a fõrma de dizer: O Co.ngresso que.r prnnunci'ars,e isobre a·cto13 ,d e Ql'ganisação ou reorganisãção feitos en1 1 cletern1.i1na.do
ministe11io .
Agora, assim procedeu ·porque taes acitos exo.rbi tavam ela lei creacl·Jra ou da auctoris.ação dada pelo Congr.esso. ·N ão figuram tn a lei estas
expUcaçõe·s, retorquirão oppositores. Di.rei á Camara que i•3to não é ·de
cledu.cção minha,
que não houve outro funda•mento ao. voto legislativo .
Estamos argumentando de boa fé, e ·p oss'o ser .crido ao dizer que 11avi3.

e

accôrdo g-e.ral nessa

r ~v isão.

Note-se que o Congreg,w ·n ão se lim,itou a exigir que taes act.os llle
f.ossem sujeitos ao voto e á analyse. No art. 61 da m esma lei declarou
"que o 1Governo ficaria auctor•isaclo a rev er os regula111entos do S diversc.'S
serviço,3. do Ministerio da Agri-cuHura, completando e 1moclificanclo os
mesmos, de accôrclo com o que a ex•per.iencia .tivesse aconsel ha;,do, sem
augmento elas respectivas dotações orçMllentarias, podendo, entreta;nto,
transfer.h~ a·s sO,mmas que fo.s.se·m
nscessarias, de .u~11as para outras
v•er.])as ·Clo orçamento, ou de ~imas papa üutras •consi.g.nações elas ·mesmas
verbas.
Ü " SR. RAUL CAThnoso V. Ex. não acha con:t.radictor.ia essa· cl.isposição'?
O SR. CAI.oGERAs Não. 1E' o que o ·congresso queria. Nós, D eputados daquelle tempo, conhecemos a genesis desse artigo. Era a 1S·eg uinte. De facto, Hnlla havido e:l0orbi•tanéia ele auctorisações legislativas;
de fa-cto, a orgamisação dada aos serviços entorpec.ia, pea:va tuclo quanto era ·activi clade de natureza technica. rpor ig,z.o o Cong.resso si:m.ultanea mente auctorisava a revisão desses regulamentos para respomler á objecção ele aiguns de que a faculdade ele regula1ne11tar, 'll'm,a vez exerci~
tada, estava exgottacla, e ao mesm10 ten1po faz.ia que esses q;ctos ele ·ore:.i ção, tratando de ai: sumpto da ·CO!llpetenci.a .priva•tiva elo Congresso, em
que o E.xiecutiv:o agia· por .delegaçf1.o, .que er.a. ~1nco1nstiituciona1, eu , o rQ~ .
co·~heço, viessem a ser suj eitos ao ·refere11 dum. legi·slaJtivo.
1

1
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Infelizmente, Sr. Presklente, atê J1oje f icou, pelo Jnenos um, elos
artigos, •lietr a mo.r ta, e o C'o ngresso nunca teve id\e se p .r onuncial' de um
unodo decisivo, clefini•tivo, 1õObre os serv.[ços orgam isaclos .no M·i ni·stério J ;:i,
.A.grt.cultura. (Paitsa) .
(!Estando quasi terminada a hora, o orador reqne.r e a Casa con cede prorogação •por meia hora) .
Continuando, d irei q·u e, cmno .Depu tado que fai n a legislatu ra pas sad.a , possw ·decl".rar· a V. ·E x. que ·p or mats ele uima vez na d.iscussão fl .1
orçamento da Agnicultura se ·tentou obter, por n11eio131 indirectos, a a.pprovaçãn impli~.ita . elo Congresso •para .todos os ac tos p.raticados naquel~ e
departam ento aclm't1iüs.t.,·.ativo, •mas •m ui to de proposito (eu o ·sei nem ~6
pórque ,era. Deputado, .eon10 pelas trocas de i·d §:as q·ue r:: e tra-vam n essa
Casa por occa.sião ·ela -cHscussão das leis principaes) s e:m.pre negou a ·Com missãto de B"<in.a nças guarida a essas ten1tativas, se1npre aco nselho u n o.s
seus parecerei.:!.> á C:a1n.a.ra ele não sa.ncciorn ar d-efinitiva1m·ente e s em debate, ·C01n a aüctorida:cl e legislativa, acitos que o Par1a,m.ento re1JL1ta.v a n1e-nos conve nientes ao .serviço publi.co, quando não ele mod o absoluto, ;i,o
n1enos .11a rh:od.alicla-de con1 1 que se apr e.sentava m .
1

1

D e que fór:ina agiu o M·iTii·sterio ela Agric llltura mo exercic'.o da fac.uldacle, dad·a ·pe.lo Congresso, d e r ever os regu1a 1n e ntos exi ste ntes?
· Fo i no1meada U1na ·cü"m.111issão rev.isora co1nposta dos 1nesn1os fun ecionario.s que tinha'rn .e la.b-0.rado -o.s r eg.u1a1mientos priini1tiv.os.
-P.o:ntanto, era1n ia q u•eHes, ·dl.Üa ohr1a se icr.iiticava, q u e -er aan .chaimados
a mo cJ.ificar o que, 11at:u.ralmen<te de boa <fe, elles tinham .f.e1't o e que julg av·a1n s er· obra per feita .quaind.o a ce nsura se ·b aseava na incompete· nci~.,
n.a es·peci e, dos -a-tlto.r es elo.s taes regulaim.ent.os. ·V inha, atê, a11g1nenta;da a
clifficulcla.cl e, pela interv e nção ode uma nova direc<toria, .creada e des e•nvolvida e ntren1,e ntes -a conta·bilidaelie na qua l don1.ina a curio1-..;!l
ifeiçãio ·rn·e ntal d e s.i1.·p1põ.r que inã.o é m lê r-a :reg istradora da 'V;iicla .fi1nain:ce·i n·l
dos cl.iversos serv iç-os, Jna·s que tem o direito ele intervir nR e-conomia int e rna de .cada .um d ell es, ele os .r.egel' soberanam en te, de accôr·do com as
ord.ens 11ninisteri aes ·e a s f.o rças "orça1m:enta.riat3·.
Creia V. Ex ., S r. Presid e nte, que haver.ia paginas ·cu riosas -a escr.ever so,bre as cbinez ioes ori"umdas 1d esr2·a imtrom.issão verdadeiran1,ente
in d.ebita na v iel a das r epart ições s ubord·ina.clas, sob re as co mpli cações .
ca nsadas po.r e na , ·SObrB 0•3 abices,. •co n-t·i nuos a.o surto ele trabalhos pro.ncuos, obic,;s postos po r essa clirecto-ria .
:S i escopo e ra p.aralysar as i-nicia;tiva s, s ua, marCha progres•2Jva, e11 a,
o co.n.seguiu pl enamente.
1

'°

Quem ·COnl1 ecer a econom ia i11te1ma elos differen tes .serviço s e tiv1; r
ensejo de ouvir as queixas e a s conficlencia•õ· .dos ·ch efes (las clifferentes
reparUGõ=s Subo r d inaid as, das q11aes n1ui:tas a líiás estão •p ubli-caicl as, 01_1v i rá, send o espir.ito ind e pend e nte, .confi12-sões c uriosas, moti-ci as imte-r.essanti-s·silnas -s ob.re os ohices, por v ezes "insup eraveis, creados por essa in ..
t e rv.enção con tinu a na a.ütiviclael e pecul ia r a cada tnn a 1d ei:: sas r eparti çõ es .
Mas, pa.ra quetm possua 1noção d i versa do qwe sej a a exig-emcia r1o
se rviço publi.co não 11a se-não le-\rar 1á c·o nta ela fraqueza -ele conceit os
acltm·i·n-i"str ativos, ou á con t a ele ·i nsi pie nci a elas .necess iciad es 1p ec:ulia.r 8·3cla aclm.inistração, um es•taclo mental, u:n1a o.r i.entação politica q ue pe :· mittiu se J'um classe e •Jlr.itncipaLmente perdurasse ·uma situação ele tal jae«.
Sim. Com tae.3 elem e n t os, dizia eu , e ra im.p ossi vel ·res ultasse .p.ro ..
fic ua a Tev1são f·eirta 1pelo.8 n1.esn1os auictores 1ela ofJJTa pr in1itiva cr1ti caaa .
Continuaram. ·porta rnto, as m.esmas peias entorp ececlor.a.s. A.ccentuou'- se a cent ra:lis ação .a;clm.ini stra tiva. A con t abilidade trans fo rmou - ~e
~ m um ve.Tcl a<;lei-t'o ·co·n ceit9 ,f inal ele «COll.'l a em Si)) como cHz>
iít a. a11tiga
1

1

1
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philosophia. Havürnn de vir itod-os os d.e m.ais .serviços a ter fr aducção ·na
contabÜiclade, e dessa fómnia 'a mar.ravam, todos os '"ª·m os de a·ctiviclade,
a p.retexto ele fiscalisaçãü orçamentaria.
O juiz ela techn.i cid·ad·e dos trabalhos, da .co•npelencia do,5. funoci.o,n r. rios clelles incumbidos, elo desempenho, dos meios conducentes á .consecmçào elos 'fins colU:m<ad·os, já não era:m os ch efes teclHlÍCO»· responsa. vel~: er8 .-;, Collegi.o de Directores Geraes, bachareis ·em d·ireito e ·b uro
era tas . ·inco1nipetentes .nos

assum,ptor~·

alheios á faii..na administrativa.

Os result>Lclos fizerann·-se log-o sentir ,pela .producli'vi-d.ade diminuicl;.'
âessas repartições snbürdina,dai,., pelo modo curioso pelo qual se .fizer.aro promoções e nom,eaçÕes. Chegou-se a lj}onrto ele collocar-se cOllllo encostado, em um serv.iço o,nde ha oocnpações intellectuaes, 'ª 'llm barbeir-o quasi analphabeto,
P rom,oçõ es, julgaimento ela competenc ia.. . . ,t udo pan sou a ser objecto d.e .cog·itação ·de gente foüeirannernte 1eig.a no ass u.mpto. ( Troca'l/n.- se
11v111itos Ct1JCM1tes.)

Despropositas desse quilaAe encontrariam, talvez, correctivo no Congresso.
O SR. JosrNo DE .ARAUJo - .M as a.>• promoções são feitas · pelo Collégio ele Directores Geraes?
O ,SR. CALOGEHAS - 'l~u discuto sem declinar nomes. Estes mão i1m port.arn aos ln teresses do pa.i7.: disc-uto os facto'~·, que são o essenci.al.
A.lirás esse desrespeito ao Gongressü, a unia -orden1 sua iimperativn,
não •é facto kolaclo no Mi.n.i sterio ela Agricu ltura. A Inspeotoria da Pesca seria .m ais unna· prova.
Sabe-se que em certa occasião, um 'C1'o s ·c1irectores daqnelle Mimisterio, ao rter d€ 'emittir varecer S'obre um acto que violava .franca::nente
as disposições legislartivas, se .ex;pr.essou as·sim: «0 <Congresso niio tem
opiniões fixas, ·! ?ª"ª .o anno .p oderá mudar de mocl;o de ·p ensar " pód€
ser que ::nais tarde ou m'a is üeclo venha a ·Concordar ,com o .p arecer que
vou dar» (sensação). Ess€ 'n ão será 0 teôr exacto da informação, mM
traclu?. seu pensamento clo·m inante .
1

1

De facto, €ssa opinião pouco valor ,t eria se não rtivesse sido o'beclecMa, se o Ministro, corrigindo o .ernpregruclo d.esres'p eitad.o r ·do CongTesso, lh e não ,houvesse seguido ·o co.n sBlho n .os actos subsequentes .
que praUcou. Não era isto a liás cousa ele admi.ra1~ .
A t·ergi,versação diante do texto positivo da lei não cho·ca quando
o titular 'ela 1pasta da .&gri.cü1tura, ·e:n assumpto technico desse Ministerio, diz as bellezas que nos co.nta uma •curiosa •entrevista .concecl ida a um correspondente do Fincinaial Times., transcripta no Jorjnal
elo Conwnercio <)e 14 d'e .Março elo anno ,passa'clo.
O oneu discurso seria um a,cto de injust iça , .p od,eria até pa,recer
um a ohra ele demolição systemaüca, se nie limitass·e a apo.n tar defeito<!! ou erros 'da acção ministerial.
Não é sú:nente uma .série de a:ctos ruin·s que S. Ex. tem ;praticado. :Elm a lguns casos, sua, influencia tem sWo ·b enefica. E folgo
em di?.·e l-o .com a mesma sobrance ria ·Co::n a qual censurei actos que
me pa.rec.e ram .p assiveis d.e ·criüca. Por €xe:nplo, .n a faina de nomear
e nomear, o Sr. Rodo1'p:ho .M iramd·a tinn1a sido 'O·b rig·ado a ·b aixar enormemente o criterio ;i!,a escolha e acertar pessoal abaixo .d a oriti~a.
Pois bem, em g.e ral , · e é um gra01üe serviço para quem sabe a
influ en cia •dos homens na ·execução dos serviços, desde que o Sr.
Pedro ele T·oledo foi nomeado !Ministro .aa Agricul1tura, é certo que
tem bav!id.o muito_ mais cuklad.o no preenchimento de vagas e nas nomeações feitas.
Isso é. tncmüestavel. Tambem a lgu;n s aictos d·e creação fora::n

-350
felizes,_ foram ·p rovei-tosos. 1Mas, não conv-ém, .p or a·mor ao elogio, ao
encon1 io, .exagerar o .:nerito .cl e se1nel,hantes actos, que, co.m o disse :h a
pouco, ao -co·m eçar as ·considerações •com que venho occu.p amdor a at ..
~ enção -d e meus
honrados collegas, são cousas que -n ascem apenas
do ftmccionamento nor:nal d-e -determinados serviços . S urgem como
-p h en-om eno .n ormal de actividade d·e .orgãos .p repostos a certos· ramos
-de administração. Valem :po r .. u:na manifestação de -u m ver•füvdeiro
a u toma:ti-sm 0 administrativo.
, {Para acha,r a-ctos -typi-c os da acção J)essoal do· Sr . iMinistr o da
Agricultura, creio que .o observador imparcial ·s e' dev-e rá ·cingir a d·ous,
cuj a Pesponsabili<dade leg·al ·e :n ora! pesa inteiramente sobre S. Ex.
Refiro-me ao ·contrac to •p ara. ~-u·ndiaçãó ela i-ndUJstria :Stclen1rgka, e
ao -con juncto ele ·providencias referentes â -e1-efesa da borraclia. A:. r esponsabillclacl·e inteira talvez não -sej a bem IC1ito, nem justo; ,porque a
.rebuscar c om cuidado e s inceridade, apparecerá ,p or ventura .S. Ex .
m ais ·como -editor r·esp0>nsavel do que, -de facto, com o autor dell es.
Do ln·imeirn, elo 1contr a,c-to -de sicler urgia >S e item d ito que nasceu
de um decreto, elaborado em uma ·como q ue co n ferencia no Gabinece
ministerial, .se:n audiencia das repartições competentes.
A série de actos que da,hi ·se .origi n aram ·f oi analysacla com bri lbamtismo, ·So·b riedade, 1patrioti1S·m o, po nderação, ·energia ·e cahna, nã'O
só pela digna -Co:nm issão de !Obras -desta Casa, como pelo honrado
Deputado .p or S . Paulo o Sr. •S armento, .cuj as ·opiniões partilho inteir"amente. Note-se mais que a sobriedade ·e o recato •de expressões usadas ·para classificar e ,p ara an·a lysar es te contnvcto foram de tal oi·dem que, .cer.tá,mente por acto voluntario, deixara:n os dignos criti cos
-ele exg·ottar o assu.mp to, tratamdo -o apenas pelos seus pontos priri cipaes, deixand-o inteiramente de lad·o rnna série im:nensa de considerações que vêm robustecer os argumentos de i3S. E-Ex., e <'om elles
a opinião •condemnato ria de -t odos 0100 que julgamos ter sido inconve01i·ente a -acção do Gove-rno da Repub li ca no .tocante a esse assumpto.
O 11eg-Ücio, ·entretan to, deve ser vantajoso, 1p orque o .facto innegavel é q ue, ij á agora, se procura fug·ir á ·convenienci a :da rescisão
desse contr acto, e -contra opiniões anterio r mente emittidas e divulgadas,
se advoga a necessidade d,e respeitar o voto da Camara, como aqui
foi . fü to .
.s·ingular respeito, -p or parte 'd'e quem ,nã 0 esconclia ha bem -pou co
a .necessidade de annullar acto rtãio lesivo aà inter-esse n acio'l'lal. Declarav.a-·se, ha 1be1n · p ouco, .a urger.icia, a conveniencia da rescisão a
todo transe de -u m .pado de tanta desvantagem a)ara o GoV-et'nO ·F ederal e .no -e mtanbo agora, em f.olh-as a;m-i gas, na Jmpr·ensa officiosa,
- ~o.n-cl~mnain - se e aggrid·em-se 'DElputa,dos q u e -c ontinuam 1hoj-e,' c o:no
l1 cm tem a aco·nselhar a o 1Gover.n o a urgencia da r escisão c1esse contracto, 'e a inno cui-dacle da medi-da.
Não ·quero entrar nessa analyse, Sr. P r esident e; prefiro encetar
clesd-e logo o -e studo do segund o ·dos grandes actos do Ministerio da
Agricultura, caracterisUcos ·da p'hase actual: a defesa •da bor-r aicha.
Es·se assu:npto é longo, exige a apr ese11tação d.e estat isticas, de
uma série inim ensa -dé dados fin a n ceiros, de exames q ue não posso
fazer -n os ·p oucos minutos que me falta:n da prorogação que a Camar·a ,
com -tan ta ·henevolencia me concedeu.
Por outro 1ado, vio V . ililx. que eu iniciei o meu discurs-o em
ho-ra tardia da sessão, ·e 1p or :nais que ·procurasse aug-InHntar a rapidez da, ex•posiçã.o elos factos, afim ele, qua.nto antes, deixar ·d-e cas~ i gar a rr)aciencia dos ·honrados coHegas (nii.o civ•oic«dJos), só pude chegar a té este momento a meio das .muitas considerações que ainda •ten·ho
1

1
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3!H ·
!Pediria, portanto, a V. Ex. que me ·concedesse !icar inscri-pto
para fallar a:na:nhã ·pela segunila vez (111'wito bem; mwito bem. O
orcubor é ?nilÁto ciiniin·iniewtcuio !JOr seiis collegcvs).
O SR. JOAQUIM PIRES (') Sr. .Presidente, precederam-me Sessli.o de :ll
na tribuna .diversos oradores .q ue, com talento e co:npetenc!a, trataSetembro
ram elo orçamento da Agricul'tura; s·eja-me 1idto destacar, dentre
elles, tr.es que se ·occuparam do assumpto com •o .m esmo intuito; porém
tendo cada um delles uma · feição ·p ropr!a., para. .não dizer u:na feição
siii generis . !Com a. •deviod·a. venla. cit o o no:ne ·dos 'illus·tr·es 'Deputa.dos
aos quaes alindo e que são üS 1Srs. Josi•no de !Ara.ujo, Nica.nor do Nascim ento e ;Muniz de Carvalho.
T.oclos combateram· ·O orçamento, um 1por opposicionis~o , .outro por
temperamento e, final~·ent e, o ter.celro 1po.r preoccupa.ção. 10 primei·ro,
foi ele rnna. habilidade rara. na arte de tocar em falso. S. Ex. chegou
mesmo a a.r!'llar ao effeito, produzin1do sensação as suas mirabolantes
affirmativa.s.
S . ·Ex . , ·Como na. fabula d·e Aladimo, fez a creação sumptuaria de
uma ocwcige colossal, ao sel"Viço elo !Ministerio ela Agricultura., co.n
a qual despendia o era.rio publico mais de 1600 ·contos annuaes ! ! A.cl1ut1

para eventuaes u1na verba 1de tperto 1d·e .cinco mi'l ·COl\tos ! ! !

E ainda m·ais, senhores, .cousas tantas, tão phenomena.lmente absurdas que, ditas assim com aqu ella certeza, ·com a convicção rnbustecida ·em dados que dizia o'fficiaes, dava.!'11, a. n·5s outroR, a imprrnsfw
de que :l lavian1

·en l ouqu~:!ido

os ·cautos, prudentes e estudloS).S n!emb!'OS

da ·Commissão •de '.Finanças- desta ·casa .
M.as, .Sr. •Presidente, a.s ·Cousas 1phenomenaes •s 6 o .são emquanto
n.ão .co·nheciclas ·OU explicadas; ·n a hypobhes·e bastou a simples leitura
ela tabella eXJplicativa para que desa;pparecess·em todas aquellas impress~onantes parcellas com as quaes mantin.ha. ·O iMi nisteri·o oda A'g ri cul tura •colossal gcircige !
·Reduzida •ás ·cl·eviclas :pro•porções, já a qcircige não passava de
dous ou tres automove'is e ·a clespeza impug>nada •descia. a uma impor0

tancia insignificante.

·S . .Ex" ·e·n·tendeu que a •cliscriminaÇãa elas ver.b as não tinha si'clo
f.eita com a ·precisa ·clareza, que :nuita cousa se escoava ·clandestinamente. sem uma justi fi,cativa ou ·com justi,fica:tlv<ts i•nacceit av-eis; entretanto S. Ex . , fazendo j·ustiça ao 'Dr. Pedrn de Toledo, o ·co-nsiclerava um .h omem hones·f'O , porém · qu e pra.Uc.ava ·actos deshonestos.
·Com.a ·conciliar as opi.n iões •ele S. -Ex . ? !Certamente, sendo S. Ex .
verifüco e ·~xacto, quand.o affi.rmava á icari],ara e ao •paiz ser o Ministro ·T.oledo •u m homem ele •b em, não o era quando i!'Ilputava a S . Ex .
a · 1praUca de actos reprovados.
1

E

a · iesse

ponto ven1

a

peno

affiir·:miar,

niões ele absoluta res·pei.tabHidacle, que a

em·b o1Pa conitr.arianclo . opi-

honesüfüud.e deve ser sem-

ipre tida 1co1nQ u1n factor gover.na1nental, c-0m que em -regra ·devemos
eontair.
i- ·
\ " ! 1 1" 1 <'>\l '"~ l ~ç(
A iexcepção tem sido neste . cqmo •110 regimen ·passado, o opposto
1

elo que venho de affirmar, ,iois ·que 'OS ·n ossos hoinens •d·e Estado s6
são tidos com.o deshonestos qua.11c10 no Governo, 01pinifuo que se desfaz
com a do Pod·er ·ele .que são •tempo-rariamente ·c1etentore5.
O partidarismo poliUco ±em procura.d·o mais cl•e uma vez marear
l' Elputações ; :po11~m, lpa.r a ho'llra noS!ó'a, •i•EJmos s•ildo !1ov·e:rnac1os p:or
J1omens •de absoluta hon.esticlade; devemos, ·porta·nto, •conta'!' com ella,
sempre :que :tiV-ermos icle a considerar como un1 factor governan1e11ta1.
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A honestidaae ·é .a regra; a d-es.ho<nes•tidad·e a excepção.
1Mas, voltando ao assumpto, se<r'á .curi·oso talv·ez <fazermos ·um peque·n0 estudo 1co:mparauv.o en:tre ·a.s ta.bella:s orçrumenta-ri·a.s, afim de
yermos O•Il'cl<e as •es·p ecHicações são maiores e mais niUda.mente feitas.
Para rtal 1fii1n qu·er nie pa.r ecer que .a.ev.en1os to m aT CO'lno ·b ase os
dous fa-c.tores Quantita"tivo a idesipeinc1er e nume·ro de v·enbas pelas
qua·es <é <
f oita a .füstrilbuição do qmvntitativ.o.
1

1

1

Assim temos :
Jlfinisterio elo· Interio1·

·Quantitativo orÇado a desp ender, 38. 400 :000$000.
1Numero d<e v.erbas 3•6
(<Méc1Ja, 1. 070 :OOO$O·OO°J.

Qua:ntitativo orçado -a despender,
<Num ero de v·erbas, 11 .

7. 500 :000$000.

(Méd.ia, · 680 :000·$00·0).
Jlif·lnist e·l"io •elci Fcizenclci

Quantitat•iv.o orça\J.o a .despender, 180. 000 :000$000.
1Numero de v.enbas, 39.
(Média, 4.611:000$0·00).

Quanrtitativo orçado a despenéLer, 152. 200 :000$000.
(<M&élia, 9. 500 :000$000).
1Numero de verbas, 16 .

·QuantHavo orça.elo ·a lles:pe•rnler, 48. 500 :000$000.
<Numero de V·er<bas, 27.
(Média, 1 . 790 :000$000) .
Ministerio

ela <hierra

Qua:ntitativo .orçado a des•pende r, 81 .·500 :000$000.
N un1 ero de veir bas, 15.
(Média, 5.430 :000$0 00 ..
1

1

Qua.ntitativo orçado a .despender,
1Nu1nero de ver:bas, 20.
(Mêcl-ia, 1. '2·50 :0·00·$000).

25. 000 :000$0_00.
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Pe·\ o e.'<am·e feito se •Concl-ue que o J.Vli<nistreio <la, Agrlcuttura. é o
que, tend•O menor ·quam1blü11ti.v o (eXJcepçã:o feita do Exter1or), Item, ~n 
tretanto, relativame nte, crnaior nunrero de v erbas e, •p ortam:to, :melhor a
maio'l' ·e sp ec.ifi..cação.
!Si >0onsi•d•er·armos que a .c:o mplextd·ad·e 'dos s·erviços a :c ar.g·-o do
Mi1niste1' iO do Exterio1r :não es•Ufi na relação da d-iverstda;de dos a cargo
da Agr.icuHur.a, •t .emos qrue eS.S·~ '"elatiivi-dade ainda é f.avorruv·el a este
Mi.nis,ter.io.

Mas, •S r. Presic1·ent e, ·estou •certo ·de que o honmdo Deputado ;por
Minflls dis1c·utiu d1e !boa cf.é; po.r <ta~ rt:enho .como acerto que S. Ex., na
i.g'no,1·a111Cia 1ç1'as p1,axes .ela aidm1i!nis·b1"iação, rê que .fUff.i1rm•ou ser iposSi·v •el
a o M inis t ro ·desp end·er •tod•a uma v e rba ·com ·Um só d à.s ·rub:ric1as· a que
a m •esma es<úá sU1bor·di'nad1a.
Não é assim, po1,quanto a•n.nua1mente, em janei·r o, o 'l'l'iibu:n·al de
Ccm1t•as faz a idistri.buição •d.os 1c1,efü1t:os, .processo pelo ·qual !ficam füs cr in-,;i.n iados os qua.ntitat'ivos d•a,s ' ~1iM·er entes <verbas. Or.a, si é icerto que
lei i1n~p ed1e o ·e:;..,"'torno .a.e v·e rfuas e que ·esse :pri1rnci•p.i o sal utar é observa;do str.i.c:tam e nte, não ·é •tamb em 1possivel o dispendio pela ·f ôrma
av entaid·a pe'.•o ·h o•m .,a,clo Sr. Josino d·e Aü'a·uj.o.
Assim 1como mna •bo1'11a d·e sabão s·e des~a;z pela tenue .pressão do
ar, as a iccusaçõ es .de ;S. •E x. !Ilão ·r esisitirfllm siquer ao ·embate d.a discussão ipir.ovrn6aocla 1por S . Ex ., \PO·r·ci~ué 1S' . .Ex. qnes.mo se encarregou de,
rendo o •t exto •da c nns•igrnação, desraz·er o ;oa.s·tello que havia ar-c.hite _
ctado .
.Ma,s deixe.m os o :tal e ntoso D e putado mi'neiro e .y.ejamos si ma.is
f eliz .f oi •em seus ataqu·es -o não 1menos .illust1'e Dep.u tado ·pe1o Disit·ricto
Feclei-a.l, o ST. .Nica.mor elo 'N ascimento, cujo nome •com f\Jc:;i;tamBnto e
p·r·azer àcvtci v•enici declino.
1S·r. Presi-de:nte, disse que S. Ex., .por :t•em;peram•ento, haV'ia dado
cmnbaite ao ·o•rça;mento ·e;m questão 1S . .Ex. tim>b ra ·em sali•entar o brio
que exo!'n•a ·f\Js su:as qualidad·es de ~mtriota.
E ' di.g"no d·e •louvo.r o .en1.pen1h o ·em que S. Ex. se ·a;cha de Teivündica\
para o .re'Pr.es1e1nrt'anite .dia ·N•açâJo· ais pre•r og1a.ti v·as que o ~ regimen presi•d•endaJ em m~ >ho•r a eJ.im1hwu do ParJ.a,m6'Il•to.
1A ·Ca>mpa:nha e nceta,da pelo a1.,doroso •e 'inflammado De.putac1o p elo
D i·sbri,cto \Fed·eral ~he d.ar·ia as e·s po•ras d1e cav>a.Jl.eiro, si S. Ex. já não
fo ss•e teitl·ent e -c1 e Gas,c on•h a.
>Sr. P·restdente, na :França m ecUe:vaJ flcir.esceram os ·cad·eit es da GasC'onha, qu.e ,pfllssai·am lá hi.sto.ria, SY'm'l:lo'liz.f\Jllc1o ia ·intrepi·dez e o 'J)a.t riotis•mo ; •posteriorm ente, :pela evolução ·e ·refinm·e•nto, <for·a;ni. .elles corpori1fi.ca j os •ness•e pleia,de lbrilha;nte dos lena·arios mos.q-ue:te.io·os.
rN&o s ei si f oi 1feliz a >Compairaçã-o, e m nossos •dias fett>a, do •c adete
Gascão ·com o volunltlàri.o es·peci1al ,e ·a .a.os 11noscrnetetros com a c·o·m panhi'a dos te.nentes .
Es·p ero que 1não s•e ' ' Eiia em m i•ntha.s palavras :rnada q ue •possa 'tTaduzi·r ·outi·a ·cous·a qu·e 1J1.ão s.elja .a1d1m1irração e o aic·ata:1u.ento po1r ·e sses
g enerosos e 1nobr es ·s enti.m·e.ntós, . qu e ·v ivifi.Ca.m e iruüam·ma1n o pa/triotis1110 . onanHesta;élo .p0o1' ess·a wleiade, dig1na de el ogios .
Mas, 1Sr. P.1,es.icl·ente, ;diz.em que o Sr. 'Nicanor ê o .A ramis dessa
nova cruza,da, ".poTque •S . Ex. te'ffi dous pontos <:J.e cont a;cto .com aqU'elle
len~1·a;r.io h e rôe.
·
A •CO>rrecção no 1tra:jair, •o 'Hno tra to, a.o par ela ink<>pic1ez '\IS<1<1a
no ·<r-taque, faz~'11 6. ~x. temido ·~ ·que1rido,

a
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E' c,erto, porém, que n essa ca:mpa,nha <lo exterml·nio S . Ex. termi.nar,á 1ielo a:rrep.endim,en1o cooitl'i.cto, que 'levou Ar,a:mls ao e'1amstro,
onelé, 'en1'eva,clo 'na pralti,ca 'do exordsmo e da ,penitencia, mald.izi,a as
Q,venturas da mo,cidade friquieta, .que por elemais confio11 na 'força de
se·u bu·aço e mo ,v igor •cl.e seus :talentos.
A11a:m'is foi •careleal; o S•·. Nrcanor poderá ser mi:nistro de Est•ado,
e então, "'ª ,c uru l ogove1'11a:mental, :poderá senti r ,m elhor e ,ex,perimeJltar
di,necltamente 'ªS i'njustiças, as 1nalversaçõ es, os apodos, que mais sangn·,a:n1 quanto mais i:nd·ustificados.

M·as, Sr. Presidente, o ,honra do Deputado p elo Dis tricto Fede·r al,
na 'Caimpa1Jl'ha travada contra o .On~a11üeJüo da A,gricultura , fez obra
demoHd·ora, 01hra eie ·ext erminio. .E ntre <O utros e o,J1t•e s [pro:p oz S Ex.
a s•uppTessão ela Escola 1S u:per,ior .a.e Agri'cultu11a, :p elo ffl!cto <le. não
existirem des,se instituto de en•sirno SU'peri•or, creado pelo d ecreto 111·u_
me,ro 8 .'319 , d e 20 de ou tubro .a,e 1910, sinão o di11ec-to.r, o v,J,ce-di•erctor
ê 1a.lguns funcc io11a rios 1comite11n.p·ladüs na ., 1
v enba 19 11 .

Engaina-se o 'nobr.e Deputa,d o •pel'o .DistTi'Clo Federal, que tão mal
corn°lrncie o ,que se passa :no Distrido que eom tan:to lustre re:presenta
nesta Cwma1•a. 1Sr. Pre,s ide.nte, .a Es,cola Superior d'e A1g·ri cultura,· ins MHada "'º antigo Pivk1ôo Leopoldi•na, á rua Gene,r al ·Canabano n. 46
antj.go, •é ·um ·esfalbeU,c(cim'eJJllto anod·elar, ca.paz d.e riva1Viz.ar e om os
rnelllores ·ela Euro pa, e, sem recei-0 a,e erra.r o m ·a is TIOtavel dia tA.m e rica elo Sul
0

1

1

1

10c.cupan do
vasto .e .portentoso 1e.d:irfi·cio, con1 ,cus tosos g~abinei tes de
c lü1nic.a, physica, botan i1ca,, zoologia e m ·ecani ca, •J.a;bor•atorios d.e mi_

crdb.iologia ,agr icola, de ,p,hyt opathoaog•ia, . '.flll'tomologia agri·co}a, i·ns•tallações el e hycl·r o:hiologia, gwbineJte {l e g,eo,Jogia e nüner aogia a,gr:iiCola,
com s'll•a.s .col:lecções cJ,e roohas, ter,ras g,eo1'ogicws e terras c ultas, etc.,
q uasi 1oelos ,em d'ranca organização, •POT isso que ·es tão sendo ,feeJ.tos o
clesencruixotarnento e montag·em dos a:ppa1•elhos ·chegados ela Euroipa e
Esltaclos 'U n klos ,e u ltimanelio~se as .classifi cações, para que s·ej•a possi·0

v•el a i1na uguração de1fi'niti.v a ein 15 ·de inovernbro e o pleno fuincciona:n1ento e111 ,fevere.iro ou março d.o a:nno p.roxi'ID'O, a esco la jlá é uim a
~.

r ealidael e, d·e vi clo 'á tenacid·ad·e JJersev•erante do '8.r, !Pefü·o ü e Tol·eclo.
10 c,on cuTso "para iprov ime111 to das caclefras do -curso fundam ental,
deverá !ter i'J1i cio 1e n1 dezemhro ·p·roximo e o prov i·n1·e.nrt·o das seis .ca_

cl·eiras d,e Jenfos cathefü·a1ti cos e seis de lentes S'uhstitutos .Ci o anucUdo
curso, ,estaJ'á feit o .certame:nt•e em janeh·o elo a nno v iolµom ·o.
0

®' certo 1qu e

ia

organização

peTi'men ta.1' a•nnexa, que

·fü::l.

,E s·co1'a Superior e 1d·a Fazenda Ex;-

está f w1·cdomainclo ·em Deo,doro,

já

tem ""'"

c la:maclo lbrabalho de ·a1ta reJe·v .ancia, no qual •a perseverança, a dedi-

cação e a compe1•en cia nã:o 1teem sW,o r egateadas.
:Si o 111ob.re D e:p,utado s e qui zesse •d:wr 'ªº traJbaI.ho· de ir · visita.r
ãq ueUe j1nstitu·to

de

ensino

super.ioir,

0

e1n

V'las '.ele- ser i11.au.g.urado,

se

orgu!.Jiaria, -como •b ras,ilei.ro ,e r ep"·esentan.te deste g,en ea·oso, disi1'iclLo,
em vel-o dota.elo a,e tão notwv,e.J quão util es tivbel•Bcimento <le ensi,no .
Pr,es,enfomeo1'te, .Sir. P1r:esident•e, e e1nbo·ra os orça"me111tos de 1911 e
1912 tenham 'C onsign a•do .v erba .s para o .corpo docente .ela Escola e Fa_
z e:n1cla amnexa, sõm.ente ·estão

preeihcllüd·os os lo-g.ares prop.ria:n1eJ1te da

a eb11'i•n.istração, d e a.ccôrdo 'c om ·OS 'a rts. 23 ·e 530 elo doecreJbo n . '8 .319,
qu e c·r.eou o e•nsino •a:gri·cola no 1B!raz'il.
·A su·p:iJ.r essão da verba 1911 , il·ettras a e b, trària, ..se1n varntage1n
yara O$ .c,ofres p ubli cas, a ntes eo:fn preju ízos i n·caJcula1V'eis IJara os m es-
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mo.s, . a maior e a rma is cond.emnaivel d·eSOPganização do apparel.h o cr.ead·o em virÇueJ.e de 'disposição ex:pressa em lei, col'l·oboracla pelas dotações
orçarrientaT.ias e111 v ig-o.r. Seria ·uma obra in.juEl~ i1 fiie·avel e revo lucionaria.
ülfais, 1Sr. P1·esidente, não se limitou :l. E 's cola •Su.perior de ·A gri_
c•ultur.a a acção extennaclora do talentoso Deputado pelo 1° · .füsbri.cto
d esit,a ·Caipita!l. As hw·est ida.s ·de .S. Ex . attingfrrum as ve1•bas 1•, 2•, 3",
4 11 , ·6 1l, 8ª, 9ª, 11 11 , 12ª, 13 11 , t4n, 15ª, 1•6ª, 17n, 18",u e 19 11 •
·A approvação das emetl'clas suggeridas por S. Ex . tra1·iam a com_
ple~a d1eso•rgan1iza.ção do Ministerio, senl'lo preú'erÍvel a sua ellm1nação
{atai a um desca.la;J?ro.
Mais, •Sr. Pi·esiclente, ter·l a o nobre De•puL1.do razões de ordem pu. bHca, j ustifi.crutiva·s ·de 1tão ~·acUcaes ni:edidas aicl<nünistrativas?
Os seu1s argumentos seriam por acaso ptrsuasivo.s e convincentes
clEi ú'ónma a autorizarem uma reacção demol;clora :por •parte · do Con1

gr·e·s so?

1Não, 1Sr. \President e ; ao · ouvi!.-os, embor<i enunciados pela paJa.vra
magka e sec1L1dora cl·o orru(lor 1comsummac10 que é o Sr. Nicanor do
Nascimento, am1dh1-me :l. memoria a .n arração que os via.jantes ~ azeim
elo 1Mar Morto - :O totwist1e .que demanda a.qu.ellas paragen1s inhospitas,
d epois de tr(anspô·r um cleser'to arklo .e . ,p·edrego·so, sob o reverbero da
canícula 1escalcJ.ante, chega 'ª per·ceber no ho"·izo•nte u ma vegetaçãio que
Julga o te•nno .ele seus so'f .friimentos; ca11 ninha e, depois de ter .p ercorri.do
uma ·extensão qu:e lhe ·parece infinda, abeira.-se •ele arvoredos que
teem suspensos f.ructo.s de um amareHo ap.petitoso e empolgante; dirs·e-•hia .que alli estavam elles ·c omo premio a ·tantos so.ffrimentos experimentados em ínvio dese.r·to ·a;sperrimo •e cruel ; mas, oh ! decepção: mal
o vi·ajor to.ca o ·fructo appeteck1o s e desfaz ·e:Ie em ·pó. impalpavel, pois
que outra •e.ousa não 1é que a ,flõr 'de enxofre· condensa.elo nos g·aJhos da
arvore enga.na;clo1·a.

A.s razões adduz.jdas pelo imag·ino;so '.Deputado pelo Di.s tricto •Feder·a l teem o encanto dos :fru1c tos do .Ma1· ·Morto, mas ·como elles se
desfaz em ao menor contado.
IP.asso 'finalmente, Sr. Pl'esidente, a a,preciar a 01otavel oração elo
iLlustre D epu•tado •bruhiano, <Sr. [Muniz de <Carvalho. Di..s1se que iS. 1!Jx.,
por vreocc-wv:ciçãO\, havia .com,'baticlo o Orçamento. E ' ,que S. ·E x. arregimentou -se como v oluntario ·eSpE1cial, pretendente 'á s divisas de· t e nente
mosqu.eteiw, e quer dar mo·s tras ele f.r.anco· ia!Unador. Habil :e ve•lho poliU.co , ;S. •E.x. douro.u a 1)illula com mostras ·ele uma disciplJna à, oi.trance ,pantie1aria, a!cl.cluzin'do ·consiclerações ·conselheiraes, quan.to á acção
fisca,lizaclora e crHica do Deputado, no exame ·das li>is orçam entar·ias.
·s . Ex. me p el'e1õe: não quiz •s er diabo nem tão pouco .e rmitão; accencleu :Cl.uas velas, · para .n ão erra.ir 10 ca-minho. Elogtou o ,e minente 'Mare·c hal H ermes, ·cuja cond.ucta .f inanceira a1)plaude, jLtstiricando dessa ct'órrna os ·Cfo,tes 1que prqpõe nas v.e1'ba.s cl·a Ag·rkuttura; mas cerito estou
eun Ver que .S. Ex., vot ando ·COmrni•go a favor da manuil'enção dos 21.000
soldados elo .nosso .E xevcito, e .contra a reclucção pr·oposta peJ.a ·Com mirssãü ·de ·Finanças. lID' .que ·S . Ex., como cadete que .é, não ·1foge ao
brocal'do que nos ensina que '«lobo não come lo:bon .
iEstou mesmo seguTo de .que :S. 83Jx. votar.á a favor d·e umas tantas
ver.bas, corno aquellas que iS. 'Éx. ·p leiteuu por oecas1ão da votação do
Or{;ame.nto
!Interior, •com ·denodo e g·alharcl ia, ·embora fosse a. pala'Vra
ele onelem elo 1parti.c10 .e 1elo nosso venerando che(e general ·P inheiro 1Mad1a(\o: «econo>nias, mai.s econom ias,. ·só economias». .E .ntretanto, a s
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emendas a •CJ ue a.l!udo, ,que vis·ruvam fav·ore-cer uns tantos serviços reclamados ;pelo s "a1nigos da Bahia, não tinha:1n p0r :fi.in s in ão 'aug1nentar a
d espeza prnbLica.
Assim tL1clo se .just.i'fica, mesmo aq·ui)lo ·Q lle nos parece incorn ciliavel, como seja a altitude independente dos oraclor.es, .que pro1)õem cór
tes nos orçamentos, a titulo de economioas, mas ,que pleiteiam ve11bas
·que vêm .augmentar a clespeza plllbl'ica; a arregimentação .p artldaria
com a opposição ten az a ·correli.gtonarios e a meclidas solicita das pelo
. mesmo parti elo .
Emfim, a anarchia menta.] ê fruoeto ela ·êpoe>!Ja; .não podemos no"
e·squivar á acção ·Conseq.uente dos elen1entos .e 111 jogo, por anais desor.denado.s ,que nos pareçam.
JiJ' ·p reciso 1narchar, poi·s ~ con10 já d isse o poe·ta: "'l,udo n1a.rcha
oh ! g rande .D·eUS)>.

IMa1"6hem os -como cadetes -ou v.eterrunos, po'J"ém em •busca do P-rogresso da lPatri.a, subord inados :á ordem, 1pül'1que só asi.S·i m bmn se1rvire ·
1110-s á RepubJi.ca. (llfti?lto beni; 1niiito bem. O orciclor é ciinipri1nentciclo.)
io SR_ OAJIJOrGER'.AS . -

Quando ante-hontem, peLo adiantado ela

hol'a, ISl'. 1Pr.esid·.e nte, ·m e vi .01b rigaclo

a

intE::rT'Olnper a e•x posição, 1que

vinl1a faz-endo ,p erante a Gamara, das notas .p ostas á margem do pro·
jecto ele orçamento qo 'Min·i steri-o ela ·A,gTicultura , 00111 o fito ele srnjeital -as
aio .cl'i i:ierio cl1a Ca111aira, ia eu enceitair a a;nal yS:e 1d10 ·Conjuncto de provi-

dencias .que ao Governo F.ederal aprouv:e aoon sel'har ou acce itar .para
o ·combate economico destina.d o ,a; defender a proclucção da borracha
brasHeira, assumpto ,que se ·a ppe!Hdo u - probl éma do morte - a meu
ver ·com uma 1ta;J ou qual i mpro~)r i eda:de.
Problema elo norte € o -da J.ucta ,con t ra as seéca1s, joá e ncaminhado
e m sentiid'O de sol.uçã·o . U?a 1ia isso, 1b asta que sejan1 segu idas as indicações dadas ~por esse Pt"ofissional distincto e consci-en.ci oso, o Sr. · Arro jado Lisbo-a, quando ~ 'fre.nte ela i.nspector ia que creou e superiormente
cliri.g·iu, engenheir·o cuj.os optin1os se!'viços ·O Governo actual não soub e
conservar .
,.J:.
Pa r a tratar do .prolblema .d·a :borra.eha, das m ed idas a adaptar -em
suia defesa, cumpr;e definir 1os ter.n1os ·e111 iqu .~ elle se encontra, exa1ninal-o nas suas phases muHiplices, desde o ini cio até o mom ento ém
que e lla é of.f.e recicl a n o 1nercado, e1n concurrencia ·cq1n os similares de
o·utro1s ,paizes _
1Errn.bo·ra ra.pida:1n ente, devo lem1b rar, pal'a .coJ.n1Ja:t\e r oe•rtas 01p1iniõ es ger aJmente acceitas ou, peLo menos, acceitas com .c-erta fa•cilidacle ,
que a 1borrac'ha não é o .p r.oducto de p lanta unica, O•U de grupo r.e,elu zi do ele ,plantas . N ão. 'Existe no latex d ·e numerosas ·especies, n o caule,
nas Taizes, nas .folhas. E n contra- se sob a fõ r1U'a ele .g-Jolhul·O'S suspenso.s
no li-qui·clo, do qual s e separa .por coagulação, e poclendo .forn ecer substan·cias n1ais ou ineno1s el aist·i:cas, utilisavie,i:s, ou não •mas inidust ria.is .
'Deixamdo de Jâelo .as que não ·pod.em ser u:tiJi.sac'Lais, B ~ratando das
1
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den1·aiis, ci tarei entr.e os g rupo.s botanicos qu e clão maior porcentagen1
a;pr-ovceitavel ·cleste .p r.oel ucto, a lém da:s varia,s especies c..e l'Iev;e a, d9
Gcist.fJlla .ou Castilloa., V'arios Jl!f cmihot, ·as H anaornici, ,CePtas Lo1·anthciaeae,
a !g·uns tnelivi·cluos do genero Sclip•iiim, i·sto 1tão só-mente no B1-.a:s'il e em
parte ela Am er-i ca elo Sul.
Na A meri ca elo !Norte, proveniente d.o T exas, el a Cali·f.ornia ou elD
Norte elo IMexico, s e .encQntra .uma plan ta a1-.bustjva, o Gi•civnze que,
em ce•:ta esca1a, produz bo'IT:;tçha ,

8'57.
Na Asia são os: Fiows, ·e<Specia1mente o Fioiis elastica.
INa Africa, os niesmos Fic1is, dif.ferentes' especies ele liana, elas qua.o;s
citare-i clous gener·os, as .LwMl'o!plvia e a.s GlitcPnclni, e urna arvore, cuda
cu Ltura já se está fazeniclo com certa va11tage1n', a Fiint·wni·ia elcis·t ioci.
Es!ta ·enun1e.r.ação não obec1€:10e ao intui to puieri'l de •c1e1nonrtrar 'erudição 1barat<•, ao alcance ele ,qualquer m-anuiseactor ele !'ivr·o.s sobre o assumpto.
:Visa es.pecia1mente combater opiniões e1·1·0.n eas sobr·e · o pequeno
numero de fontes .p roclucto·r as ela :borracha e, ao m esm>0 tempo, Justioficar ·a conclu•são de ,que ·Se eleve c1ef<enaer perante a ·Camara a limitação ela .área economica, na .qual o comlbale á bonacha .elo •Oriente tem
ele ser encan•c1o.
'l'o·clas estas e.spe'Cies foram cultivacla,s .
10 Fio1is elcistti1o:ci, talvez o mai·s antigo como c1ata ele aproveita
mento, enco1n'tra-se em 1plamitações· notaveis nas ·i1lha:s .eia Sonda, em
Borneo e ·Ceylãio. A 1Gastilloci elcis•tica no Mexico, Java e CeyLão . A maniço1ba nos Jneis.mos log·ar-es, e. conve1n not.u, não só111ente naic1uella
qLrn antiga1111e·nte se conhecia, sob o nome ,(1 0 Jl!Icwviho.t Gia.z-iov·ii, mas
tamlbem as o·utras espec'ies ,gummiferas: o NI. p·ic;1.11hye1u;\is, o M. cliohorto nici e o '.lVI. he;ptcivhvHrn.
flVIas o elemento ·P rincipal, indiiscutiv eLmente dominante nos ensaios
cultu1ra.es, ,foi ' a ser\i1vga., a Heveci b?1Cts·iliemsiis . 'T odas as clemaiis tentati v·ais 1n"nvara1n 'lnal, :traicrus.sara1n ou •se .encont na1n ·en1 via ele desapJ)lfl,r·ec.er .
1

.Serviraim ele base, 'e ntretanto, á cultura em larga esca.la, como pro curei resumir em ·Um quadro no quaL -tentei synthetisar as estatísticas
espaJ·sas, inco·m·pleta.1s (ou, si existen1, pouco clívuJ1g1adas), que encontrtl
em publicações nmner.osas sobre o assnmpto.
Refere-se esse resumo · a dados 1concernentes aos exeTdcios de
não tem pretenções a exactielão mathematica; cl!á sim :)lesmerile uma inclica,ção surnrnaria elo pórt.e rlos p'henomenos. Se::n
entr,ai· em -deta,lhes, poderei dizer qu e em Ceylão, oncle se experimen·
tou, se estuel·ou "' se resolveu o problema elo aprove'itamento ele varias
e~pecies 1)rocluct01,as; em Ceylão, se encontram .so mil •hectares p lantaclos; na Ma1asia, e estaJbele'Cimentos ·dos Estreitos. 1'6 O· mil hectares
(na Malasia, convem füzer, sómente a Hevea foi utilisacla), na ·Coohinchina .cinco mil 'hectar·eS; no rM:exico, a ·C'ctst>i/.l.o\Ct, o ·Caucho, occupam 50
mil •heetares cl·e á1,ea 0u ltivaela .
CHo 1es•tes algar,j·smos :para mostrar •que s re nã'o 1t,nata die ·culturas
ex.per;imenta.es, mas em pleno ·florescimento e el·esenvolv imento.
1Na :Inc
lo-Ohina, .são 1cer,ca ele 15 . O·O·O heeta1·Cil ele Heveci. No :ÉlSte
A frica.no, 1. 2·50 >hectares são occÚpados pel.a maniçoba; na \Nova Gui1né,
.quasi outro tanto ·com .FJ,&!Jle.ci, Fici•s· e F1intw1miw; no 1Cameroun, 700.
com He ·ueâ ·e ,F1wutimnici; em tSamoa, 450 hectares teem .pla.rüação ele
Heveci e F·1wit1mniici; no '.ro.g·o, 80 hectares estão cobertos ele l11a1n\ilhot,
e lcl a especie .af.ri•cam.a, Fu1"t1imici, haven,clo cerca de 30. 000 arvores ass im plantadas; nos 1 . 00·0 hectares gumrni{eros elo ·MRyumbe; .. ha 17_. 00·0
Heve, 3·. 4161. 000 F1mtiimici, 113,5 . 200 maniço·brus e 11 . 000. 00 0 cl'° cipós
pertencentes lãs duas especies de Lci1idlo·lv·foia e ás ,cluas de 'C'lit1cwuircv.
Nas Inelirus Neerlaruc1ezas, .so. 000 hectares 1estão plantados e procluzinclo. 'Na Ameri.ca elo Norte, l arga:s árerus estil,io· ç oher.tas .c~e ·cultunus in·
c111str!aes cl\' Giwviile.
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Para completa.r est"e quaclro e pe.rmi.ttir se ava li e a ordem de grand eza dos factores contra. os quaes a pro.ducção nos·;o.a tem d e Ju c tar, citarei a ·capi1taJi.sação relativa a essas differentes zon a.s de cultura.
O capital ·das empresas, em 1910, e ra, .avaliado em cerca d e 24 milhões sterlinos para a Malasta. e os St1•aUs Settenieivts
!Nas Inc1ias •N eerlandezas e ss•a capitalisação ,se e levava a .25 n1ilhõ es sterlinos, na m esma épo ca.
Na Afl'ica Occidentwt são dous milhõ es apenas.
Na America do Nont•e, a -0ultura, que se '.Pôde considerar . como perdida, de Givayiile, já abs·orveu seis ·milhõ·es s ·terlinos.
·. Si accrescentai·mos a essas parcell.as as qu e for a m de.spendidas na
Indo-China, na Cochinchina, no Mexico, as quaes não figuram na es:ta t istica por mim cit a da, e as sommas que encontra.ram em pr ego He.ssa
industria, no .anno passado, de 1911, e no primeiro semestre do exercicio
co n ente, chegaremos a um :total sup er ior a 70 milhões s t e rlinos·.
Qu er isto dizer que n a industr ia, da borrach a cul•tivacla, conc u·rr e n te
do Bras-il, no momento ac tual se ac ham envolvidos capitaes e m valor
s uperi·or a um milhão de co n tos de r éis de nossa mo eda.
O SR. LUCIANO •PEREIRA - Isto mostra a seriedade do probl e m a.
O SR. CALOGERAS - Tal es.forço financeiro não se f ez só m en te com
exito. éLargos destro\,'o s semearam o campo das t eilitati vas fe itas, e
dés·sia.s inuHa.s jazen1 inteir.an1 en te in1proficu a·s.
De um modo geral, pôde-se dizer .que, a não se r a Hevea, todas
as demais culturas m a n graram e cles a pparece ram.
Si não ·f oram des10ruiclas comp'l etamente, é isso e m pa1'le devido
á alta elo •preço da borracha, em determinado pe rioclo, o que p ermitti a
o aproveitamento ele todas -as sub!>tancias elas1Llcas, e e m p a rte ao facto
de ·que ess.a cultura, e1n ,grande escala, podi a fi ca,.r aba,nclonacla sen1
prejuízo, antes ·con1 .benefi-cio para as arvores procluct·oras·, não san gradas, e qu e assim e nvel hece1n e ·se fortal ecen1. JI:' cento, e n tre ta nto,
qu e to-elas as d e m ais t entativas feitas po r es pec ies ou tras-, que não
a Heven, estão .e m franco p eriodo regres·s.ivo .
A co r relação el1Jtr e o esforço fe ito para o d esen vo lvim ento elo plan.
tio, e a producção ·obtida, <traduz-se 'POr algarismos ela maior graviclacle, para nós.
·
Si nós nos basearm·o s e m estatisU.cas r ef e r entes ao a n no el e InlO;
o algarismo e m que se avaliou a produ cçã o total ·e m bonncha, ele
vari as proeeclen cias, -é d e 75 mil toneladas.
D essas 7 5 mil toneladas, 40 mil , d e facto, foram e xporta.das p elo
B1·asil; 16 mil, entr etanto, for.am e nv iadas pela Africq,, parte proveniente ela exploração dos recursos sy lv estres , elas l·ici.ncis, f u ntnrnia e
m a is a rvores existentes nas floresta·s ·claquelle paiz; mas o l·est a nte,
proveniente, já, elo ·cultivo .
Pelo Congo ~) assa ra m m a is de· qua.tro m il iton ela.clas d e borracha,
n esse mesmo .anno.
o SR. LUCIANO PEREIRA - 19 miolhõ es SÓ ele cul tu1·a.
O SR. ·CALOC:ERAS - E qas cultura s ele Hevoa, em co m eço el e cl esen- .
volvimento de proclucção normal elo E.xtr emo-Ori e nt e, (e sob ess·a. d enominação a•b ranjo toda a zo·n a eºntr e .Ceylão e Bornéo, e os eE1tabelecim e n tos dos Estre ito s ) , vieram perto el e 10 . mil t nn elaclas ele borracha
cultivada . A lguns avàl iam e m oi1to mi l. E s ta ti s•ticas maus preciza1>
p e rmittem elevar ·u m pouco esse tot.al .
O esfoü·rço ini ciado no Brasil em 1909 e 1910, ·e sp ecialm ente notavel
em 191 0 e 1911, apõ.s a terri vel cri se de d ep r essão d e preços de 190G
e 190·7, no ·sen1ticlo ele m a.nter •nas pra.ças• ela Amazoni a a ,rulta, que depois da ·Crise se manifes·tára; e p e rmittir o ·co mme rci'o mais lucrativo do
g en e ro; os esforços feitos no Brasil, nesse sentido, . em 1910 e .1911 1
1
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------·-· -tiveran1 o grave incon veniente de perpe1buar un1a situação rnalsã, e de
abrir aos concurrentes da producção ·brasileira, um campo de applicaçã-0, dantes ·r eservado exclu s i vam ente aos producto·s supe;riores. exportachis por noss·a terra.
Seguiu.·se a essa. a l1ta, e á ·tentativa ele mantel-a por meios artificiaes •no ,Br.a si1l, uma ipullu l1ação de empre:rns ele cultura ele 1borrac'ha,
un1 verdadeiro boom,J e1nprezas que se ba,seavan1 en1 concessões 1nais
ou menos <hypotheticas·, algumas mesmo no J3rn;sil.
Não h a mui to tempo, os jo·r naes frulavam ele scenas deprimentes
para . nõs : uma a,sseml:YJ.éa geral de uma empreza, a De 111ello Ritbbei·
Es·~ates, que se fundara em uma pre1tensa .concessão de terrenos seringueiros· no Estado ela Bahia, onde não ha, que me conste, uma só
planta capaz de produzir a borracha. seringa .
O re:mltaclo do booin, pa.ra a.s tentaitivas que se não puderem
manter por falta ele bases, foi a liquidação ruinosa de numerosos bancos
e comi)a.nhias, especi almente no grande centro de especul ações da borracha, que é Shangai.
Em fins d·e ab ril ·de 1910, o mercado esta.va cobertil ele ruinas. e
destroços.
A J·epercussão no preç-o fez . se immediatamen1te sentir . .
A cotação do Pcwá-Jine q u e firma as taxas das demais qua'lida<'le~.
descera 1d1e 12 s 1 hiHing~s e rJ 1p ence, 1p o:r lihra, a 8 sHülli.ngs e S pe,n ce,
·b aixa que ·Se a.ccen.tuou ern. fins ele 19•10, e atüngi·u a 5 shil.J ings e 6
[pence, · em dezembro, e ·8'111 ju.nho do an•no ,Passairlo, a. ·3 ~hillings e 10
pence.
A exper·i encia •b rasileira, por 1111anter preços altos tin:ha tido o
@r ave i·nconvell!i·ente de facilitar a retenção . de S'to cks mais tariEle J.iqui{lacl'o·s co 1n gTancles pr.ejui.zos, e, al·é.i.n disso, .trouxera a conseque·nC'ia
a que a.l!ucli 11a pou·co, de .fazer desappa.recer ·nas fa bricas, nos· donos
das gTantdes ananufa1cturas, 'Utma tal ou qu·ail 1prev ençf1.ro -Que · en1 seu
espírito ·existia, sobre a pos.sib·iHcla.cl e de contrabalançar o preço alto
cl'a boa·racha brasileira com o preço 1111 enor •d·os su,cceclaneos de qualddaide
in.fe rdoT 1p ara .os q.uaes apellarann de1scle ·O n1on1ento en1 que o Pctrá fi.1ie atÜngi u cotações ·Tea1nn en te i naborclaveis.
'Foi desta fónma qu.e se desenvolveu a inocura d'e certàs qualidades,
obtklas por •rweços m enos ei evaclos •elo .que a serilng•a ·brasileira, e <'Ienes
citar.ei ·o :Giwyiile, o Jeltoton.g, a ·nia-niçO'ba e a mangabeira.-.
E ·m cotações "inferiores, não ICQllTI'Pe~iriaan .con1 a borradlia brasileira, por .não valer a pena einp1rega..r .u.1n ,g enero inf~ri0r, eJ.1J egua ldade
1
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1p reço co1m. u11n p.ro.cliucto bon1.
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Assi1111, se incrementn,ram a procura e o consumo ·düs l[lTOductos
regeneraid·os ·aas ·b orrachas fictici.as e de o'l.ltros succeclan eos, que d'o ra:in .en1 l arga es·cala eintranclo no uso co·rrente da 1ma·nufactura.

Quer isto d'iz·er que a i n1ddscreta in•tervenção o.fficial do •Banco
do íl3°1·asil, á .so-li0itação ·das praças ·do norte, fez {lesapparecer as p·r evençõés anti.g:as •d'os fabricantes con tra as borraichas iniferiores aos P·r oductos d.o valle amazo·nense, e ahriu a essas •mercadorfas in.f el'iores o
ca1nipo de ·utilisação, 'dantes 1:eEeTvado ás qualidades superioreS exportadas peJ.o \BrasH . E' unia lição rdigna de llTieclitação .
1]3:: ' .evd·d.ente que, de.sele o ·m-on1ento en1 •que a 1:·a l ou qua.J e:q uivaJ:encia ipera.nte as ·ex·igencia.s dos fabrjcantes era aiclimit~~da ·ewtre a
bor.ra1dha · bras.ile.i-ra ie os seus rsu·cioed·füneos, a J-uc·ta. se es tahelecerJa no
preço .de compra cdo genero, que traduzir·i a, c o1n o l·ucro natural dos
interr.n1 ecl ia'1·'ios, o seu 1p·r eço ele- .pro·cl•ncção.
·Clhegan1os assiln ao preç·o· {l'e ··producçfü. o.
!Não •é facil obter .es0la.recimen.tos eom·pl etos •s obre este ·ponto.·
El·en:1ent.o e.sse·n cial ela ·co ncurrenci a c ommercial, o preço de custo· é a
0

1

1

à6,1
base desta

111esn1a

•CO'hcnrrenC'ia . ilD '

0 1bvio,

portanto, qu e os inclustriaes

e ca.mtnerciantes in.tereis saa·os na bar.r acha nã·o a,ndem -CLivul.gan.do· os al garismos a q u·e ühegara•m e que rep.r es·en tann este preço.
·M as lia certas taxas méd ias, ern torno das quaes se estabelece um
q ua-si accôr<lo.
Ass in'l •é q u e, para o (BrasH, as auctorMades mais com·p etentes no
assu·mpto acreditam qu e aba ixo ·ele •3 $50•0· po·r l<i1o 'n o ·P ar·á e (! e 4$000
po•r ,k;ilo e.1n Ma;náos e no A·cre, toclo préço de venrd'a é ru inoso .
0 1SR. LUCIANO PEREIRA - E' Veraacle ,
O .Su •CALOGERAS - ·P o•cl<,mos, ·pois, a·dmi•tUr esses algarismos como
corresponde ndo n1ais ou n1enos ao preço elo custo .
1Sou o primeiro a .reconhecer a .inexacüclão àest as asserÇ}ões; mas
é a .un.ica base sobJ'e a q ua l nos PO'de·mos apo iar :p ara en te·r reirar a
1

d i scuEsão .

o

SR · 1
M ONTEIRO DE .SOUZA -

'Bas·e, aUá.s, oip-bi11nis1ta .

O SR. C'.ALOGERAS - Co·n vem notar que •os datdos relativos ao Extremo ~Ori ente, mais c onileoi·dos e mais .disori1mi<na1d·os, talvez, do que . os
al gar i smos· brasi·leiros, a i.n1da se 1p•r·estam a larg·a d·i·scu ssão .
Nos prospectas de lançamento .ele em 1prezas, nas p·u b Hcaçõe.s fe itas
pelos angari EVdores de a.ss'ignat u·r as de s.u bsoriiptores, se en contra.;111 f-re - .
quenteomente ·como tl'açlucção ·do •preço de custo 1poss·ivel, in.clu i<d'a.s as
desipezas, .no lDx1 tr e1no -iO.r~ente, Os seg•uintes' algari·s:inos : u1m, ;s;lülling e
seis ,p ence •por libra, pod e ndo este ·preço, dizem os lançadores ele com panhia.s, -descer a u1n shi1Hng· e t r es p·en ce e mesn10 a u n1 s hi Hing en1
c-0ndiç.ões especiaes d:e !p1·o·d u c·.t ivi1d:t:c1 e e no· 1 ~malisação de serviços .,
.Não .me ·basea.r ei nesses valores, pelo Jaoto conhecido pela Camara de que, .ela data Em que se rlivulgara;m esses e·lenn entos numer.icos,
até hoje", g.ra;nd·e m o·cliücação s e .fez no ambien te ·economico do iExtremoOri e n te intei ro .
1

1

Assim

é qu e a crise elos salar ios lá tambem se f e z sentir,' au -

g.n1entarnclo ·n otav·e11n-:1ente

1

co m o den tro e rn .pouco ;terei occas ião icl e de-

monstrar, o valor •da mã.o cl'o•lfra. h1cor.poraclo .no preço ele custo elos
generos cheg·aclos ao rn e1'carl o .
10 1Sa. ,MON TEIRO DE S011zA - E' fatal, d esde (!Ue o pro·clucto se vaLori,z.a ,
O SR. ÜALOGERAS -- ·Po cl emos, •entretanto, pelos balanços chis com pan hias u:;ub1i·crudos, pela. analyse elos daclo.s em cfu e se f1mclam, accei tar como r e'))resentativas do a .mbi e·nte eco•nolm.ico elo .1Ext'l'emo"Orien te
as segu.intes 1méc1 irus : tres s h illings por Hlira na p hase inicial elas p lantações, preço· este ·qu e na ']J<ha.se no1,111al 1ela ~)roducção, a·o equi.Hbrio,
pa,ra o {[ua;l toda·s as cu lturas natu.ralme•nte tendem, pod e rá descer a
um sh iJ.J.ing e nove pence . Não me has·earei em cakulos mais 0 1ptimistas, que .nã.o ·i @noro, n1:a.s que acho rinai s pru cl.ie:n t.e não aeceHa r, lJor;q.ue
a s.ituação do p roble ma .ela mão ,d'o·b ra do mx.tremo -Ori ente, embor a
m enos .gi·ave e •perman ent e ·d•o que p a ra. o 'Brasil, ta:mbem lá e xe r ce a
sua .i nfluencia no sentucl:o de a.ngm entar o •p·reço elo custo pr esum ivel
el o .~ enero · de qu e nos estamos O'ccupan d o .
Destes a,Jgard~mos <lecorrem a lgum as l·içiles .
Uma das .p rimeiras é a 1q u e se r efe.re á concnn·emci.a entre o pro elu oto · .da He'IJeci e os simi lares ·ele outras 1iroceelencias .
Pa1.,ece: hav er accôrdo em que, abaixo el e d n co .shillin.gs e se is
pence por k H6g-ra:n11n1a, j'á ,n ão !h:i conve·n ienc·ia 'no et11p r ego iCla borra,cl1a
prov e niente qu er d o Gn.ciynl.e, qu e r do J el1.i tong . Não co mp eUt'iam em
quaHclaicles com o Pará, muito 1me.Jhor, que 'ifl ·se obteria. rpo.r esse preço.
Isto tem ru1ta s igni·fi.cação para ·o Brasil, porque são areat; jm1

1

m.ensas, .p,J antadas no Texas, na Ca!i.fornia, ·e que se veem afastadas
da com,petiçã>o· com o producto brasileiro.
·Por outro la1do, t emos a ,presença .no·s m e1'cados d.e prodÚcto da
mesma Heveci, 1n:a,i.s 'b arat<o e mais pll'ro que o· rH·oc1Q1do brasileiro.
1Basta cl'izer qu e a sua .qu ebra é de 2 ou 2 e meio ·por centCT, emquanto que .a do Pcwá-fin e · .'la meiho·r quaJ.id·ade ·é d e J.7 ou 18 o/o •
.A chega.ida ao mercado ele quantidades crescentes desse gen ero influirá •no preço .no sentido a·e faz ei-o baiXar. 18'erá o golpe · de m orte no
lait ex coaigu.Jado das Lanrlol1111Aci, das GU.t.c111.kb11c1, e ~alv•ez ;tambem ·ela
F?.Mt t11.niic1.

A luüta, portanto, v irá estabelecer-se .. não 111ais ·CO'lTI os siim.ilares,
qu e só se podem obter po"· preços com;paraveis ao preço definitivo d a
Sl'Wi·?l,.Qci, mas qu e entãü já não have11á vantagem em em•p regar por.que,

e m e.gua 1dade d·e preço ,. a P·r oducto .ela s eri'ngueira s·erá trn e N1.01· elo que o
da bo.rrac ha pro veni ente ele outra ·q·u a lqu er origem; a lucta, lj)O'l'tanto,
vfrá travada entre a He'!;ea sy·lvest re e a mes1na arvore t ·ransn1igrad a:
para outras terras ·e al1 i cultivaiaa.
iFicarão portanto, cleg!a·d.iand o-se o ·B rasil e o "!}x.tremb -üriente.
Wa Situ~ação actual, 1p arece que ü- B·rasil at·üngi u a unl. mo~nento
em que d·i f.fkilm ent e i·ncreme.n.tará su a prncl ucçã o, pelo a longaimen1o
1

p1·ogress iv o das zonas ·ele ,e xtracção, ·m'áb g r aido as itn.mensas reserva-s
ex;istentes na bacia do Amazo·nas. De 19·0•6 até o a.nnõ passaclo, as es-

tatisücas globaes da p·l'Od ucçã>o demonstram que se en via-ram 1para o
exter.ior -3•5 mil tonela.clas •no prim eiro a:nno .citado, 40 m il em J.910 e
a p e nas 3-7 m il em 1911 . I-Iouve, po·r·tanto, mm, a baixamento de exportação. •Quer j.s to dizer qu e, s·i procura1·mos tnvrl uzir os .fac.tos, como se
!az em eco-no.n1ia, por 1n eio el e grapihi cos, a curva repres:entati va da
expo1,tação •complexi va to•tal d'a borraicba brasileira j á aittingiu o peri oclo >de. e qu,iJ.ibrio, revelado na horizonta li'd aele elo traçado .
As eXJport a çõ es do s concu.rre·ntes brasilei-ros .ela ·b orracha, isto· é,
da lna-niço1ba e da n1ang;a beira, ap1·es e n ta m o 1nesm.o aspecto .
A evolução elas remes3as cl'essas cl uas substancias é t r acl'Ll7.i cl a peíolil
a ligari smos seguintes :
1907

•t ons.
Maniçoba ............ ....... . , . , ..
Mangabeira .. .. . ...... .... . .. ...
A n1 a n ga·be i1ra -es tá e-in

2. 4 2 9
678·

190 8

rnon

i.no,

l. 9 l!l.

.tons.

tons .

ito ns.

tons.

.2 .1·6·6
·34'5

3'. 106

3 .6 18
781

3.1"1'4
437

,510

i·eg--resso fra:nco; ele 678

ton ê la·das,

ca>hi u

a 437 o am no passaclo.
Ó utro intei.ramente d iverso 'Pº" ·compl eto, é o asp eoto .clo desenvolvimento ·cla.s culturas ci'o Extremo.;Oriente.
O SR. ·F IRMO BnAGA ·füL um. aparte.
, rQ :s .n. CALOGERAS Sr. ·P r esi cl en1e, ·d·o ponto d•e v ista elas trocas,
do ponto d e vi·sta economico elo intercambio, das .a.uas correntes ele importação e ele ex.po r taç°ão de m ercadori as, o que ·i m·p orta. é o- producto
r em et.Udo para o m ercado consumido r . lR·e tid'o artifi.cialm ente no mel'cado p roducto·r , ·é ·u ma rique7.a si quiz er.em, um.a .riqueza potencial, não
é uma util klad·e ele con sum o, nao é um ·valor ·de troca, D·es·v iad o do
co1nsuano é crnno si 1p·roc1.uzido n ão ~f. ôr a .
Ao ,citar esses algari·smo s, n ão ten'ho ou~ro merito s.inão o ela s i·ncerldâd'e, porqÚe elles traa:u.zem . ap enas a inform ação of·ficia l of.fe1:ecida
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á 1ç:amara. Encon.tra·m.-se todos. •no wco,n.mercio Exterio·r do Brasil >,.
publiqaiclo ·pelâ. íDi.r~ctoria ela EstaUstica 10omm·ercial .
.
.
'N°·este documento, em que se centra1lis·a m as infor.x .ações e·n viad as
<l'ie todos os portos por on~e 1passa .p ara o exterd°'r a proclucção · brasile.jra, bra•b aH1 0 ·onde constam as es•tatisUcaE reme.ttM:as por todas essas
•:f\o•n1es dé avaliação ; nesse do cum ento S·e encontram os algarismos que
acabo de .citar ·e cu•ja •exactMão o no•b re •Dep·utaclo po·der-á verifi'car de correndo ao i1mpresso qu e 1.h e •passo ás mãos.
(O orcvciar entregci iim . clocimnenito ao Sr. F't1•mo Brcvga.)
üutr·o inteiramente, diz·ia eu, é o as·pecto do d'esenvolv ime.n to p rocfocti.vo ti as culturas orientaes.
P.ara mostrar aos .nob!'e.s Deputados o que ê esse •progresso, vou
citar algu:nas i·nf.ormações· do Mcticty M 1wil de · í't de Novemibrn . de
1910, um a das autor.i·dad·es ·nessa ma:teria, e que se reportam ·aos
·1g.s. 953 •a cres •de seringae.s pla ntados até fins d·e 1909 nos· Estados
Fed·errudos Malaios.
São as seg.u i·ntes as tonelagens previs1as :·
Tona.
1.908 .............. . ......... . . ... .. . . .... .. .... . ... .. .. .. .. .
1'909 .. ... ·. ...... . . · I·, . . . . ., . . . · · · • · · • · · • • · · • • · • • • • • • • • • • • • • •
1910 . . ....... ' .... •' ....... . . . ..........•.... . . . .....• • .• •.•
1911 ........ .... . . .............. . ..... . ..... .......... . .... .
1912 . .. . . •.....• .. " ' . .. . . • .. . .. . .. . . . ..... . ....... . . • . .•• . •
1913 ... . ... : .. . .. . . ... ... . .•.. . ...... . .... . ' . . .. . ......... .
1.91'4 ............. . ... ... . ....... . .. .. . . . . ... .. . ... . ....... . .
1915 .. . ..... . .. . ...... .• .... . . .... . • .. . ..• . .. . ...... . ......
1916 ......... . ... . ·" ........ . . .... .. ....... " ... . . . ........ .

1.413
2.692
lUl12
10.125
Hi .721

·22 . 973
S0. 0 67
36. 0 81

4,3. 297

A:ccrescenGando á to.nelagem produzida nessa ár€a, sobre a q ua l a,
previsão se f ez , ·os •Pro.duetos prov!1nd os dos 73.000 acres p lamtados em
1,9.08, ·e que ch egarão .ã phase de p leno desenvol·vimento de produ cção
e:l\ 191·3, teremos mais:
\

\

~Hr\ :: :: :::: : :::::::::: ::::: :::::::::::: ·:':':"· :·:.:':':':':·:
1916 .... . .............................. ... ...... .. ...... .

Pon.S.
6 .6 18

8 . 9·82
10 . 778
'12 .•984

o que já eleva o total da proclucção em 1916 a 56. 000 tonelruc1as.
E não é .só mente isto .
·mm 1910, segund 0 estudos feitos por Gallag'.h er, outra autoridade
·n o assum•pto, .co.ntinuou o clesenvolvtmento ele culturas que, em 19.1 5,
co:neçarã.o a .p ro.d·uzir .
A somma dessas producçõe.s parcellares permitte pr·ever, segu•ndo
as estatis ~icas d o Mcilay Mail, .a.e iGaJ.Jagher, e outr.os es•pec!af!>sta s; per·
mitte prev·er para cif.ra de 191•6, daqui ·a quatro annos, portan to, um
To tal ·de 5,5 a 70 mil toneladas de •b orracha de Herv'ea tão sóment e para
a pen insul a n1alaia.
:Mas, 'n ão basta a !legar taes previsües. O .pr·oblema ai.n ela é ma;ts
serio .
Convém accresce.ntar ao tola,! citado 'a pr.oducção das <!ulturas da
Indo - Chi•n.a, ela Cocl1inclüna, emfi:n, •de •t odas as Tegiões o.nele d€ algum
modo a 1-I:eveci froi .p lanta;da.
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O .Sr . d·e rBéthune, da R1~bber Grow-ers' Asll'ociat:ion - gramle oollec.t lv:dad e que, até• certo ponto, cen trali sa '110 m·ercacio londrino 'o
se.rviço de i·nformações relativas ·á producçã:o da ·b orracha - o Sr. Bêthune, repito, avalia esse g·ram·de total ·em 800 mil acres que corresponde.."11 a 320 mil hectares de terreno já p!a"nfa1do e sus-ceptivel de
produzir.
.
rFeito o calculo, com algarismos abaix·o da média já verifioaida, em
pJ.Ema cuJ.ura, á .razão de 300 libras de borracha por acre coberto. de
Hev:ea rde :i·dade variando de 6 a 12 annos, esta área corresponde a
uma J)roducção .total, virn da ao m ercado ·em prazo ·b reve, de 108 mil
tonelaidas de ·b ona·cha.
O rSR. rMONTEIRO DE SouzA Superior ao consumo a:ctual.
O SR. CALOGERAS · - tNão é superior, como provarei no correr d o
meu d,iscurso.
.
V·amos admittir que para:sii cas, molestias, certos fiingi, causas imp!'evistas actue.m ·p or fôl'ma ta;! qu e essa .pro d ucçã·o .ele lOrS mil toneladas
não venha .toda a me.r.cado e que apenas a metad·e se ruproveHe.
O rSR. iLucrANo PEREIRA E' ·calculo muito pessim ista.
· O SR. CALOGERAS - iE' caJ.culo que pecca por absurdo, mas, em
t.odo ·ca.So, admit.tamol-o.
:
..Serão, !Portanto, 50. 000 to.n eladas de borracha d'D Oriente em concurr·&nc.ia .cbm as· 40. 000 toneladas nossas tendo a.1 nbas a mesma origemr a Heveci - e mais rbem rpreparada à .ao Orie11te.
\'.)M Sit: ' !DEPUTADO Se estaci onarmos nisto.
·C\> SR. Cl\.LOGERA S rS im, ·n a .p hase a;ctuaL .. .
.
J)lous, Sr. Presidén.te, rs ão, nessa luc ra .proxima, os elementos a
cohs·\ derar : · a) a · êápacidaid·e de absorpcão do mercado consumidor; b)
o lfrêço dé .cu.sto do ,p roducto.
'
.Exaimlnemos cada um esses elementos .
.Qua·n.to á absonpção -cla borracha :nos m e-readas .consumidores, par ece nãD · haver receios a nutrir.
No momento actual, a-tém das· 75. 000 toneladas produzidas ou po.r
cultura ou pela exp.Joração do elemento sylvestre, exig·e a industria mais
4,5. 000 tone.Jadas prov·enientes de var;os su·cceda·neos, que ·p or terem u:n,,_
tal ou qual -eila sticJ.clad·e e princi·pa]011e.n te QJO r serem rn.Ísciveis c:om a
borracha, vão s ubstitu indo e:n al to gnáo o lugar ooc upado prim itivam~nte pela gomma pura.
,
· São, rp ortanto, · :ao todo, 130. ooo toneladas d e produc ~ os mai·s ou
m enos e lrustircos que ·entra:n para a indwstri.a, e são forma dos pela
serin.ga, .pe.Jos ·rege.nerad os, peJlos -o.leos vulcanizados,' ·p elo Giiayle pelos
·caÓu·cchoucs ficUcios .
'
·
<Ora, .com o progresso vertigi noso do automobiJ.ismo, dos tecido~
hnpermeaveis, das app.Jicaçõ.e s electrJ.cas, a ponto de se p oder quasi
<lizer que 0 que se te:n de indagar não é R.quillo em que se emprega a
•b 'orr·a cha, · mas aqu!'llo em que se oião emprega esse .prod·u cto; com
0 desenvolvimento de <tod13;s essas :industrias novas e co m o faicto de app·ar.ece.!'em no mercado qru aoitidraides sempre creseentes .ae borracha, igualmente pura mas de ·preço ltnferior, rpr.oduzida n a s cu:Jturas, natura·! é que
a fome (oe 11wlteria ']Jriinci se revigore.
·
·
Tre remos, portanto, um novo impulso ás industr'as t odas que se
serv.e:n da bo.r.racha ·isolante, impermeavel e ·elastka, e que J1oje, impossibilitad·as · de Q fazer ·p elo preço a J.to elo prod.u " :o, a manhã poderão
'Usai-o · ·C01Tentemente p eila baixra da cotação decorrente da chegada
d·essa massa previsivel de gomma oriental em fu t1iro proxi:no.
· Não . .ha, ,pois, ·quanto a·o m ·ercado de consumo, r eceios a nutrir.
Co:n uma •resa·Iva, entretanto, que é o •a JJlparecimento da borrach;i,
syntheUca.
·
0

0
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Nã:o quero entrar nessa questão, porque é complicada e exigiria
granàes desenvolvimentos.
Cumpre, entretanto, afflrmar q-ue não é co·u sa tão u,toplca como
:.. a 1g·u·n s se aJffigura, e cmruo tenho lido, mesmo em -Oocumentos officiaes.
S em .entrar .no exame do.s processos exis·lentes, .convem deixar a.ssignalado o perigo e lembrar que se ·a pproxlm·a o d.i a e:n que a lucta
se .torrará passivei, em torno ·do 1p1'eç0 -Oe seis a ·sete francos por
kilogra,nnn a .
·E x·ami.n e:n.as a.gora o segundo elemento: o p1'eço de custo.
Hepe1iQ1do a lgaris:nüs j1á 1por mim c itaJClos, aJdoq;itemos por base
a que decorre ·elos balanços publicados nos relatorios das emprezas:
tres shi!lings. POT hbra no i·nicio, u:n shilling nove pence para a phase
norma l da producç;,ão.
.
Transformflld•o esse preço, ao cambiü actual, ·em moeda nossa, teremos 2$,500 .por Hbra .n a pri:nei.ra '11ypothese e 1$342 · na segun.cla. Referidos · ao kilogramma, serãu .respectivamente 4$·9·60 e2$900 .
.Quanto >á seri?1!ga do Brasil. · os extremos ·sendo 3$.500 e 4$, 'POcleremos to:nar um preço médlü ele 3$700 a 3$80 0 ,para attender é.s
clifferenças locaes.
Mesmo comp utando pequenas variaçcies nos fretes marit'.mos, não
ha d·uvi cla que a !neta se ·es tabelece entre os dous preços mrêiiios de
3$800 para o Brasil e 2$90·0 a •3$ para a oorrac11a cultivac\a.
Essa. sHuaçao co:n a difforença de 1$ em desfavor ·cio Brasil' sign ifica ria a mort~ da i•ndustria nossa. !Como impedfl-a i
Oom ·e ssa especi·e de intro ducçllio, ele defü1ição prévia dos elementos
forma·rlores .d o pheno:neno, •tive por fim fixar os termos do problemma.
Agora, j á d·elinead·OS esses ·elementos, diante ·d·e seu conjuncto posto em
equação, digamos qual a solução l])OSS·i'Ve1.
Para evitar o desapparecimento da industria seringueira elo Brasil,
exami•n·e:nos as .p ar.cella,s ·com'Ponen :es do preço ele custo. Façamol-o,
entre1:an ,to, sómente em .relaçãiQ ao Brasil. O exame relati'Vo ao Extremo
Oriente apresen :a menos ineresse.
A cnis•e ·do salar.'o, que 11á ta:nbem exis te, faz ·com que o c oolie importado vara o serviço ·das plantações V·e·n ha a perceber ·por dia m1>io
dollar a mais elo que perc·ebia, ·ha uns quatro annos atraz. Quasi o
cl'Obro el o. salario primitivo, na phase actual. Essa situação tende a.
ag·g r avar-se e todas as corres1pondencias v.i ndas dõ Extremo Oriente,
todas as estatisUcas pubHcflldas e m j.ornaes q·ue tratam exdus!·va:n·ente
·da industria da borracha, salie·ntfllID o facto d 0 augmen .o t>rogressivo
dessa parcella, que, consta, vai semvre crescendo. rr:>ortanto, se nós,
a~ceitan>do o comba:·e, onelhorarmos a nossa producçã1> o co•nsegutrmo~
conco1Ter com a borracha do Extremo. Oriente .nessas condições, que
sã 0 relativ·amente optimas •para nos·sos competldüres, daro es .à que
essa .tal ou qual superiori·dade virá a transfo1':nar-se em"-victoria de·
finittva .elo P·r .oducto ·b rasileiro, qu31ndo a sítuação da mão de obra na
Malaia estiver ag"gTa'Vada pelo augm.en to da procura in'tensiva -:!e·
operarias.

.

,,,

O 3R. •P.RES.IDIDNTE Previ no ao orador quE, fa-ltam 01penas li
·mi.nutos .pai·a terminar a hora.
O Su. •CALOGERAS - IV. iEx. vê, Sr. 'PresMente, que es tou apenas
no inic io elas ·con~klerações que venho fazendo. E' esta a ultima vez
que tenho o direito ·de fallar neste turno do >0.rça:nento. A mi.nha pre.sença na tribuna não é um acto de exclusiva voJ;ição min·ha. E' eín
resposta, que ·de·vo, ao nobre Depul.!!!clo que me chamou ·nüminal:ne·nte
a debate, que !llella me encontro. ·Com ·p1'e11·ende V. Ex. que d<lixal-a
agora, interromp er o :neu fü.scurso, seria >desertar um ·posto ~A ~om-
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·b ·ate. ·· Assim; so!i.citaria de V. Ex. ·q ue c onsultasse á. Casa sobr e se
me conced e a prorogação de uma ·h ora.
(Consultada a Casa, é c oncedlc1a a prorogação pedi-da.)
·o SR. üA:IJOGERA1S ·- Agradecencl 0 á Camara a prorogação con c~d i da, volto ás consjd·erações que vinha fazend·o.
;
Cinco grandes, im:11ensas vantag·ens tem o proclucto extremo-orien tal
sobre o ·p~oclucto brasileiro.
·
. · O

s~lairi1 0, .ean .p 1 r· i~nedro

l óigar que é .e111 rr111ê êEia

nas 1pJant•aç ões da

Malasia, n o mome•11to actual de alta, de um üo~lar. TraL·a-se elo dollar
dios Es•treitos, V•alendo c•erca. cl·e 3 f.rancos·, ou, ao .ca111'bio vig·e.n te,
·1$700 . Que1m quer que est eja a . par .. ela producção no v·a!Je do Amazon as, sabe qu e lá se chega a 1Ja;g·ar :até dez vezes 1nais co,nform.e O

numero .cJ.e boiões de la:tex c olhi.jos .
.o- SR. Lti-cIANO PJDREIRA - A paga .ao ser.ingu eiro 12· ·feita pel.o que
elle P•r o d uz.
ü SR. CALoGERAS O segunc1o elemerut.o ,f •avoràvel que soibre !llôs
.tem a i•ndustJ'.i.a dos ori en taes c onsiste .na ·co.ncentação das c·uHuras .
Não 'ha arvores soltei-ras , •Como ·aco nt ece :na qst?Ytdct. do seringueiro
nosso. SfLO áreas 1·nteiras rCUltiva;das e 1procLucto·r a..s , A.ssim, o n1 esmo
.num ero de homens pôd e •l'etirar m a io.r -cruamti-dacle de pro clucto, ou por
Outra, o n1 es1no .nun1iero de arrv'O'r es exi.ge um.a rmão d'obra ;i.neno.r. ·
. :Perm.it1e .u m custei.o mais eco110nücq , porque o ·pequeno r eindimen- .
to .a a estr·cvcLc' · d o ser i.rng.ueiro vem sulbsl.itui do pela c olheita do l•atex ·
em t oda a s uperfrci·<) cultivaida.
Em "ter 0 eiro .Jogar, as plan·tações não se .à.c•ham tão distantes dos
.me1,cados 01nde se f-az a distribu,ição c os ·prcK1ucr:os.
Entre n 6s 1 .sã.o n1Hhares ele ki:otnetros por zon.as J1nvias, rios · de
çUfi·Ci\ n avegação, {por 1v ez es i nterro1npi da Õurante m ,ezes a .fio, cons_
tHui.ndo um m eio d•Ef t'rans·port·e o•ner0E~ssimo.
1Quarta van1 ~ age-n1 .crnnsiste em1 que ~s ·culturas 1 1ão estão situadas em log.a:res ermos, des•p·rovidos .de r ec ursos.
·AO contrar.io, 'lodos lle ssão centTos, onde s e encontram elem e!lltos para sl!stento do ha•l iita:nte. Em c o1~ l 1·ap os ição ao que se diá com nos·co, onde tudo se importa, ·até .os g ecrrnros d·e prim·eira irncessi-dade,
com fr e.tes alt issi:mo-s.
,Fin·almenlte, o r eg.i men fis ca1 é tolerav.el e humano no Extrem<J Oriente.
:~utre ri6s o regin1en ·fisical chega a ,exto rqui\• .cerca de 25 °\ 0 ,
·el o p.roCl·ucto, não calcuJ.aclo sob r.e Pl'eço elo meneado, mas sobre paut,as
' po.r Y·éz·es s-up€Jr•iones ás ccitações co-rren<tes . ..
' O •SR. 'LUCIANO PEREIRA - V. Ex. não 1em razão. As . pautas são
· fo.i·.necddas pe\.a A,sso ciação Commerci.al, e el e ~wc ôr:1o com a méd·ia da
1

1

ultiima

s~.n1ana .

1

No .Ann a zonas, por exe1mplo, é ·as:·s·iln.

·

· .O SR. ·CALOGJDRAS ·- V. Ex. sabe 1'. ão h em quanto eu as os cillações
que se dão di a a clia sobre o .preço da borr.a cha, como sobre qualquer
outro procl.u·cto .
·
A .patrta bas·eada no .preço . ,:la semana ante'rl.o-r pôde v·l>r a ~er su •
. perio1: .a:0 preço corrente no m·ercaclo,
.])e- fact() .o imposto .cie 25 °J 0 , .11eca,he so•b r·~ o lucr.o deixado pelo
~ gt;:ne.ro,

.so1b1~ e

o C'llls1:o el e ·p.rocluc1ção,

so:b r e O'S

f 1r·e t·es . E' ·a mais i·ni-

quá. das exig1e1nc ias trlbul'. .a r.ias de que ha •noticia no mundo. .Srym. boHs-a a g•anancia ~10 fis·co.
··Quancl·o. 1falo em 25 °J 0 , • fál o <'.!e todos os impostos que Incidem
· sobr·e a •borraoha:

Or.a, si o quinto do o·mo, isto é, 20 °\ 0 , d·o valor do metal, ~pi
ba.s>tante para jusUfic-ar J.evantes e revoluções que ·a his1t-0l'ia elo Btaa ex>torsã:o ultra1passa o quinto e c hega aio q.u.arto '!
'
sil assignala, o que s·e nfw ha de dizer em relação á borracha, em que
.M as quão problemaUco é o assentime1t11t.o elos Estados á red'llcção
.LnclispensaV"el do .impo•s to d•e ·ex:portação ! . . . E ' ·essa é a medida. im.~
prescindiv.el, entr etanto. . .
·
·
{H ci cl@<eor tes.)

Confessem, entretain1to, que os ·E sta,dos clp Norte v.ivem principa,l_
mente elo imposto soibre a borracha. E' .por isso ·q'Ue tenho como proMemaUco a s ua ainnuencia em dimi:nuir suas fontes de ·receita e reduz io-as em breve prazo a 50 º\" {lo valo r a.ctua.l, como é .mlstér. (Ha
a;pct11 ,~es.)

A aic-ção da União s6 p6d·e s•e•r a l'l·e méra cons·elhei.ra.
O decreto legislaNvo, em que cleline'ou o plano resolvido pelo GoV"el'nO, pa,ra transformar em regras p1,ati·cas as theses fi.rmaelas pelo
Cong.res·s so da defesa da 'borra,c-ha , <i;~sse o que devia dize1r . Si a União
firun:ror o a.c·cô t'd o, depena.e este da ·à:nnuencia dos E·stados, por se t-rati:J,r
da taxa, que lh es pentence por inteiro, annuenda,· que s1{ p rovoca para
obt•er a ·red u cç;ão a.nnua1 de 10 °\ 0 do imposto da exP!Jrtação da borra_
cha, sylvestre, até atüngir a 50 °\ 0 elo coeff1cie·nte ac.tual.
As novas • cu~t1ur.as d!ev·erão es tar isentas, 110 pen.sam·e nto do decrnto.
.
O SR. LUCIANO PERJ~lRA dá u1111 -a.parte.
O 1SR. •CALOGEflAS Não estamos el.ismitimlo .par.a, provar acerto
ou clesac•erto da m eÇ! ida. Esbamos collo cados em 1mnto de vista pr·a 7
ti-co. E' p.r·eciso prever a reluJl·ancia ·dso Est.aid.os, em alllnuirem em
uina red·ucção á m ·eta.de ·ele suas re1ruclas .a ,ctuaes; .por.que o que se deseja é obter <los Esta,ao·s que, em vez de 22 o•u 2·3 °\ 0 , co'brem 11 ou
12 apenas.
o 1SR. LUCIANO PERElRA d·á um aparte
O SR. CALOGERAs - Não tem -razão· o ·nOlbre D eputac1'o. Basta ler
o a1·t. 12 do d·eC·re!'.o legislativo .piara v·er .qu·e: "E' o :Poder Exec·utivo
autorizrucl10 a entrar em ac.côt•elo c om os Estrudos Çlo Pará, Amazonas
e .Matto Grosso, :no sentido de oibter a re.d u cção ain·nua1 d· 10 °\ 0 , até
o Himite maximo de 50 °\ 0 do v•a.lo·r acJt•ual elos impostos de ex·p.ortação ·cobrados .Pelos E 's tados, sol:ne a borra,oha s·eri'nga prod·uz.ída 111os
seus territorios e a isenção de qua.lquer im(post.o de ·e xportação, pelo
prazo ele 2.5 .a,nnos, a co·ntar d·a data desta lei, so•bTe a .b orracha ela
mesm•a quaUdacl.e e •procecl•nc.ia q'lle fôr colhid·a d·e sering•aes cul~i_
vaiclos . ''
Está fi11ma.do, ·po rtanto, o prin.ci·pio: ·que Emite ela diminuição dü
imposto s·erá os 50 °\ 0 ela baxa actu a lm ente cobra,d.a,.
•No -rumo dessa.s dnco va·nta.gens que possue a producção Oriental, e .no co1nhate ás 'des1va1ntagens · correlatas cl•a proc11Ur.!Ção hraisileira, ·é que as sol'uções se.rão en co.ntraclas
E' nesse sernticlo que a a,cção do Governo Federal tem ele ser
exercjda •e o d!:'ve ser.
\Deve ser, n em sõ pel1a amplitu de do p·henomeno eco·nomico, que
o tor.na um pr o·b l ema na,cio•nal ; mas· tam1bem pelo compromis·so que
o GovePno F'ederal contra1hiu ao .chamaT o Acre para o patMmonio
nossü; ·)Jorq·u e não se pode1i1a permitlir que as rendas cobra.d-as nessa
cir.cumscrLpção brasileiTa, s erV"issem s6me1rte para .a,Jio'n entar as receit a s feüeraes. Ao 'Coni'.1ran·io do q·ue .tem sido feito até ·h oje, ellas elevem,
de <facto, ·co.Jl.abor.a,r pará a 1f.ormação d·e um ambiente economico, d·e
natureza tal que possa ·g arantir a pe·r ma•nenoia e a esta'biHdade de
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uma i•ndÚ&tr.ia que, globalmente, quam.to a expo.r1t.ação do BTasH, representa 3 9 °j 0 dos valores· remettidos paira o extrrungeiro.
Ag.ol'a, a -aicção do Gover:n o F ederal d eve s·er discreta. Não pód·e
s·e r :pautaida .pelo que :foi .feito, h ·a annos altn1.s, co·usa a que aHudi, ha
pouco; i•nfüscrip.Ção d•e que resultou para a p roducc;;ão :brasileira a
girande d·es'\"antagem d·e se da•r forl)a aos seus ,concurrentes além de
fal•s ear o mérca.do e de .p esar so1b1;-e as cotações do gen.ero.
·
:No .plano orga;nisa:J.o pelo Goveimo Federal para a defes·a ela bor_
rrucha ha ·um a malgama. de m-edd•das boas e de mechda.s r.uins.
- ·.Al•guma.s o·p t.imas, peT.feita mente judiciosas, que co rrespo nd em inte'i•ramenJte aos •termos especiaes d·o :Problema a s olver. Outras m -u ito
mai·s discutiveis, algumas positivamel1'te más e mesmo, a par ele idéas
:wccitaveis, 'algumas ha, é d·oloroso ·cli.zel-o, -que visarão, não proteger a .borracha., mas cla.r g·a·11.ho de causa. a interesses in.teh'amLente
·
extrwnihos a·o a.ssump'. o .
o SR. LUCIANO PEREIRA - lVfos conn exa.s.
O SR. CALOGERAS Havenclo estranheza, não pócle ha.ve r con;n:exão .
E' com essa ori·enta.ção orga1ni•Ca qu-e vou entrar na. a•na.ly·se dos
dous aol1os, um do L egi.slati.vo, ou.tro do -E xecutivo CJ:Ue do·rni•nam o ,
assumpto; o clecr.et!) n·. 2 .. 543 A, ele 5 de Ja.neir.o, e o regulamento nu_
mero 9 . 521, de 17 ele aib·r il de 1912.
Da rapuda einumeração que fiz a o com•eçar esta·s considerações,
resú lta .que em tod•a. a .pa.r:te a Hevec' riesbaonco u suas c on currentes, fez
aes•appa.rec·er as d·ema:is espe cies v·egeba.es prod•u ctoo·a-s ele gomma.
·A lição, JJOrl'..aJ,nt·o, de>v·e ser apr.ove itUJd>a; é ·á Heivec' qüe dev emos
auxillo:vr .
Nãc; se ·co·m prnhen:::le qu e, dentro no BraS'il, ·estejamos a auxiliar
concurreütes locaes, para. com elles gasta.rem ·r ecu-rsos qu.e mais .prupriame1nt6 · s-e e1nppegaria.m na especie ·mais nobre.
·
iNão se ·con1p•r ehen{J.e, não ha 'lTI'eio ele se just ifi ca r es..sa tentativa
0

<:J.e gal.va.01isa.r succ·eclaneos que, por si, vão sendo aifa.sta.dos, va.r•r·iclos
dÜ m •ericaiclo,

a es:·at'isti.ca.
·

CQ!illQ

sejam a 1naniçoba ·8 a 1nangab eira, segundo 'Pl'OVa
1

qu e a;presentei.

!Não 'ise con1,prehende que .haivenr:1o u1na so1J.111111a lünitad·a a gastar,

se distrffia d.a :mesma uma. parte, mi·nima que seja, tirand·o-a elo elen1·e'i1to ·m ais 111o'hre, pã:ra ·a ein pregar en1 substaD.cias que lhe faze.m
g.uerra, e is.so ·pol' n~e i o ele ·auxilias i(nute'is, e m ultima analys 8 , porque
a !borra.cha <C}essa p.ro oed•e ncia , d e-sa:p:p arece rá afinal.
ü SR LUCIANO PE'REIRA J.sso é o qu e resta demons1'. .r a.r.

'º

SR: CAJ,oGEflA,S E' um cloess·es •PO'lTto s o.rn:le não ha. ·possi-bilidade "de ~ 1s c ussão, porque a .prod ucçã0 'd.e maITiçoba. e mangabeira no
pro,Prio Brasil, .a.pezar elos auxilios, está em reg>r·esso profun do. E, d·e_
pois, ha a•cima. cl·e tudo, a v onta,de do .co•nsumiclor, q·ue ref.uga ess·e
pTOclUcto >PO.l' SUa i•nf ·er iori d·a;de, e CJ:Ue SÓ O emprega COmO SUC·Ceda n eo,
quan·do o a.Jto preço do Pcirá-fine o o·b riga a tal.
·
'Ü SR. LuCIAN·o PEREIRA - ...Mas, ;por ca.us•a dos p•·ocessos.
O fü.,, CALOGERAS 1\!úa·s, s i n . . s temos, e 1Jod·emos manter e.lemenl ~.o

superior, hav·emios de g.a.s tar ene-rgia ·com mercadoria inferior?

Nést·e ponto 111ão ha. a.ua•s opiniões.
O .pareC>er de todos os fabri.cantes é ·unamime: s .. ·emvreg.am o gen ero inferio•r pelo ·aJto preço (1,a ·borracha., O·U pela falta ele s•u pprii:nentos cl"sta na qua.ntklade necessaria para utflisação exclusiva da
mesma.
· O valoT elos inl'.•er ess·e·s Hgacl.os a estas tres qualidades Hev,ea,
11'Ic11n>hot •e Hcinc.01·nj.a tr.aduz_se pe los segui•ntes algawismos: 40. 000
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tonelaiclas 'Pª''ª a borracha seringci, 3 . 000 para a maniço1ba; e m,enoa
cJ.e 500 pa1'.a a manga1bei1ra.
iO SR. LUCIANO 'PEREmA - •.P.orque esta incl·ustria e•xtra.ctiva é m·ai~
recente.
10 .SR. CAI.ioGERAs Trabal1hos recentes, relatorios ae viagens ef~
fectuaclas na Afrl.ca, no Extremo-Oriente e n:is pontos onde a experiencia comparativa t em sido ·f eita entre as clifferentes culturas, mostra
que ·em to'd a a par·1le .aJs Lcinciolvhia, Oliitmvd>ra, Sapimn, Gastil oa, Fiin . tu11via, ,],!c11nihot, Fimüs, e tantas outras, teem recu·aclo e vão d·esapparecendo deante elo triump'ho clefiniivo ela Hevea, pelo seu valor 'i ntrínseco, .pela natureza do seu latex, pelas condições es·p eciaes em que se .
encon1ra, .pelo 1modo p:o r que fac·ilita a mão d'obra empregada para
extracçã,o do mesmo proclucto.
.SR. ·CORREA DEFREITAS - o latex elo FictlS já foi abandonado inteiramente.
O SR. ·CALoGERAs - Empregar recursos r.ossos, que não são ab u ndantes, em productos menos vanta.josos do que a Hevea, corres•p ond·er.ã,
a ·um verqadeiro eslbanjament.o ele dinheiro. F.' por isso que não compreh enclo como, na le'i e no .regulamento .que tratam do assu.rnpto, veiu
acons elhad·o e firmado o .p rincipio elos premio.s para a formação. ou
repla ntio ele caucbaes, maniço1baes e man·g abaeé.
IMa,s, não ,nos p1,eoccapemos com este aspecto ela .questão, e . passemos a estudar .pref•e rencialme nte o •caso rl·rc proclucção da borl'a<Yha
proveniente elos seri.n.gaes nativos e elos culti vaclos .
'Es,tão d e accõrdo todas ais auto.ridacles (ipelo m ienos, tod,as as q ue
conh eço), em 1que a s olução elo probJ.e ma ela borracha ·e stá na s u a cultu!'a .
'Tudo quanto ·s e refere ao plantio e ao · ·re-planUo da arvore g um m·ifera é, polltanto, digno :c].e encomios.
1IS1So, entre tainfo, exi·g·e •tempo, experi.enda, a:ttenção continua e immobi!isação cl·e capitaes durante prazo que pôde ir ele cinco a seis a nnos, e mesmo mais.
:Por o·utro lado , .o !Brasil não pócle desertar o me•rcaclo; n ão pôde
a'ba ndonar a po.s·ição em que se ·e ncontra, no momen'to actual, de clomi na'd or ela producção desse genero.
·
Além disso, a propria industria exige qu<e se não abandone com pl etamente a extracção ·cUrecta ao latex · aa~ arv.ores nativas, e isto
ponqu e es tã. ·v er ii'ica.d:o .que o producto sylvestre apresenta sobr e o
cultivado uma grande vantag em elo po·nto ele vista da resi.stencia, do
que se ·chama nervo ela •b orracha .
E ', por.tanto, a ,p.,·o,p ria 1ndustria que es~á a exigir por parte d os
prod·uctores deste g·enero a continuação de esforços , afin\. ele se não
perderem as r.ese rvas natur·aes d,e seringuíeira.s e o fLprovei t ament.e . LI.,
seu la.t ex.
'Envidando todos os esforços, com ten s;to . maxima e i·nLnterrupta.,
por obt er ·no.r malmente o caoutchuc de cultura, € imprescindivel manter
e .f avorecer a exploração elas flc:irestas onde a Hevea abunda .
O SR. LUCIANO 'PEREIRA - Que a inda são colossa.e s.
O SR·. 1CALOGERAS ~ Não ha cluvid,a; apenas uma faixa estr·eitissima f.oi expJ.oract.a até u10.je .
.O .pro:b lema, portanto, deixando de lad·o as culturas que devem
ser, que são de fa:cto a so·l ução ,d o futuro, ci f:ra-se na necessi clacle d8
se orga.ni.sar :a exp.Jo;ração dais ~·\lserva.s d·e seringc;.
•A loca lisação das culturas em pO.ntos acce.ssiveis a navios de grande calado, ·ele granel.e porte, vir'á baratear e custo pela conce·n.t r açâo
a •que ·ha .p ouco ahluqi, pela d'iminu ição elos fretes, pela diminulição do

'°
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preço do custo dos gen eros ·im pqrtacl os, q u " falcilme nte .serão tra,ntSpo.rta;dos •P a!'a o interior do Brasil. O rendimento inclivi·clual crescera,
não _só pela concentração qas arvores, contraµost>c á d•is1se·m1naçao da
HevrJa na estada do seringueiro, como pela melhoria elas co.ndições ·h:i- gTeniCas possível em ·esta1belecimentos permanentes, como sao as
.p lantações industria:es, ünpossivel na•s mattas v irge.ns onde os r ec·u.r·sos são nullos - , finalmente pelo tratamento mais ra,ci·ona J cl·o lat•ex,
qUer ·Se ·o ·C~· ~fume, queT se ei1np·r.egt:.·e outro pro•ee.s·s o qualquer . Não qtrero,
por ·falta de t empo, e ntrar na explanação dest.e ultimo ponto . .8ernpre
dir€-i, entre-fanto: t áLta:m ento mais racional elo Jatex, por se e rnpregar.em processos mais p~rfeitos, applicaclos a ·CJUantida.cles der:;cente.s lle
liquidD , o ·qu e melhor gar.a nt!Pá a uniformidad e dos produ c tos.
·
•A vida viná, ,ba,ra.teada. pelos nucleos ele ind·ustria e ele actividade
1

co·m 1m·er·ç:ial ·qu e •se esta.:lJ\eJe·c:erão e-111 1torno dos pontios p·e1i1nanenit.es, que
são as plal'ltações'. T-u·do ikto, entre ta1i to, ~ relativo a estas uJ tlmas .
. Vejamos a solução p ~ra. o caso el a •borracha. syl vest.l 'e.
O .primeiro ponto a énfre nta.r é a carestia da viela, da qual resuha
a · elevação dos fr-etes, da mão d'-obra, elo sala.rio . .E como n estes as~u.miptos econo1ni,co,s as causas .se tra.nsforrna;r11 eiu eff.ellu ~ u O!:l effei tu.1

em causas .pela reacção r eelproca, peJu entrelaçamento normal elos phenoiaenos, toaos esses euementos agem como fa.c tor eis ele encarecim nto
d.as · ·utiJi.dades cosum\d.as e se traduzem pelo a.ugmen to elo p1,eço dos
productos.
Um dos princi,paes múUvoi; elo alto custo da exi s tencia. no valle
do . Amazonas é a tarifa. alfandega.ria. ,que nc.s felicita . .Si essa tarifa
é teri:ivel rn·esmo para. nós, elo Sul, onde temos entretanto culturas de
mantimento·S, 111uHo ·m ais séria, inuito n1ai s oppresiSora, n1uito ni ais premente é para , .as populações elo Amazona.s. onde esta cult-ura não
eXd ste : ( A.p'çwiteiS . ) .
.
.
.. 10 fac.to ela elevação aas ta.rifas a lfandegarias, a.u.gm e nta.ndo o cust···
cl~. vida nes·ta região, r eflec t e- se immediata.mente no salario, e clahi o
ilxagero · dos .f.retes a .que o no.bre Deputado s e r eferiu.
0-1'11ancl-0 para esse aspecto éja .questão, tanto o decre to legislat ivu
co.m o o · regula.menta do serviço d.a ·borrac ha , e ncara.n do o problerJJa
tarif.ario, . firmaram a neces.sidade ela exoneração ad u an eira el e determi··
naidos generos. O. regula1nento dos servico s tpa2 ·Q1111a longa lista e•m
que veem capituladas as ferra.menta.s, ois ut11 nsilios par'à o sen,iço da
l;>or.nicha, as su;bS.t-ancias chilnicris, coaguLantes, dissolv entes , colorante•s
~ outras, .aos quaeis se eleve applicar o re.gln1·en .d6· favor, a inteira
isenção ele impostos, desde que sejam in troduzidos .no Brasil para. a
indust:ria que nos occupa..
·
;Sr. ·PresJdente, eu com1prehen à o eisse ·f avor. Mas talvez s e tenha
ido um pouco longe de n1ais; não 'havia nece s ~ irClade: dessa ise nção con1pleta, e bast a ria. uma taxa mod ica.
10 ·p ro.blema prncipaJ não ·é ese, entre tan to, si não o e ncarecim ento
ela vida, o e·xa:gero do preço cfe custo elo procl·1,1"to,_ en1 <virlu{le do clesprüpositado v.a.Jor dos .gen eros el e al im entação 1nais comn1un1s .
INão :é o ;fa.oto devi.elo .f.ls su1bs tan cias cihin1jcas, a ess·es n1il e um
obj.ectos de con s u1110 ;que vearn e nu111 erâclos n..o . regul. àmento 1sobre a
bo"í·.racha..
~
·
·
O SR. :RAUL CAn.ooso ~ E' a carestia. ela v i·cla.
O SR. CALOGERAS Perfeitamen1·e. E' a carestia ela v·ida, é o pro-.
blema. ela a!i.menbação, que o 1·eg-ul•am1ento devia Hnfrentar; ·e que só o
fez- e\11 parte, para uma cleternünàtla · fórmula de solução: o plantio 1a
propria. zona.
'Não •bas ta, porém.
0
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Si a o.rganisação constitudonaJ .b rasil ein i é d e ordem tal .que• não
peTmitte a di'f.ferenc'iação tarHa,ria, a, constitu.; ção d e zonas a d uaneirfls
com regim e n tarifaria 1Pro1prio, atte•nc1 endo - ás clif[e r e nte1s pro rl ucÇões, e
á·s cond·i ções :peculia1;es do m 1e io ·econl(Ji111i1c-0 .a.e calda u.111a, u1na cousa , se
impõ e : é não· .pe.rmittir que• uma situação · .Jegc,,\ .pe rdure, da qual resul.te
o S ul .ser t.rrutado ~o-mo fHho e o No11tie •con10 eng.e1-truc1o .
Ahi est\á U1n1a raz.ão poêf.erosiissima em fav·or elos .qwe , con10 .e u,
se ba,'l!em vela redi.i.cção ·dos ü-ir.ei<tos alfrundeg.a,rivs, a •b em ·Cla propria il'\o
'leg1•.ie1aele n\rucio•n a l. ·A tarifa PT·0\1i!bi:tiv•a•, s·i .hen e•fida a dE'terminruclos
inCl·mstri,a es elo Sul,·.111a ba a exploração d a borracha p elo .alto p.r eço qu·")
lmpõe para os •g·en eTos ele- . prin1 e ira nece sisidade , in1portados na bacia
rurna~o· ni ca.

O .qu e s e im põe, Sr. P ·r es icl e nte, é a r educção d a s tarifas das a Hand1egas . Quanto ao que Dez o !l;'egul:a;m ernto, 1con1 .a ·nl:irage111 .ele tliln augme nto cl-e •5 ºl º no s pr e,mios confe ridos a.ois 1qu e pla.nta.rem e rep la.ntarem seringiae..s, · para pron1over a cultura pa.ralella cl,e ontros v egetae·s,
destinados lá a lim enta.ção ou mesmo a industJ'i.a s a,nn ex·as, isto nãu
pas·sa de un1a ·espe r·arJ1ça 1onginq_ua.
1Ap e·zar do reg ulame·n to clh~ e r -q ue os .pre.n1ios s6 iSerão -pagos u1n
ainno antes da p.riin eir,a colh e ita, •abriu u111a excepção ·para as· cultu~
ras de m a ntime ntos, pa r a, as qurues os pn'1mios corresponc1 ente1s come ça,riam a ser pagos cl·es·de lo-g·o. Como calcu1al - os, e ntr etanto, se . o
principal o pr emio sobre . a s erüi.gei cultiva.ela ain d a. não tiver
s ido fixa,d o, por nã,o haJV e r ainda prorlLteção? D"ruh i, uma séri e d e for1naHda:c11es ad·n1i,n'is trativa.s de exa'tn es e av e t'i.g u.a ç ões el e vi storias, qUe
torn arã·o· a ·concessão d esses pPem·iü s uma cousa a1ea boria..
Alilá1s, não é só.m ente opinião minha: ha um a autoridade -qu e· o
cliz melhor elo qu e e.u, e .q•ue, nes te a 6sum-p t o d e pro eiu cção e commercio da borra,cha, etc., é g eralm ente conh eci·o a e aca ta ela. Hefir·o,mE:
ao Sr. Jos·é Amando M e nd es.
'
·
·
E' eHe · qu en1 a.f'fir,ma claran1 enl e q ue a vaintage,111 ela e n1preza · ·é
tã o obvia .qu e, cl·es el e qu e .9e est a b eleça, a c u ltura paral ella s e fará tám.b·em.
'Toclos nós, ,qu e t emos leituras s obre o pro.b l emfl, sab e·rno s. a criffi cu\ila{l·e· •C]Ue •ha •em 1se 01bte r ern o s -b raços •precisos pa.r a a col:heita da
go.mma sylvestre, e que a passagem d e trab a lhadór es, el e Uetna1c ão a
bcirrctcão, se r ev est-e <Cl e Eônnas e•s]J eciaes pela compra d e {l ivi d as
e
outras mo c1 alkl·a1iles, a,s .qu aes ch egar a m a ctar a essa fai na o sin;stro
ruppellido d·e t rafico. Estes o.pera rios s ão insnffi cientes no s s e1·ing·rues.
o SR. LucrlN'o PEREIRA - A indust ria extractiva é exercic1a ap'enas
d urrunte ce rta p a rte el o anno.
O .SR. CALOGERAS T·enha pa c ien cia o n o.b re D e putaelo. e 'pe rmitta
qu e eu c onclua m e u a r.gum e.n to .
1Na s el va em iQu e es cas sea1n braços para s angrare111 aS ise ringiue ira,s , •em ,q ue o te1npo é pou co pan\ ccü dar fü\ ext.r a.cção do 1-a;tex , o·néle
e·ncontrarão es·ses hon1 ens t en1 po para cultivar l e.gum es '?
"D .S R. LUCTANO PEREIRA Ex. e's tá equi vocado. A in~tu.s tria
ela borrach a s e exer,ce em um a ce rta é poca d o a11no. el e modo C[U·e o Ge ringu eiro na ou tra é po ca clis.põ e de t e1npo.
·
\O SR. CAr,oGERAS Isso se a·p p\i cari a sóm e•n te áqu•e\l es · que
perman ecem na reg ião; m as o s qu e vão e v.oltan1, e s ã.o os Qll .~
r ep reis enta n1 a mai or pa rte el o 111o vin1 ento de:mogTap·1üco local?
!E a inda restar ia a qu estão de sab er si se J)resta riarn aS terras ri.
hei.rinhas elo s g rancles rios o•nel e ' ha II ev e'eu, a.o cultivo el e ma,nti,m ento•' -.
O SK. MoN'l'Emo DE ,S ouzA As -cond ições 11a•turaes ·i mpede m es s·1
plantio .
·
1

1

1
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No resto do tempo os terrenos estão compl.etamemte a lagados; .nã'l
ha onde plantar.
o SR. LUCIANO PEREIRA ~ lia sempre ~erra firime.
O SR. MoNTEIHo DE iS'OUZA -

Não nlli:::i Jna.rgens dos rios.

O Sn. LU CIANO PEREIRA - 11_,ntigam ente, antes ela bar.racha atti ngir os elevados preços q ue at>tingiu, sempre se viveu assi1m, no Amazonas. Os 15eri·ngu eiros trabalha-.•ain na extra.cção da borracha, uma ·cer~a
época, e na .cultu.ra ele legumes, em outra.
o SR. , MONTEIRO DE 1SOUZA - Isso era J1a época ela extraicção ela
borra,cha 1101:::· ·proprios terrenos em que 11noravan1 os ser:ng ueiros; isto
é, . ua terra fir.me, ou .ia111 pa.ra aS terras alagadas · fazer a extracçãi0
e depois voltavani.
·O SR. LUCIANO '.PEREIRA - Porque não pódem. fazer assim agora os
que veem de fóra? E' isso que o regulamento prom1ra CO•nseg;uir.
O SR. CALOGERAS - E ra passivei o que refere o nobre Deputado pe!o
A'1n~zon a s, o ·E.r . .Lu ciano P.ereit·a , cujo .nom.e declino iCkt,ta ve-nict.., quand0
a extracção se c ifra·va por alguns ·milhare1:. de toneladas por anno, e=·.n ·
z-0nas que .n ão preC'isavam de g.ra•ncle extensão para fornecerem essa prn clucção. H oje, o caso •e ele dezenas ele niilhar de toneladas, e, em vez d.o
accesso.rio ela actividade propria dos J1abita,ntes da zona, se tornam a
razão princi·p.al, 12d. não a causa ·U nica de exis tenC'iag Inuma nas na Tegião. N ã o ha -comparação a es tabelece r, ·portam-to, entr'e duas p hases tãn
dispares. M.as, prosigamos.
Outra causa (],e elevação dos preços reside na ü11tmen s.a el istancia
entu·e a•õ· r egiões da borracha, e os centros a;baste·ceelores. Os ·f retes one ra1m os prn ll uctos baldeados, quer em um sentid·o, q.uer .em OLÜro.
Solução "topioa para essa difficulda,de é o melhoramento elos rios,
ponto sobre ·O qual nã-0 pó cle J1aver d isc·ussão . O que menos se pode just;i'kar, é rJ i•,·pend.e r .taes esfo.rços em se1wiço util, é cer to, mas me·nos
proxi:mo, ni,em os ligado ·á questão da borracha . :Ftefiro-m e á ·r egião do
Rio -Branco.
Este valle, ele facto, não •é uma zona preponderantemente ser in ..
gueira.
Allega-se que 1'á existem _fazendais nacionaes , em pontos mais -0n
-n·enos altos onde .se poderão esta,lielecer colo·n ias, q ue con;'t ituirão ver dadeiros cellefro para a zona da b-Orracha.
P eço, porém, l.i.ce nça 1Jara lembrar que Ultn factor muito sér io v i rá
onerar gTan c1e1n.en·te todas as remessas fe i tas para aquella zona, ru·m1>
de Ma náos .
Sabemos o alt-0 ·preço do,,. melho r amentos dos rios, para tornai-os
pe~nm 1ane n1. es e permittir .a 1navegação facil e franca c1 ura:nte o anno tod•1.
H'·Os ha e m qu e, apezar de ser amrno, continuo, o serviço de beneficiarm.ento en1 seus leitos, se não coriseg:ue dar condiçõ.es de ·navega bi lidade suffic.iente.
De qu alq uer fórma, são s empre caras tae., obras.
Bas ta abrinmos o m,app a dos rilJs Bra·nco e. Neg.ro para ver.mos que
se trMa de s erviço sério, que ' exig-e grandes cl.js.p endios e que te1"á a
sua traducção ec-ononüca .no cwõito elos transportes desde o a lto Rio
Branco.
A:t>é Man{Los, po.r exemplo, serão cerca de 800 a 1. 000 k ilom etros , a
contar de Pirára. Para outros pontos serão, não 1 ~ 000, mas mi lhares
de ·]<.iJ-01me.tr os.
·
Pa,rece qu e nas proxi•n.icla.cl es da ·capital do Amazonas se enco1ntra riam zona,3 p.restanclo -se aos mesmos istuitos, de cl esenvolvim ento da in clt1s•t r ia pecuaria, com· transporte menor para os procluctos, e satisfazen do aos mes m os f ins . Assim deu a ente•ncl er o Dr. Ludwig Schwec.-

-~~--nha.g.en, em sua conferencia feita em Manáos, a 1 5 de agosto de 1910,
perante a A>.socJação C0<m:mer.cial.
No 111.esmo rio Amazonas, encontramos as ilhas ela embocadura, Marajô e tan t as o.utras; em que eco·riomica·mi,nte se obteriam os mesmos resultados, e s e;guram ente , lnais ba r:ato s·e·1;á o tran spo.nl.e de lá paro, Manáos e os rios, por .não haver obras de melhoramentos a fazer, e ahi po··
clerem navegar navios de qualquer calado .
O SR. LUClANo PERELRA Isso ·é um.a velha aspiração ·de tbdo <J
valle do .:\mazonas.
10 :SR. ·CALOG-EitAS - T e nho àbsol.uta •cer.teza ·de uma ·c ousa: a minha
cliverge ncia não é ele essencia, é mais ele opportunidacl e. Acho que aeve riam r esolve r pr.im eirü essa .parte <l.o problema, nos rios onel.e ha borracha, e ond e escassea;m. rec ursos alimenticios, e deixar o rio BJ' fün·ºO,
para o futuro. (lhi mn cipa.;-te.)
A prova elo a ce rto ele .me·u m1odo de pen>o ar quanto á nec essidade '1e
approxima r os centros abastecedores •das zonas em qu e o abast~ciJmenlo
eleve ser fe ito, •e ela.ela, não por •mim, mas pela ·p ropria lei e pelo regulamento, que .ineJi.cam, no art . 9°, ns. 2 e 3, a necessidade ele co llo car essas
fazenda,, ·, qu e fornecerão gado, legu1mes, eitc., iás ·populações circumvisinhas, na visinha •nça d ess as m.esmas populações.
Quero . dizer - co1m o p e nsam e.nto <la lei estou ele ple no accôrclo.
l~ é o bvi o qu 0, e:m relação ao rio Bran..cQ, .S e violou o pensa1nento que
di ctou a appro va ção d e se m elhante artJgo, aEas•t.ancl o o ·centro producto,do mercarlo de co.n:zumo.
P e•nsar, co mo muHos te eim d ito, que nas terras altas e zonas visinha3
das Guya nas h a·v.erá f a cilidad e em s e estab elecer im_:migração, é rnma
all egaçã o qu e não po.s s o julgar.
Militam contra ella, e ntretanto, expe riencias longa., que te.mos no
Sul .
Ha um conj u.ncto de factores locaes que tornam o problema extrem a mente ·complica c1o. Não é d iz·er qu.e, sy·ste:m a ticam e nte, como se a~
firmou (IlOS t empos ela rnonar.chia, ·S . P a ulo, canalisara para o seu territorio os irnmigra ntes chamados pelo governo i111Jpe rial. Não oi~ dizer que,
agora, o Governo Federal, s ystematicrumente, encaminha para o Sl11 a-s
lev a s de i1nm·igrantes qu e v ee1n para os portos brasileiros .
. Não. E' ])D·rqu e ha .n a quella ;,xpressão e:rnp irica a simples veriflcação (l e r elaçõ es existe n te s , de conveni e ncia, , d e m,e rcaclo, de .chamados de
pa rent es , d e a claptação aos fa c tores m eso:ogicos.
"N ão se póde, por ta:nto , de an te1não, affirm-ar que a i1m-m igraçãQ extrang·eir::t se enca 1n.inhará .para ali, desd e qu e exista:m -condiçõ es.
o SR. LUCIANO PEREIRA - 4 s condições exi• ' tem.
O S n. CALOGERAS N ão bast a pfu· a justificar as d esp e zas c-01Tesponc1e·ntes diz er qu e a i.mmigra ção espo·ntanea sená um facto . Elia só
a ccorrerá si o am1bie nt e fo.r tal que is t o permi1tta.
o SR. LUCIANO PEREIRA - V . ·EX . fiqu e ce rto tambem de que o
clima. elo Amazonas é 1muüo calumniado. N ão ·é exacto ·O que muita gente diz ele mal a rei : peito. •l Já t eeim ido muitas pessoas competentes .faz"r
estudos e v erifica1n '° co·n1;ario .
.O SR. RAUL :CARDOSO - ·A questão é ele braços ; e si não .tivernnos
braços, não podemos b a ratear o salario . Ha o elemento naci·onal.
O SR. CALOGERAS - Mas, dizia o ·n obre De•puta,do por S . .Paulo, cuj0
nome :p eço ·Hcença para pr.on:undar, o S·r. Ra·u.1 Caraoso, q ue a colonisação s e pod e ria .fazer ·co:m o ele mento nacio nal. E' exacto. E tem se
procurado faz e r. Ma.; eu pondero. Si· a colonisação se fizer com elementus
nacionaes, ha de s er: ou fixa:ndo o el-e n1 e nto {!Ue já se acha na zona, e,
então, ele Ple no ac.côrclo , se ter.ia uma colo-ni sação es.tavel ; uu ha de ser
1
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feita_ com. ele•mento vind-0 de fóra, isto 'é, despovoanclo o Rio Grande ,fo
N'orte, o CeaPá, .conservando no A.n1 azonas os ·n1es1nos e len1ein:to s que ·p a.ra.
1\á cain1inha;rn e v olta.rn. Ser.] a 1 ·ysten1atisar o ex0·c1o . d e que .se queixa.111
os rnstaclos maritimos do N ·or.te.
-..

Temos ou vicl.o sobre o <::aso os Deputa elos por esses -Estados. Dize;n
ell es que a caw:a da sahfcta -s ão as seccas, e, para impedil-a, torna-se
'preciso o combate contr a este flàge llo. · Ha, é certo, o elemento ambulante, a ·procurai· serv iços, 'ás vezes por pr eço inferior ao d.o Jogar 01i:de
vive. Esta loucu r a amb ulatoria 'chega a ser. uma doença, quando ultrapas.sa certo gr1áo. Ma·s ··is:to mão passa, ·comio 'Jtá di1.: se, ele u1na 1manifesta9ão attenuacla elo phen01neno ele non1a-clisn1,o, 'vot'.1co i1nportante, em .sum -

ma ;· ernquanto o colo·n lsar o A ·n1azonas coini. elen1ento 8 nacionaes traduz
u:ma politi.ca pe.rman ente d e ·povoação ele
loga r em cletrim,ento de '}litros. (Hti 1mi apcwt·e. )
V. lêx. eleve ver ,qu e, , no estudo des,'es factores, não se pócle applicar o rig·or mathe111atico, lig·ado.s ·Causas a effe._it os ~ co1mio theo.re1na e co~

urn

ro1lari-0s. Devemos to1na1- os éJn, grossü, nos s eus aspecto.~ prinoi·paes na
sua. ca.ra.cteristi ca d·on1inante, e então a .soluçf1.o se apresenta variave~.
porqt1 e é preciso · ageitar o co,njLm-cto ele factore>,·, ele fórnna tal que a r e1

u.rn

sulta·n te final sej a 'v antajosa e orienacla no sentido ele solver
detenmin aclo prob lem a .
.
Bem vê V. Ex . a .conn.p l exicla-cle elos elementos postos em jogo . Como
até pond•; ra.r, e V. ·E x . o ;;a·b e, que este regulamento elo serviço da defesa da borracha não recebeu 'Ll.!TI n.om e muHo ap1·opri·a clo, porque, ele
fado , .a pro])!ema 'e o ela valorisação elo valle elo Amazo.nai·. (AJJC!?'tes·. )
Como co·n sequencia destas obse1waçõ es, tudo quanto se cif.r e no
m el ho ram e nto inclispe·nsavel nas zonas procl.udoras clfl, bor.l'acha, nos
melho1rainentos d-as ,c.o.ndiçôes ele -naveg'abili-clade el os 'rios ·P urús e Xingú,
em toda u z o na seringueira, e·tTI sum1na, é ligno elos .n 1aiores louvo,res; 0

º · regulamé<nto e a ie·i que tratam do a ssumpto nrnrecP. m neste ponto <>8
111aiores tnoon1ios.

Vê V. Ex. que a mi·nha ·critica não ppupa elogios quando defronta
so'Juçõe10· qu e os rnereçan1. (•Av:o·ktdos .)
.
U·m outro serviço .relevante, que já está indci&clo ·pel.o Gdver·n o ·F-8-·

dera!, é ._, elo saneamento. De irn;rnensas difficulclacles. entr etanto, e tal.vez sóm ente o talento Pr·i-vilegiacl·O el e Oswaldo Cruz n poderá soh,er.
Ai.nd.a assi.m, ·u1na série , ele interrogações past ~ -ain1 pelo cerebro ele queim
refleet.e sobre o caso . N ão devem, co.mtudo, desanilnar a ,n fnguem.
O SR. •L UCIANO PERiEIRA V. ,]Jx . d.eve eonYPr\:.h encler que o cl1IJ11rt
elo A_m a:;wna8 ·é n1uito ca1u1mnia:do . Dei)ois, a causa elas ·n1olesUas é erri

parte devida a 11111á aliment açã·o.
O .SH. CALOGERAS Removidas toclaP· essas clifficulclacles, fe ito o
sa.nea·m-ento, a·tten u acl os os obices q.ue .se 'o.rig i,na.1n desse con1,plex0 de
c-0·ndiç,õ es, ha um facto r ·ainda ·que •don1i.na,rá todo o proble·1 na: a qu estão

elo sa 1 ariv.
·Alto actualimente, pelas agruras curtidas, pelo cus to do,z elemento.~
de ' vida 'tra nspor-adas ao coração ela .selva por milhares de kilome.ros c18
ri-os de na:v~gação cliffi cH, o ·unico :me! o rele o .r ed uzir é ba ratea r a vlcla,
p elo barat ea mento el o custo desses m,esrno,; elementos.
1

A n11J ecla ip a r a ·o con1mu1n elos se-ringue iros nEt.o é .propria1mente u1n
n1eio Circul a nte. E' arltes o denoimi1naclor· .co11n.1nuln, de va~ores para o

acerto ele co·ntas entre os adeantamen tos e:In genero-s, ele u•m Ja clo, e do
outro, a prestação pe, ~soal ele serviços foita pelo opera.rio.
•O SR. RAUL

,CAH.Doso -

li~'

u1na troca.

o ·SR. CALOGERAS - E' um aperfeiçoamento elas trocas, sem intervenção ele verdadeira ·;n1oecla, ent.re .os acleantame.n tos feitos pelo cl·oii,1
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do serin ga i ou o avia,elor (entielaeles que por vezes se confu n dem e1n um
ty.po u nico) e o operaria.
Mell1oraelos os rios e obtida a po,, sibi lid·ade d-as prestações de co '1tas serem feitas· mais freque·ntemente, e não -ele safra em safra, de um
arnno para outro, .con10 é actualmente, surgi r âu e.t.:onor u.fas, pois c1esaipparecérá a necessidade ele aug111,entar o,:.;. preços dos gener-0s vend ido s, ·pa .~a

computar-se o iurn do capital e:mprestaelo -durante este prazo.
l?ara di:minuir, sen1 prej"uizo Cle an1bas as partes .contractan1:es,

t es com lu·cro para .Lo do s, o valor da t ro ca assim feita -

an-

serviço.,. pes-

soaes .ele unn lado, for.necin1entos ·de ge neros ele !QUtro iinfl.uirão '.l e
n1oclo ·cl·ecri.sivo a r ev isão .tarhfar ia , · que b ara:t:eará as hn portações, ·e, aici1n.a de .tncl o, a valorh

aç~o

·ela rmoeda que ag: irfl.. no 1n es1uo sentido .

.A c1en1onstração •2 tmui t o longa e exigiria un1 nov-0 discurso . Não lia.
ta l vez, .n o Bras il região que mais clfrectamente, c.01m. n1 a :or intensidade
venha a b ene f iciar con1 a alla do ca1nbio, ·Crnn a 1·es tituição elo valo r
oleno a ·nossa :mo eda, elo que se.i a a zo·na pro c1u ctol'a da gom,ma .

..

.l[eita esta, baixarão a.hi s a la ri-os e custo ele .-1)ro cl u cção; e conco -

mitantH1nen te augrnentarão o be1m1- er'1tar el os seringuei ros, a producti'V i-

clacle ele lu.cros· da borra cha, as e conomias p ar ti cu lares. IE a luc-ta contr:;,
o ·O.r iente ser á . a vic tor.ia da

.no~sa

ter.r a.

Não h a qu em estej a a par elaB co•nclições espe cialíssimas claquel!c
meio, pelo.3 representantes ufrecto s cl a q·uellas zonas, ·p elos depoimentos
singelos elos hab'.:tantes c1 e1l a .que por inform ações de funccionarios Ge
,t.n,õr valia, e:m crnmmiss ão ali. - co 1no o nosso eo llega o S.r. Bueno de A.ricl.1~ad a e o Sr. Th a.uimaturgo quer ·pe1os estudos so.ciaes de E uclid e,3. da
Cunha, Paul vValle e Alberto R amgel; não ha qu em conhecend.o aquella·S regiõ es por esses elem entos informat ivos, possa cluvicl ar ele que a. so luçã o e 0 ~ tá em li gar o seringn,l a o mundo ci,vilisaclo, alçar o nive1 dü es talão mé d io ela viela ·pe_lo barateamento desta, elec-o.rren.te ela attenuação
tar ifa ria e elo valor crescente da~ moed a.
·
Para elar valor ás ·i11nimensas extensões ele H ev ea, quasi interm1inas
reservas flo1~estaes no A~ma z onas, ac1vog·a-se con1! truir afastad as flo
l'u ndo do vall e dos rios, vias f erreas . inelustriaes, que ter·ia.m .por fim
canalisar, econom i·can1ente ª'º que c1i ze1n, para os mercad,os con1'3 um.idiJres o pro clucto sy.l'Vesitre. E ' asshn qu e se fal a n as estradas a serem1
_co,nstruiclas 110. ; vall es elo Xingú\, elo Tapajós, elo rio Negro e se prevê
a existencia de outras enn condições analogas.
\Não tenho eleime ntos pa•ra j ulgar com acer to , por.que não ·conheço a
r.egifLO. Uma c 0 usa aff ir.mo, en.tretainto; ,são alvitres co nt idos dentro .no .s
t ermos el o problema; são zonas ela p.roel ucção de borr acha que ,,e quer
drenar. Na~la ha qu e possa., Preli m inar m en te. afastar sem elh ante soluçfto
do t erreno elo deb a t e .
'
S i s ão oppor l unas, s i tra ns portarão os procluctos mais economieaJnJente d.o que -0 rio 1m elrl1ora clo co1m. ligei.ro,3. ra1na.es m a rg inaes , · si ir3..·)
pro cu rar .reservas f :orest aeR que ju st ifiauen1 t.::1.l esforço; ·s ão cousas ess.as
sobre as. (JUaes não n1 e- poi ~ so p1·onunci'ar~ po.r nào t er ele1n entos propri0 '3 .
S ão, entretanto, a.lvitrP.s que · estão dentro nos· termos pre·cisos d0
prob lema .
Outra linha, de ·1qu e cogitam os elous docum 1entos officiaes a que m e
venho repol"tnn do, a do Ahu1H1·n ·á fronteira pe rúa.na, não n1 erece o 1me$n10 elo_g io.
Conheço sobre e,··sa questão u:rn trabalho ·m u'ito inte-ressa,n te, fei' o
pelo Sr. •Bueno ·ele Andrael a ·p ara LJ.111.a estrada ·ele a utomove is, que l i··
gasse as tres prefeitnra.s federaes. à.cho m esmo qu e essa estrada tev0
·inicio ele execução.
O SR. L UCIANO PEREIRA - Desappareceram Gompletamente.,
1

1

1

1

1
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S'n: MeN=mo· n» SoUSA. - Neiln, vestigio13. ex is tem mais.
O SR. CAT;oGJ;JRAs Netu u,ma._ c.o:trsa,. co:mtudo. Uma estra.d a de rodagem nãa é a 1n es rna cousa -q ue uma VÍ:i -f erre& A. pl'i.m.eira accei'ta
rampas, dec! iv'd a des, raios de curvatura que uma esfradà; cr-e- f:er:r:o: r:a:pe1le. E o que seja p o-s sh,el .p ara.· u.ma estrada ele rodag·e1m ·não 'º setit
para a ~strada 1êobre trilhos.
{T

( H (f 1l l/1 (l!:j~arte tleclc&r1(JJl1,(/,0 q1.CA o tra qrnllo ela vi.a ferre a diiv.etr·ge ao
ckt estrcirr.a cie ·11o•dJcigen1'.)
O objectivo geral ·da est r ada ·é o mesmo, q uando se p6de •julgar pelos

ma.p pas : a. fronteira do 'Per11 .
Na Estrada ele Ferro Made ira ao Ma.maré ha um ponto fixo: o ele
partida, cum pe.quenas variações lo caes. Por.tamto, a divergencia de traçados nã<> ha de ser tão grande que jus.tif!que o protesto .ao -nobre Deputado. A· sim é, princi.p alm ente, porque: ou ha de a li•n.ba -r odear todas as
cábece.ir:1s d·os rios, cousa hmp ossi vel pôr .n.ascere.m muito$, nos pa-izeS

lin deiros; ou -o traçado h a de cor-~ar qua.si 11-0l'!nl-a!mente a maio r parte
dos afflu ~ ntes, directos e i-ndirnctd10· do Amazonas, nessa reinao.
O SR. PRESIDENTE (s:ownclo os tympcinos) - Lembro ao "1Db-r e Deputado que estiá a findar a hora da prorogação.
O SR. CALOGERAS V. Ex. está vendo quanto estóu afflicfo pelo
incommodo que y o·u causan do aos meus collegas, mas penso tern1i.nar
dentro em pouco,,. minutos, e, por isso. ·solic itar ei de V. Ex. que co,1sulte a Casa sobre si m.e conc·ede ·m-aiR uma prorogação ele 1.5 minutos .
( GonN?titciclct ct Gcisa, . é aonce<t.i.cl:a. )

O SR. CALOGERAS ( co,iPin1ormclo) -

Sr . Presid ente. continuancio nas
1n inhas notas á .n1argem, occ-orre le1mbrar qu e essa cir.c~urnstancia de traça do norn1al ao a Lveo d ai ~ .rio..s .n -{ostra que, fata)mente essas z.anas al·=tgaclas á n1a rgen1 el e todos os r'. os hão de ser atravessadas e:m: pontes
la.n g uissim.as, com extensos viaducto.s ele acce_,~ so, asshm exigindo uma
séri e in1n\ensa ele custos a s nbras de arte, que viriaim elevar o custo kiJom etrico '.l alturas nunca vist a,, no Brasil.
'E o Qu e m e ':m-pres sion.ou. ·foi que essa obsHva~ão pol'. mim fe ita,
tl1eori camente, em es tudo •de ga.bi·n.ete, á vista dos ma,ppas, veio c-onfi~
iuwa a,' ha po·uco te1mpo, por cr\tica feita· pelo ex -.Senador Jorge de Moraes, e ultimamente no dis curso pronunciado pelo di-g-no D eputado pelo
Amazo·n as, o -S r. Mo nteiro de Souza, e tambem e.m um .artigo intere~ santP.
do Jonvci l ao -Gom1nei:-cio , de Manáos, de 1 de ju'ho ultimo, transcripto no
Jornal elo Go111111~Ewcio, desta cidade, dP. ha uouccs à,ias. Esse P.studo pareceu-me muito ins·uspeito, muito desprendido de considerações -p equnnas: nell e , e propunha, de modo geral, a solucã o para um problema g,3ra.J. De fa.cto, o traçado ahi indi-c ado .t e m a grn.ndP. vantagem d:e procu.rar
os espigões, as alturas intenmedias · entre os valles. Sei que no Amazonas, essas alturas não são muito <lo•mina.dora1°. mas, em todn caso , não
são pontos a'.aga,cliços.
As clirectrizes proposta.s, si bem me ·1embra. parte1111 de Labrea e
procuram de t1m la-do , S enna Ma:durei.ra. e, de outro, 1Empreza e 30apury.
O traçado da li'nha -p rhncipal e dns ,-eus .ra.maes, lembrado JJelos -int eresses amazonenses, é, a incla, nnais curto elo que o proiectado no decreto leg islativo e no regulam.ento sob.re a defesa ela borracha: te:m 50
por cento a m enos do que o outro.
Qual a mais conveniente entre essas d,ua,, so!Uções?
·Parece ser . a que ·evita as co-n strucções em pamta.nA.es, e as travessias n.orma:es dos thalweg>º . E' a solução amazonense.
Parece ser a que evHa as construcções em pant.o.na.es, e a.s Uave•~ias norm aes do.2 thalwegs. E' a solução amazonense.
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Restaria a!ncla a celebre Ji.nha 'ele Pi·r apora a Bel•étm, com seus ra·
m ·aes á cl irei,ta e á esquerda.
Esta poderá s er vir a in ter ess es outros, aos da borracha é que não.
Não atraveiksa, ·ne.tl\ serve reservas el e Hevea qu ~ não sejam attin giveis por linhas menores, partindo da zo.na equatorial para o sul.
N ão é crive! te n l1a tão cedo trafego remun eraddr ·p roprio.
1São, t alvez, duzentos .mi l contos a clespend·er, a
pretexto de cl efendP.r
a borracha, mas cm rea\.!dade ·par a servir outra sorte de interesses que
se m as·ca r a m com o rot ulo ele exi gencia ela prüclucçã.n nacion a l, bandeira n eutra a .e.abr ir contrabanci o lie gu er.r a.
A c1mira até que o Governo Federal a tiv esse in clu ído .nas meclicl:'Ls
que solicito u ·el o Co ngresso . E .;; d e lastimar .qu e es·t e, rri_r.Li s ·uma vez pr o,-an clo a incapacidade de resisten eia das assembl·éas deliberantes, multidão anonyma, onde se pu '. verisam as res ponsabilidacl es. não tenha ref u.gacl o essa providenc ia, que , no momento finan cei ro a ctual e sob o
fal s o pr et exto invocado, é v erdadeiro assalto ao .contribuinte, a qu e m
s erão p ecl iclos os r ecu r sos pa.ra o custeio dess a, por em.quanto, obra r1e
desp er clic'.o .
o SR. LUCIANO PEREIRA d•á Ulll1. aparte.
O SR. CALOGERAS - R·S·t irno muito qu e V. Ex. m e dê este a .parte,
no sentido de de fend er tão ínfeliz i·ni cia tiv a, porqu e mi.nha resp os ~a
éonstituirá o fecho destas mi nha s j'á demasiado longas obs ervaçoes.
Formulo votos, pou co ~ s p errunçaclps embora, .p ara éjue .o Gover.no
ponha paradeiro ás despezas que estã o s ed no feitas co m o fi t o ·el e construir esta linl1a; e eom penetranclo-se, afinal, ele se,us dever es para co:m .
a Nação n ão a deix e sob a pressão da i1mmi•nenci a ele gran de clef;.ai t , na
a nci ed.ade de um. mal est ar ger al, sO'b a a m eaça . co•ntinua ele e mpr eh e~ 
d irn en tos de obias .que . não co1Tespon c1em e sfco muito super iores i\1
rorças actuaes elo paiz. (Jlil11Mo' bm1~; m11vito be11~. () 01;-CT>Cl'or é cim11wim11en 0

1

Wclo 1Jor <todos ds seiis coll<eg·cis vrese->ites .)

O ·SR ll\'11AoRlll0 HERMES C m~ovim,ento ele ciPt en.ção) Sr. •P res!- Sessão de 23 de
dente, {l esnecessari a seria a minha defesa á pes·soa elo .Sr. D.r. Pei\·r o
de Tol ed·o, Ministro "l!a Agricultura, b em como ao orça:n ento a.presenSetembro
t a do pela Oomm.iss>Lo cl•e F i·nanças, cl·epois d.a clefeza corn.pe-tente e brill1 ante fe-ita tpelos nobres ·c ollegas Srs. Raul Ca r doso, Raul Fe1'nandes,
Jos é 'Bonifacio e •Fonseca H ermes, e direi mesmo pelos m ·eus colhigas
.Srs. Hap.hael Pinheiro, NLcanor d o Nascimen.t.o, P a ndiá Calogeras e
Jo sino de ArauJo, que, a nalysando e achando exaggerado o Orçailllento
d.o 1M inisterio •da 1Agr.;.cultura, fizeram jus.l iça á honorrubili{lade do Sr.
Dr. Pedro c1e T·oledo, titular desta pasta .
.A;ntes de ·entrar na .a.na·l yse e na refutação da critica feita
peJ.o nobr.e <Deputado por Minas Geraes. Sr. J ·osino ele Araujo, ao modo
:por ·qu.e se a cham organizadas 8.<l· tabellas ex·p licativas elo 01:ça:!nento
a .o 1Minl·sterlo ela .&gr'cultura, examinemos o requenmen ;o àpr·esentado
·por ,3, Ex. e var.ios Q.utros collegas, ·na sessão ele 16 do corrente,
tanto ' mais qua·nto tem s·i.c1o essa a nota •predo:ninante elos cliscu.r2os
con trar.\.os ao projecto ela Commi·s são d e Fin a nças.
Ped•em os iillustres Deputruc1os . que o projecto n. 61 B, de 1912,
volte á Com:ni.ssão d·e Fin a nça s afim ele serem mo.cl;ficaidas as alluc1M as tabellas para os seguintes eff eitos:
.a) especif icarem-se a s d·es·pezas de material e pessoal que forem
incl·ev idam-e n te eng·lobrudas -em varias eonsig·nações e sub-consignações
elas ve1·1b as 1\ 3n, 4n -a 113n, 16n a 19ª a 21n;
b) dis·cri:ninarem-se em todas as consignações e s·u b-·consigna_ções,
inclusive a s dta:a as na 1'ettra a), ·os serviços .respe.ctivos e suas sub-·

divisões, .separ~nclo - se ·Com ·o maior cletrul,he possi·v el, como :nanda a · lei ,
as .Q.espezas c orr es.po·ncl entes a esses serviços 1ou s uas ramificações. ·
V ejamos OQ'!TIO se aclJam discrimin a;das as 'Ve-rb as 11Í•dicadas no <req uerin1en.o :

A ver-n a 1", r eferente á Secretar ia de Esta.do, •contem. seis consignações e 32 s ub -co-n s.cg11ações ex.clus.i·v a;mente des ti.n aiclas a pessoal e
uma .cons:gnaçã o e 18 s ub-consignações d esitnaclas a material. Dessas
18 sub-comii gnações subondinadais 1aQ ti.tu.lo ,111 citePictl, apenas uma consig.n a despeza para pes soal, ·se1n especificar o qiicwvfuni. ·E ' a con signação qu e se id esti na a,o serviço de reg·istro g e-ne alogico e de ·m arcas
para aniln aes.
.
1

Mas, ahi se trata d-e pessoa\ cofomissionad-o, se:n numero 'fixo,
venei·1ne.nto.s ·p.re.s.tabeile-cid.os a ó•n1 itticlo •t'em1•porar11•a1nente, OOtn·forme
a maior ou ;n1 eno.r- af.[luencia .ae se.rvi ço, íp e r;c,eben do a.pe1nas .g-r·a tificações
se1n

1

ou d ia riais a rbitradas pelo tMinistro, segundo a natureza ·elo trabalho e
os recurso s da ve1·ba .

"

'

N ão se tra'ba 1d.e p essoa l f ixo de p es soal el e quadro, ·ele 1pessoal co1n
venci!TICll tos d,e .er rninacl oS., cas os Ul1-iCOS em que a despeza ,pó ele fifurnr sob o 1 itu~·o l'essocil, .cJevicl amenl·e d iscniminaicla.
1Como, pois, .p oderia a Commis são ·d·e Finanças desenglo·b ar as despezas 1previstas nessa s·ub -·cons iignação?

·

O p-roprio Gover no como po deria especificar de antemão aqu iJ.lo quê
só as circumstaucias d1e él1'omento põdem exigir ou determinar?
E ' 1pr,eciso :poniderar :que ahi, icomo em inuitos outros ,c as·os, se trata
ele serviços -cuja aff.luenci-a escatPa .a toda ,previsão. Nem , se ·p ôde
determina-r, -p el o -:nenos .p or ·emquamto, os mez es do anno em que elles
terão mai.or 0·u menor -clesenvolv.imento. ·M anter .para ·tal fim pessoal
.-p,er111,an ente, em nu:n ero •b astante :p ara attender ás ·ex.igeucias cl•o serviço nas occas:ões ·e1n que elle 1nais a'V1u lta, seria ·ohri•.e:ar o r.rihes·ouro
u ~11a despeza p e1u11anente, n en1 sem·p re neC·essa.ria .

a

'

~' :.: • J t

Assin1, s e cresce a ·i111portação de a·nin1aes extr.ang·eiros·, se aug1nenta
num clrudo momento 0 numero -de ped idos ·de registro de animaes de
raça nasé1 da no pafz s e 1n 1ais co11sJ•de rav eil se 1111ostra o ·n ume,r o ·de ipedi-dos d e ma:1~·cas pm·a assig.nalar o g·ad10 das especies bovi.n a, cav.all.ar e
11nUar de todas . as zonas .cr.iiadoras do paiz,11- ié :natural, é logico, ê in:dis-'
p en savel que n essas occas iões seja a11gmen.trucl'o '° •pes soal i:ncumbi·do d-a
execução ..ele taes servl·ços .
· · ·
.
•Dahi a n ecess i·drude ·ele ser mo.clifi.caclo esse .p essoal, con•f orme as
ci,rcumstan,cias ele !TIOmen t o; da-hi a im1p:o ss.ibi.Ud>;Lde de se especi-f icar
de antem·ão a v erba ex-a cta pa1·a '° seu pagrum ento.
,A verba 3" comprehende 28 sub -cons-ignações ·exdusivamente destinacl-as· ao 'Pessoal e cin co consig.nações para ma1e1;i·al.
E:n a lgum as ,destas .ultimas se acha;m, é certo, d·es,p ezas com o l])a game·n to ele ,pessoal; mas s6 para .pessoal · na.s cond ições a-cima indi1

1

ça:cla, isto é, ,p essoal .co1n1m:iss.ionac10, ·cujo .n umero, 1pela 1natureza dro seT-

viço, _te:n ele ser forçosam en t e flu ctuame. Assim acontece, por exemplo
çom ·--o ' pessoal <l os nucleos· coloniaes. A' mecJ,ida que estes vãÓ sendo
funclacl,os, 0 p essoal aug'menta forçosamente .
,
·A ' medida que eHes forem senclo e:nancipados o pess-oal cl.i-mLnulrâ.,
terá 'ª'"- ·ser •d.'spensaclo; e s el- o-ha sem o.nus ·para 1os cofres pub-licos,
por isso 1que S·e trata de .p essoal simplesmente c ommissionad.o .
.O ,mes m.o acon'.·ece com o •pessoal que tem de vir elo extra;ng.e!:ro
em 'Pl'OV·ei>to •elo serviço d•e imnnigraçã-o. 0 mesm.o s e {lá com O pessoaq
das hos-pedairia.s proviso.r ias estabeJ,ecidas .ele accô1r clo com •O· at't . 27,2
d'O ·r·l 'gu la1nento do serviço de povoamento.
.
;Oqmo, ·p'ois, fixar ele a.nt8'11lão tae.s ·clespezas.? Como especi•fkal-as?
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·Como desenglobal-as <:las ·OU'tr.as COQnprehendWas nas mesmas consigna·ç ões e que, ·lambem ;por sua natur·ez·a , não podem ser determinadas
·c om absoluta precisão?
10 .que dizem em relação a esta verba e o que fi cou dibo em·. 1·el ação á '. Verba 1ª ap~Jd.cam -se a t-0das as oufras i-ndi-cadas no req.ueri·mento ..
O que se vê, exami·nando as ta;bellas a.o Mi.nisterio da Agro.cultura,
·é qu·e eHas es·pecifi.cam com toda a dar·eza ·e ·precisãú· tod.a a •des•p eza
de pessoal, seni:pre que esta ,p0:c1e ser fixa;cla e se refere a •p essoal ;per.manente, -0u <:los quadros das repartições.
Quanto ás -c1esezà.s :ele material, são .tã;o especifi.caci'as qua·n to peJ'-"'··
:mitte a •Organ'zação d·OS div·er.sos serviços.
.
;Basta •cons:i.cl·erar que -0 ·Minis-terio disfribue as suas cles•pezas t:Otaes ·por 21 verbas :dis•t inctas· e que · estas contêm ·4 9 c-0nsi.gnações e
·-339 sub-consignações destinadas ex•clusivamen te a pes·s oal e 49 consi. gnações e 89 sub-consignações clestnadas a material e a oui:r.as de·S>pezas
.que ,por sua natureza não •p odem s·er previstas ou especifi.ca;das ·co:n
·exactidão, como seja.m: sararios •dos trabaH1 c110,res, . .cliar.'.a:s ajuda de
·custo, passagens, trans.p or tes, ·et•c.
·Tratando-se ele ·u m \Mirnisteri-0 ·recem-cr,i•ado, qu e· nãó' '"'m atraz ele
·..si um !longo período orçaime·ntanio que sirva ·de base á., previsão da
•despeza de ca;da serviço, Qlà•Q é j usto .n em ra·cioJial que ·se ex.i j a ma-is

do •que tem -siod<o· fei.to .
·E istQ que está feito .r epresenta .u ma ·somma el e 'lloa vontade e esforço que só .n ão. 1a;precia q11e-1n ignora o que é o.rganizar o mai1s si:nples

: orça;me.,-,to. 1Mas· •qu e1m d es•prevem'iclamente, com espírito .de justiça, exam inar as tabeHas •ele quê nos -0ccupamos, recon•hece1'á fatalmen-te que é
.imposs'.vel descer a maiores detalhes, q·u arido se trata de ·.s erviços i·n teira'lnen :e ·lJ·O'VOS, 1desco1nhectdo.s na 1naior parte elo paiz e cuja exe. c ução se tean ,a.e fazer ·em condições· i·nteiramente ·differentes umas das
·outras.
'8'rn, ié •pre'Ciso •t ermos em vis ta, a lém de todas as -outra·s dift!'i cul . d ades· q u e o ,caso Qfferece, a ·diversidade de zonas e de co·11>dições eçonomia·s ·e:n que se faz 1sent'ir a ·a cçã10 . '.d o \Min;s·t erio ela A gricultura.

E' assim ·que um mesmo serviço e rn ·Santa üatha rina, n 0 Paraná
. ou no Espirita Santo exige cer ta •despeza; e:n Mato-Grosso- -ou em GQyaz
·ex:ig-e outra n1ai.or ;_ no A mazom·as ou nà /Pará e xjge ·despeza mais
avultada ai.nela '" no Te·r ritoi-io elo Acr e essa cles.peza é decu.pla da qu e
:se faz em varias dos nossos E·stad os.
Nestas co11>diçõe's, pe·rgunto, corno re lescer a 'd et a lhes maiores elo
' que ·os que se acham .oo•ns·ignad'ls n o liroj·ecto?
E' ·claro ·que isó a inexperiencia , a falta ele co.nhecimento el e · .t oda s
essas -diffi.culcla;cl es ou uma requirntacla má vontad e ;p o·d·em. faze i· t a l
1

1

Um facto .recente serve ,p ara :nostrar qu e, ao .contrario do q_~1e
s·e a;!leg;a as tabeil las ·orçamen.ta1~ias do Ministerio rela •A gricultura, longe
.de se r esent:ire:n ele -u ma exagg··era;d.a ·concentração 1ou de uma ·p -reju:
dicial ·confusão de ·clespeZ·as -ele material ·com as ·de pessoal, offerecem
já ·um typo de especificação orçam;entar;a que outros riVHnisterios e s tão
lo n ge de apresentar .
Refir·o-rne ao bala!1'cete que o ·Sr . .Mi nistro da AgTi•cuJtura fez publka1· no Dictrio OffiQicvl de 31 de .Ag·-0sto proximo 1passa;clo.
.
Exduidas clalli às 389 sub-,consignações .ref.erentes a pessoal, ainda
·aao;i;n rep·r esen ta o ·b alancete um trabalho tão com.plexo, pela multi.plicidacle ·de Utl,l·los ·ele -receita e d espeza, que occupa mai·s el e 10 .pagil1'as, em
·ty.po mind.o, no D ic1rw Officictl.
0

1
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Quando se sabe que cada· sub-consignação 01:çamentaria constitue·
ou exige um a escripturação independente; que ellas· nãio pod·em ser
funchclas ou .condensadas n a escripta of.ficial ·e •n os resp ectiv•os balancetes, 1póc1e~s·e ·bem, ter ·uona .i'Cléa d,a .aiffi.culdade e dos inconv·enientes
·que r esultam id·e uma e:xcaggeracla discriminaçãio.
Junte-se a ist.o a irn.poss·i.bi'li clade .legal de se transf.eri•rem os sa·l do·s 'Cle umas para outras sub-consignações, ou ele wp11Ji.car-se qualquer
•cleUas a des·p eza.s que não ·estejam 11a 1m esma expressam ente •PTevistas, e
;poder em os nos• dar conta •elas difficul·cl•wd·es que s urg.i ria:n á 'aclministTação s e para .cada e1s,pecie de .artigos ·iL adquirir, ou par.a .cada natureza
1d·e transpor.te, ou para as menor·e·s~ parUcu1lar.idad·es de cada serviço, fosseeria·da

U'lTI'a

sub- con.signação especial!

·

o ·criterio dos illuslres autores do requerimento, só a .
consignação · ela verba 4". que o .Sr. Josino d·e •Araujo quiz attribuir·
exclusiv amente ao ·custeia -cle automoveis, teria de ser des·clobrada em
·12 ·ou 14 sub-.consignações ·e .nes·tas condições o :orç.amento da agricultura, qüe :é actualmente 1constituWo por .479 sub-·consig•nações distin- ctas, ·passaria a ter necessruriam ente 800 ou 1. 000 sub-consignações!
1Nesse dia um ba;lancete •üo \Min;sterio •da Agr.:.cultura .p assaria a oc-cupar toda 0 Dict'l°'io Officicbl e en.tã{), ·P odemos affirm ar, ninguem teria.
1cbr.age•m .ae o lêr e .qu:e.m ·b .lesse não o e·ntend·er.ia. E en tão teria1nos a
balburdia que infund·a da e apaixona.damente o nobre Deput1do attribue
ás t a b ellas actuaes .
A aHegação >feita •pelo nobre J)eputado, ·ele que o Min,jstro da Agricultura. é a utorizado a des·pend•er só em a,utomoveis a soanma de 682
. contos, só póde rr:irod uzir ·effeit os em um ·cerebro .i·ntekamenrte a l heio·
ao que se passa na a:clmhnistração ·pubU.ca ele nossa patria. AHás, o.
.p ro.p rio Sr. J•osino 1c1e Araujo se in cumbio de cl·emonstPar o que h a. .
de i:nverosimil em sua aff•ir::n<ttiv a, ~ t •ranscrevendo o tex t.o das· verbas •
orçamentarias que consig·na;m fundos para taes despezas.
A 'Ver·dade é que nQ 1Ministerio c1a \Agricultra, exclui-da a con-·
ducção d·o •Mi.nis.tro ("'el'ba 1.") só duas verbas oo•mpm·tam d•es,pezas ·Com
'
o custei-o de automoveis.
_!\... v-erba 4\ destinada ao serviço de vropaganda, e a verba 20ª,
de ora em •dli'ante .121", destinada a .ciespezas• «<iElv·en>tuaesll. M as quaLquer ·
·d·essas ver.bas tem de attencler a uma infinidad e ·d·e >pag.a,m entos além
dos que resultarem do uso de automoveis. E bas ta a leitnt'a do texto ·
das mesmas ;verbas para com.prehender-se desde logo que a parte a pplicavel a automo'Veis ·é forços·arnent·e 1nu.;to Jimitad'. a .
Quanto á ~>erba 5ª, a clespeza aUi pÍ·evista é com um caminhão-automovel ,d.esti.nado ao transporte de ' plantas, ·a dubos e outr·os mate·riaes· do i.J;icrdim Bot,a,1üco, e não é .certa:ne'llte a essa esipeci·e de auto ·

1.AJdoptado

1

·moveis que 'Se Q-uiz r eferiT a c ritica, se1nip-re d·nfund1ada e .ãpaixomada, .

do •nobre Deputado .
Res·t~-me a•penas ·exami·n ar .a acpusação do nobre Deputado · na
:parte r efe'rente ás despezas eve·n tuaes ·el o ·M i•nisterio da Agr.icultura. Mas"
esse ·e xame, exigindo Qlma analysé mais completa d·e cada uma das verbas orça'11ent:arias, e tendo si-do ·de um modo .gei:al expUc·a da pelo ilIustre •relator, 3r. ·Raul Fer.nand·es, a impossibiUdade de prever todas as .
des·pezas em mn Minister.io que está a:inda em sua .phase de installa'ção,
deixo ·pa1-.a fazer em outra · o·pportuni.clade, se .assim se julgar ·n e- ·
-cessariq.
.~
·Nã'ci me var-ece •fór.a •d·e JJr.oposito louvar o zelo com que os illustres..
Deputados que têm füscutido o •or.çamento ora em debate têm exercido O ·
seu direito ·de critica. E ll e nasce naturalmente da prerogativa max·ima
{lo Congresso, em d·otar ele ·meios .ele governo •o pro·p r\o Governo. P que ,
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não se comp,,·ehende, 'PQ·r.ém, é que amigos que se dize:n quasi inconeJ.ic'onaes da situação, procurem oom c6rtes .profundos .1~:0 oTçaanento esterilisar a acção do ·poder pubUco, tornando •infecunda uma ac1I.,;inistração Q•Ue elles apoirum. Não sei como com·pnehender es·sa. nova theoria
de economia politi-ca de despender o menos, com. desorganização de serviços e ·estancamento pr-ematuro d·e fontes vivas d·e receita .publica.
üs qhe applaudi:nos o Governo do \Marechal Hermes, por ' pe1'feita
conforunid.aJde com o seu ·p rogramma não .p odemos .adoptar '!lem a ,politica dos e·mpre~timos, hoje cond·e mnacla, n em a dos i"1l·post>0s novos,.
que o consumidO'r não ·Comporta e arrastaria fata.Jmente o Governo •á .
mais justa impopülarielade; resta uma unica orJentaç_ã o· politka para fazer face á so.Jução do problema economtc.o ' em um paiz novo e ·ele tão·
g·ran-c1es re·cursios a expl-O'rar ·e

eS"~a

é a d-0 .desienvolvi1ne.11to das· f.omtes

de receita ·e a s uppressão das despezas improductivas. Dentre os Depar-·
tamentos da admi•nistração ;p<ubJi.ca dous ha que mais de perto consultam o ·cle·senvolvi:nento .dessa .politica - o da viação e o da agriculttH'a.
O prin;ie"ro, fadlitando· o escoamento elos ·p rnductos e collocand<o, por"
facilicla·de rde communicação .terrestre, maritima e f.luvial, o proclucto no·
imercado ~ .CQ!D.S•Un1idor;

-

O

segundo, d,ese 11VO•l vendo a produ.c=çã·O· em todas
1

as 1suas mamifestações, ·especia.hnente dos generos que -con~t.ituem a bas·e. inais r:o.lirda da nossa ri·queza. N.ega-r recursos ,p ara ·que tal problen1a se
solva é impedir que a producção aug,mente, que o paiz pros,pere e que·
:possamos regularmente ·equ'.ilibrar mesmo de !futuro a receita com as des-peza~ - · cami•nho ;para a politica i·dea.l dos sald.os .orçaimentarios.
Sem emp·rego ·d.e capital nã,o h a' credi to possível, S·em fomepto ll,s:.
fontes de riquez;a ·p ublica ellas se ·exliaurem, sem, braços,' sem .capi:taes,
sem .a.g-ricultura, sein in1clustria, se1n oo:n1ner.cio 1 1esU.ola-se uma nação.
E outr-a cousa :parE1ce não quererem os· .nobres De.putados. que se oppõein
ás dotações propostas pela ·Comm,'ssão, acred it.and o que com esse gesto·
de anti.pathia revelada contra o 'i.\.lu stre gestor ela :Agricultura, praticam.
contra ell e ·uma rucção effkaz ele üe:nolição.
Engano manifesto, porque o ataque fei.to ao illustre amdliar do Sr.
PresWente •da Re>pub.Ji.ca, que, pela ·elevação :patriotica com que 've:n de·s -·
empen·h ando suas altas funcções., eunpo.lgou a confiança e a estim a pes soal d•o Sr. Marechal e se tem imp osto aos. •a •pplauso·s dJ3, na.ç ão, resvala
del;Je ,p ara feriÍ' o ~)1,o·prio Governo.
S. Ex. o Sr. ·Dr. Pedro ele Toledo, J1a g.est~ de sua .pasta, como·
os ·d·e:nais IMi.nistrns, tem merecido , pelos relevantes serviços· .prestacl·os âo·
paiz, o mais franco apo io d·o Sr. Mare·chal 1Presidente da RepubHca.
Tmpedir a marcha ascend·ente ·ela ·a·dnün is t raçã0 do Minis ter' o (la
Agri·cul tura pela negativa de -mei-os ou por •dotações insuffici en:es, é ·
deslustrar i.ima situação, 'é tornar i·l1'fecundo um Governo que sô tem ,p or
aspiração fazer o bem pub.ltco e feJ.idtar o paiz. Os que o apoiamos co:n·
sin.ceri•clacle, ·c ertos ·de que praticamos ·obra de pa triotismo, não podemos·
onem aeve1nos tolihe-r a sua ac.ção be·nefka ino cun1!p1rin1 ento desse pTogram:na, uni co que ;pó-de assegurar a tranq·uillida·de e a prosperklacle do ·
pa iz.

Olhemos para O·S •outros ·paizes, comparemos a nossa ·idaclB com a .
clelles e conclu iremos que o nciss•r, progresso assenta no desenvOl·VJmento ·
·da agricul tura e ela in·d ustria, que sem recurssos não podem medrar ne:n
viver .

.]inspire-se a Ca.11ara nos se n timento·s elevados de ·r·eal .p atriotismo,
sopite esses impulsos rJ.e uma politLca subalterna e caminhe ao encontro ·
dos desejos elo :Gover.no, alentando as forças .perennes ela v iela nac'onal'
1.)ara a ssegu rar com uma pol:'.tica de paz e ele concor.füa a es tabili clacle elas-.
i·nstituições e a pr•ospericlael e sempre ·crescente elo Brasil .
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O SIR. JOS::CNiO .DE ARAUJIO Nimoa foi á JJJu1roJ,Jci e tem p·e~i.a,
·ma.s sabe por notica,s de viadantes i!lustres q u e a tempestade ag·ita
quasi sempre a 1Bahia de Gasconll'a; um f•eixe dos raio3 dessa tormenta
}Je1•enne, vfür adú pelo -distin cit-0 ü•r rudor que o ante2·e:lieu , o illustre
Deputado pela :Háhi a, V'eiu .a;1Jti,ngH-o •envo'1vendo nrus censuras qu e dirig·iu aos seu s intemeratos c ompanhlei11'o's. ( 0 Sr. Jl'lcirio He?'?nes ci e-

t·ivera 1!n.Í:ençcio id!e

.oicwa qiie não

cens~wcw. )

!De lfaicto, co·nUnúa -0 ora.dor, ·S . Ex. ref·erinido -se á critica, qu 0
levantou c~ontra a .f ónna ill ega:l, .tumuHu a.r·ia pertunbadora ,a.a organisação fü.nan cei·ra 1d.a Republica, 1Jela 1qual •es•tá fo•r mulado o ·o rçam ento da
..A,gTi·cultura, disse que só a i neixpe ri enCia ou a 1111á f·é .podia ex1pli car
""i arguições .po.r mim d'ei tas.
!Para um repr·esen tainte da Nação, .que tem o dever ·d·e conhecer as
leis, ia censura do no1bre ·D 1)utado é 111ffito g rave, e ·ex,i1g:e un11a respo 3ta
·in1mediata, l:Iffia explicação inad iavel.
•
Sem receio de manifestar inex.peTiencia ou miá f·é, con tinúa a sus1
· te.n tar qu e é illeg·al e tuirnultu.aria a org~anização das tabellats ex.pl1kat i vas d·o orçamento em debaite.
!O c1istincto Deputado .pelo Disfri·cto .F.ederal, Sr. N'ica no r do N'a.sci·mento, provou exh ub er·a ntemente, a:poi·aclo em opiniões de .financei.ros
1llus t res, que a especifi<cação das d·espezas, na -0r.g'aniza.çã-O dos orça'mentos, é um pr.i n cipi-0 fundamenta l na conLa;bi!i dade pwbliea.. (ÁjJ{•l' 1

'tes.)

rQ ue o orça.me11to da . AgricuJtu.ra, p or i·nex;periencia ou ignoran cia
.a.e nossas leis, por .p al'te de quem o .forrnul1ou (não •crê .qu e .f-0ss& o
S r . .m ini·Stro) não attendeu rfuqwell e ·princrp io, ié uma ,questão d e fa1cll:.o;
e, para provai -o, o ora.dor, com ·ri.s·co de se to rnar enf.ado·nho, vae citar
a leg·islação f.isca1, que r ege o 1assu mpto, clesdu 1·8'2.S.
O 01·ador lê trecho.s ele leis 1e S de outubro de 1'82·8, 115 de de·zembro ide 18130, 16 •de novembl'O· die 1833, 11 :de .ou tubro rle 1837, 21
de outulJ.ro de 1-8413 e 5 de novem:b ro de 18:80.
1Como fica evi•clen te da leitu r·a .que f·ez, é indef.en savel a norma seguida n a or.ga1nização elas t abellas d·o orçamento d.a Agricu ltura, as
quaes , na quasi total idade de suas ve•rbas, englob am d espesas d.e natu1~eza1s ·diveirsas, hect.erogeneas, in assimil av8iS, ein uma só Ootação,
torna1rndo aSS i·m . 'im.possivel, nãio SÓ ao Co.ngressO OOITIO ai n da ao PTO ··
·prio 'Tribun a l a.e Contais \ a f iscalização, ,que fuque lle compete directament1e, por .d ispositivo e~presso ela .com3tituição, e a 1este, 110 deseirnpenho da delegação, q u e para o m e3mo f im recebe do ·P ocl'er Ex&c·utivo,
·pre1:ogativ·a que é a sua razã'O' de ser.
1Com prahencte q u e irá enfadar a: b en &Vo!a attenção d.e seus col1egas; mais, 1JOr que não se diga qu e ·o 0r ador faz accus açõ'es s·em base,
é fo r çado a comple·tar a analy.se i·n iciada cm seu dis·curso a nterio.r,
aipo n tando, •u ma a um a, te clas as ve.rhas, toda1s as c1otaçõ,e13, qu:e no
·orçamento üa Agri.cuHura fig uram 1en globan<;l-0 1des1pesas não esp eciaH zadas. de natureza heCJt·erogenea, .a s qu·aes, pór hem clizer, armann o·
ministro de um aribitl"iO a:bsolut o, na a'P·P licação elos m eios que lhe são
d•ados ·para occorrer aos cliv•ersos s erviços Çl·e sua pasta, po.rquan to, não·
tendo realmente .S . Ex. a obrigação de ex·plicar as despesas · não •etspeoLalizadas, em 'lima d·ada .v erba 'gl.olbal, .S . Ex . podel'á sop•l1ismar a lei
qu e . im.ped'e 'º transpo.rte ele vel'b·as, despen de•ndo parte in significante
em um ou a lg·un s c1os 1s·erviços e a~tr iibuindo qwasi toda a dotação a um
·sõ c1ell es.
\Com este intu ito, o ora clo r lê verba a ver.ba todas as votações
:glo•b aes, qu·e co n stituem as tabella1s expJi.caitivas, ao que se refer e, ac1

383
centuando .que conden1na e ssa .fó1 ..n1a i11 egR; de orgahizar · orçam el'.,tos, po.rqu.e ~-oom o englob a.1nento, não só1n1ente se .frusta · o de-Ver •qu "
tem ·O ·Po·der Leg;isLativo d.e fiscaUzar a:s 'Cler;pesas publicas, se ·podem
iguaJ.mente a:bri r alçapõ e3 para c.espesas injustif.ic·aveos
•A dd·uzindo muitas outra•s consi·d·erações que justificam sua condemnação !á inf.eliz pratica seg-l11da no orça.menta da A.gri·cu l tura o orad or icleclara que votará a favor do proj ect.o d·esüe que as 's uas verbas
esteJa'm devidamente descrinünaclas, aJ im de se ev itarem as. -clupJi.catas
de co:nsig.nações para os 1n e smoiS serviço.3 e outros abusos .
Fará lll·ais •ainda o orM!or : - ·co·nc ederá 1pelo s·e u voto quaeSq1rer
credoitos supploem.entares .que se pedirem, porquanto acr edita e r econhece qu•e .as s erv iços ·af.fect0:3 a est e ministerio são effectivament·e a
p edra angular 'Clo ·de,,.envolv.imeruto eoono11nico lj,o paiz.
(Nesse intuito é que apresenta as em en r! as qu e -remette 'á Mesa,
rec1uzi111do varias 1consignaçõ es, que .reput a 'de11ll'ecessari1a1s 'e ver.daclB·Í.i·amente imprn·ductivas, coJJforme a ju s ti f:icativa .qu e faz em detalhe.
- O ora;dor ·p assa ·elTI seguidà a faz·er c1ese,nv olvi da de.fesa de sua.:i
emienclas, .1nostranido que, co111ü está ,co~1s1Utui,clo, o :ininiste rio é uin cus toso apparelho burocl'atico, qu.e não corresp,mcl e ao 3 altos intuitos àe
s·ua ~r.eação, pois s6 com o .p essoal• se a es·pen d·em ce.r ca el e 20 mil dos
3 0 mil contos b-rçados para as clespeza3 do !Yinist erio, ou se jam 6·6 •'i '·
claquelle total. .
Co·nclue diz,endo qu·e, pelo aclia.ntacl o d·a J1ora, é forçaido a interromper as sua.s .consicl·eraçõ es; ped indo que ~; eja m a nti<d·a a insc:ri-pção
para continuar na s essão S·eguinte a analys e a o projecto. (Mu4to bem ;
nii~ito bem . O olrcocbo1· é ciwn!]J'J'·imentado.)
1

0

o ,S.R . RA,U,L CA,RDOSü ( mov;,mento ele at:~ençüo) - Sr . .Pr·esi Sessão de 24 de
den te, :é priii1cipi.o. e~1.s en0ia'l a u1n po·vo li v·re , conquista indls cutive l da
democracia, .o voto do oi·ç.amento pela .Naç ~·o. E' essa a primordial
Setembro
funcção do r>a rlam·ento e elle a ;d·eve 1exen2'er ,c.om to'cla a elBvação e
criterio, não se deixan.d•o arrastar JJela. paixã o ra.rtidaria .
O orçam·e.nto, .Sr. P·r·esi•dente, ê incontesta velmente o e3pelho en1
que S·e .r eflecte, .ae rnoclo nitido e preoi·so , o e.s •·a1d o econ.omi co e finan ceir·o ele um paiz, e ao mesmo t.empo ev klen cia a boa ou miá. politi.ca .
J:l. ealmente, o orçamento con13titue, no cli ~e r ele notaveJ fi.n a,n cista,
a synthese dos ,1"eCuDsos, oda :granij ,eza, ela op ulenc·ia e ela c i\rilisação C:e
um POVO ·.

E foi por isso, .Sr. P.res i.cl ernre, qu e o ·i llus.tne Ministro ela Faz enda,
terminando as conskler·ações qu e pr eced eu a t·x.pc1.s!ção da rec eita e de .5 p e za pub Licas, asseverou :
1 l<<i..~ !deCreta ção da le j 0 rça 1nentaria, G011ltenclo eqii~·lfl:Jrio
esitcwel ~ ntre a des,pez a fix ad a e a r ec•eita lH'ev is t a, é o s.erviço
d·e maior r elevan CJ.i a qu e o Con g r esso '-' ac:.onal pó :l e pr e3 tar á
R epubli ca Braisilei.ra neste n101n entO.))
1

E

o· i.nteg-ro i\!I ar e chal Piresidente ela R 1ep u•b lica, en1 s ua 111ensagen1.

aff.irma :
••E' i1npres c1,n.cltivel rrna·is pruden c iia. •n a decre tação dais :c}__espezas pubHcas, e 3!pe c~ah11.e·nt e evita.nd u · se que sejam agra.va-d a.::.:
,c-om as·~ de car~·c te r p er111an ente e se1 n n e1'i.hii111;ct inflit<encia n.o
àes,e11,vo lvin·ient.o clct 01Ylern ecrono1wiocE))
·
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!Vê-se, po.rtanto, Sr. iPresiqente, que é pensamento elo Governo o
olrç<•mentario, in1cJ.ispensavel ao nosso .cr.edito e impre:icindi ve! · para evitar o imper,d oavel compromettimento das gerações fut ura, . ·
Não ·temos o fürei to de l egar C!i vi.das aos nosso fHho.s.
1Mas, .Sr. Presi·dente, para equilib1'ar o orçamento nãó nos é licito
to1nar de lllna tesoura ou 1cle u1n Iapis e zásJ co.rtar aqui, ris-8a-r all~,
sen1 attend•er ao que S·e córta e ao q_Uie se ris:Ca, sem o ·m en or crite r:ü;

e qillil·i brio

0

em'fi1n.

\Não; é· necesLSa-rio, é i-ndispensavel, não olvidar ,que o apparel'llo
administ r a tivo do Estado não pôde ser sa~rifica.<'lo em .qualquer do.s
seus •a.rgãos, devendo-1s1e 1p rover o .custeio iã.e serviços ess:enci:ae.s a ::::•eu
regular funcciona mento.
10 nosso JJ.rimei·ro tr·abalho {!.evei;Ja, portanto, ser o do mais minuciosoe desa.paixona.do exame · ·ele cada ·u ma das multiplas verb•as solicitadas
pelos vari.os d•epartam entos en1 que se di vide a , supr en1a adn1 inistra ção d o paiz e, co nhecidos os serviços a que ,ellas se d•es.t ina1n, ver qud.I
.a in1portaincia minin1a com .que pocl·eria1n ser ma-nt1dos, sem prejuizo.
dos fi.ns c0Llimado1s.
:Este estudo, S.r. Pre3·klente, foi commettido, de accôrclo com onosso Regi:mento, á ·C on1-n1issão de Flnanças ieo,mpo1s·ta, como to dos o
Teconhecem, dos mais illustres e con11pe':.entes re·p res,entant.es ela Nação
11•esta Casa. (AVoiados . )
'.ffi'sta Commissão, depoi·s de r.eflecti.aa analyse dos fa.cto,3, depois
-O.e cl·emorado estudo das multi.pias questõe.3 suscitadas e emen.aas apre.1?..ntaclas, depois de, no ;exerci-cio de seu man oato, haver con ferencia1do
com o Governo e com a Oomm issão de Finanças da outra Casa do
Congresso, te•nido en1 v~1sta, co1no nós outros, -não on er ar o povo q:Jr•
.repl'esentan1os .com novas in1pos.i.çõ.es ou nov.os c01npro111is.:;os, sen1 con1iudo e!:1quecer de prover serviçotS iil.dis-pensaiveis, o que s·eria mal n1aior,
a;pre.s.entou o pro.j ecto •de l ei ~ixand.a a desp eza, uma parte do qual 0
-obi•ecto da prese-nte clis cus·são .
.O 1SR. ICALOGE>RAS Acceit.o tudo .quanto V. Ex. esbá diezen clo, m1t:!
.-é a pro·p ri a Comm·issão que cliz .que vae propor ·cõ.rtes. Já vê que u
t raba~h o qu·e ·ella co·n feccionou não representa o que a situação actual
elo pa·iz ·exige .
.O SR. MARTIM FRANCISCO O a .parte do no•b re d· e1pu 1 :~do inlübe a
·discussão so•bre qualque:r assu:mpto d ·e~po is d·e ·em.iHicla uma opinião.
tQ SR. RAUL CARDOSO Não me üOnsta que a Comm'issão pretenda p.ropôr -córt'!:es, e se o ifiz,er, 1da1r1á. inatu1r.a1l111-ente ' as . razõ·es de seu
i])ro.ced im eni".:o.
:i\llas, :Sr. Presi-:1·en~ : :e , 1pas.saT·a1n se-m dis·cussão O·U cO'm pequenos · 'e
insig·.nifi.ca-ntes ·re.p,a1·os as diS'.POsiçõ es da .lei refer-e nte aos De.p arta~n1entos clra Guerra, M•a1
r.in·h a, Interior e Exter.ior, e, to-da a gTita, to.ci,os os pro·tes~ · lOs, todos ·os reó-rtes, toclo ·O ri1gor e to d•a .a e00'11on1•ia, se
reser•varam para o inais i1rr:11po-rtante ,8 n1·e·nos dispendioso ·deEes o
.aa Agri cultura, ITn.d us-tria e •Commerdo ! (Aq1,oict!cl.os.)
·
·Ma.i s im1po rtante sim, Sr. ·P resid·ente, 110.is ente.na.e com o cl.esen _
v.olvi1n ento ·e·conc1;n.i.co elo ·p aiz, 1ct11j1a ri1queza assen•'.!a, como ni:nguen1
·O neg·ará, :na agr i·cu ltura. e
incl ustrias extractivas.
Menos ·d'is,p·endioso porque,, dos 418 . 500 :000$ d•a ·d·espeza ;pape l
·'J)roposta, tocam apenas ao Ministerio ·ela .Ag:·i~ u'1tur a 24 . '000 :000$000,
-cabendo-J.J1e sómente 700 :000$ ·düs 14. •50{}:000$ {la cle~•peza ouro! ·
Veri.fi.ca-.se, . ,pois, que n a, cl·es.peza publi·C·a o Mi-nisterio <la Agri c u!I Lura, cuj o·s .serviços .são quas·i tojos de ,c-arader rep-tod•u·ctivo, con _
-co r·re apen•as com a ridioe u:.a quota ele pouco mais .ele ·5 ' 0 1°.
o SR. MARTIM FRANCISCO - Is.to é ifl'Jespond'ivel.
1
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O S n HAUL CARDOSO Em taes .condições ·não vejo por q ue tanta
.:g rita, t a.1;to Tumor, ·em d·errodo•r .cio ürçamento elo .Minister.io ela Agric uhira.
No · emtant~· ·examin em.os ·um ~JO· r . um dos ataq u es ~s verbas des-·
tinaclas a este Mtni.st·erio.
Antes, po.rém, d·e o :f.a7'er, e u m •e permitto levantar .uma ques·tão, qual seja:

Em lei ·annua iJ.e.stinada a fixar a Despeza e orça:r ·a Re1ceita, pod'€m ser a,pr·esent>adas emend·a s s·u.p primi·nd.o serviços
creaclos por .J eis ordinaJrias?
E' .p ri nchpio ·comesin1ho d'e direito •que os actos •SÓ ·p 6dem ser des·fe itos pela mesma ·.fõrma POT que foram feitos. Assim, os serviços
·crea clos por •l ei especial ou ·ordinaria só ipor le i ordinaria podem ser
.f'-X:Hnctos. Para r evogar u1na lei ê neeessruria outra l ei .
E ' té necessa-riaim1enJt1e, ·por 'a·S·si·m l)ensaT qiue a Ca1nara vo tou o
..a rt. 190 d o Regimi;mto que t ermi1na1ntennent.e dis.p õe:
"' § 1, 0 Não ê permitt.id•o aipres entar aos ·projectos d.e lei
a nnua•es e1ne.niclcLS com, c<:urcccte1· tie vwov·osições vrincipaes, que
elevem seguir os tramites ·d os p·l'Oj ecto s de lei .
iSão cunsi·c11eriadias taes as enie'Yllcicis q'll e crea1n 011, extingnem s·erv18ços e repartições publicas."

S i ass.im é, .Sr. Presi'.lelllt e, estão p•·ejufü.ca<las as .eme•nda s apreosentall1a,s pelo meu nobre .a;migo e il'.ustre represent&nl'.ie cl.o Rio Gran _
.ci.e do Sul, .cujo n ome .p.eço venia para d.eclinaT, ü S r. V·i do.r de 'Britto.
O tSR. VICTOR DE BRITTO - , E .P01' isso não ;foram acce itas pe.Ja
·l\1esa .
O .SR. RAUL CARDOSO - lVla,s é, -S.r . .p,resi.d·en te, que o .S.r. !Victor ele
·iBri,tto swb&t·itit1iii as suas en1 eindas 1p or o utras que re·c1 uze,m1 as 'v erbas
:pro.postas d e tal fôrrna, que .t ornam i·mpo•ssá Vlel a realizaçã,o düs ser~ viços a qu e et as s·e a,esUnam, hnporta.nid.a, assi1
1p , na sua exti ncção·.·
o Sn. CALDO.ERAS - '.V Ex. ponel<ere o s·egui·nt e : d.e fa•cto as leis
eleve m ser mofü.fi ca.das 'pelo mesmo processo :p o·r que foram creadas,
'lTIRS emen d·as a.qui :for,a n1 apresentadas, .e sou i·nsus:peii::o pa r a di zer
porque :não apres·entei .n el1'huma, que v.i sa:m extin1g uir serv iços que fo 0

0

jra:1n crea.dos por l ei ·arça 1n enta ri a.
O .SR. RAUL ICAnooso - !O Regi m e·nto vé cla, no artigo cu j a leitura _

:a ica;bo cl•e Jazer,

a .a:pres•ent·a çã,o de .e m encJ.a,s 1crewvclo

oii ex tingiiinclo

..s erv1iço·s.
Mas exa:n1i,n em1os as emendas aipresAn tad•a s .
Coni-e.c·einos, .S r. Presi·d1enl '.ie, ,pela re·f e·pente ao povoa1n e nto do solo .
T·odos nós sa·b·emos q u e a .pToelu cção da riqueza depen:le 'Cle t1-es
·elen1 en tos conju g-a1d1os: natureza, t ra;bal.ho e crupital.
.
.Vej wmos si o nosso paiz poss•ue esses t res elementos n ecessa:r.ios á
·1}rocl.ucçã,o d•a ri q ueza .
.Fallaindo ao Pa rlaimento 1Brazile iro, seria i·njuri a descrever a pro <:lig iosa ;n atureza ·co·m que á 1Provic1enci·a ap-rouve <l otar a nossa es1 ~.r e 
:n-uoci ela P.a;tl"i a..
tN·enlTum do s :Srs. De1putados d.eixou ;p or 1ce.rto. de exiper.i'!nen t a t o.
p raz.er de l e i~ o interessan te e bel>issimo livro que em 1·900 pu·bli.cou M _
·fo ns·o ·Gelso so~b o titulo "J"~orqil1e ?n,.e 11_o.ficino cio rmJeti 1.Jctiz".
·
Nelle, :S r Pr es id·e·nl'.ie, ess·e nosso n o ta.vel co:1n.patl'i ota, ·co n1 o briJha!ntis1no c1e · seu tal·e·nito, descrev·e u u1111a 1po1r uma a •s gTanclezas do
0
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Brasil, ta l q·ua,J ·ca.d·a uni ·de :nôs sen t e m.o intimo -ele nossa al1m1a, aa:·
.conte1np la.r suas flo r estas, seus rios, suas 1nontanh.as, a uiherda·d,e j.n·Co!m,J)ara vel a.o seu só lo, produzindo iflo-res .e fructos de ! ~'o dos 'OS -p aiz es r
·
E a t u :1 o i sto aic-:?1r esüe a su a grandeza territorial. Todos saben1 qú eo Braz.il é, depo is elos Estad,os Unidos ·d·a Am0ri.c a ª'º 'Norte, o mai s .
vasto te rritorio do Nov o .Mun.::I.o e dos Jnais .v1asL1os -ele 'ibd.o o glo bo .
E ' quasi {10 ta:manho .eia Euro1::1a quarto.rze ;,ne-zes 1111ai-0r que a Fran6a .
e ·cer ca de tPeisemtas vezes an•a.i-o r que a Bel.g ica .
- 1Sf o Brazil, obst·r va 1'\..ffoinso Celso, ·i,g-ualass·e a d e.n.s id.acle -0.·a p o- ·
1

pulação belga, ter i a ·uma população

quasi i.gual a

qu e era -c.al·c ula.da

ei11 1900 , .para tod o o m ·u1rndo, e si a:tr'.lirt-gi·ss·e :a de Po•r tuga.l as<!end-eria .
a qu atrocentos m il<hões. No emfa,nto, tem.os apen a.s vi,nte ,e C'i'n120 milhõ es, ºou .po.uco mais d,e 6 °1° d·aqu i!.lo que ,com ·porta O n os·so t erril'.io rio ..
·'I'ud.o isto te1n .{) tBr1azH-, 1nia•s, exclam1a.va O.lav:o Bilfü~, B·tn u ·m a
·elas .su1as belllssi•rn1a.s 1con 'fer•E:tnlcias,. de q.ue s•erve tuid-0 Jss-0, to.d·:::. a...
;nossa r iq·ueza, si ella;s 1azem es,coin·d·id.a.s, Q.uas i toda1s , -no s·eio ·esc uro da
terra; exis:tem, nH1.s é - re.o·mo si não existiss•en1, ·1 üngue1n1 ia.s arpr-0veilt.a
1n inguem as -desen \ro:rv·1e, n en1 .as viaj .arrancrur <loo.s veios reornn:ditos e1n
0

1

que

clOl"ln€1l11 !

E accrescenta : "é verdàlcl.e Q·U.e se am i•1nia o litto r al, e vi·b ra ' e re __
'brilha e t umultúa, á luz ·e á agitação <la civilização e do 't rabalho. M a.s,
qwas.i toda a extensão d o i•nteri·O·r é .ai·nldia un1 -deseri~-o e ·un1 n1 y sterib :-=:- selvas d.e vü·-gindiad.e .bruita;
s·ertões id·e sec ula.r braveza ; rios in1- ·
1I11e1nsos c.uj a1s agu as -rolaim fa.1rniha res só11neinte as fér.as e ig nórados d1a
navegação ; m.a.ntes, p lanuras, clarei r as, n1ataga e·s -de 1uherda'de espantosa; mas <tão despovoa d as, tão ü·ist es, tlão rnortos, como as so '1iclões sinistm,s ·do T ·h fü et ou dos J)ó !os ".
E ' cJ,e ,fado co.n-t.rista;cl.or, Sr. ,p 1·es i,d·ente, .Jamçar ·Um ol har .pela
mo-ssa carta geo.grap-h ica e ver.irfiicaT a exi•stencia d e un1a g'rande parte·
do 1 ~ 1 err.ito ·l'"io na.c ioina.l ·C-0011 a d esi.g.nia.ção ·dte terrenos fl,e&conlve ciilos.
A hi estão os sertões d·a No,ro•est,e, d o vall e do Parana:panem a e
do Feio, .os de Matto G.ross-o, Goyaz, ..AJm a.:um1as e Pará.
lVIas , ·não -no.s dev.em:os id·eter nern.1 -d esa:ni"lnar ·C·Oiln o ve1r q·ue o·
muito que temo•s ·fe ito ·é .qu asi ami:'la .a1e.a nte do que il'E1m.os a fazeT .. ·
E o que nos .fa1ta?
· A r es,posta é fad l: pov.oa r, povoa r. (.Avoia,clos.)
Conve,ncid o, Sr. Presidente, pela ,e:icperi.encia ·ele outros 1)a'izes den -·
tre os quaes os E .s•ta.!dos ·U 1n'i-dos e ·a . .l\.r.ger[ 1i·na, ·e, para .não sa.hi r•n1os
de •nossas ;f,rn·n teü,as, dea<nte do .bri:hante ' ex.em,pl.o ·.a,e S. Paulo, d-e que
o progTesso e o enriqu eciinento ·das niaÇÕf?S n ovas .ai&pe111d e·1n ·e ss·enci·aJ _.
.1nen:t.e ela inllmi-gração e co l·o·nizoação o~ Governo d:a União 'bai"x,ou o
decreto n . 6. 4·55, d.e 19 de rubr il d•e 1907, d.is.pondo sobre a o0reação de·
i11U·cleos ,coloni.aes, r·ea,t ain do as.si.1n s u a aic.ção b en efiicia soibre a bnn1i- ·
gt·ação e colo11iz ação, .interro·mpi"ia no p e ri-od o · qu.e '" ªi d·e 1896 á 1907.
o SR. VICTOR DE iBRITTO - EUa se faz mes:mo s·e m ve.r,b a
O ·SH. RAUL .CARDOSO Não .h a 1::a1, .00111.0 vou id8'n1ons.t rár ao meu"
i:11ustre co ll ega, ip e.di•nclo a s u a :pr e1(!i•nsa _iatt enção ·e pa.cien cia . E' pre-ciso que se d iga que não 1f1Q i o aictua1l tiilllll1ar {lia 1p asta ·:la !..~ gT'iocJultura .
C1u e i.n.sütu iu ITTO 1Bra zil a i·m1n.igr.ação e o povoan1·enr'.'o ·do só1o .
o ,sR. VICTOR DE IBRIT'.l'O - .A!poiado , .v eim de muito J.o.nge.
iO S R. RAUL CARDOSO _L\.. hnnügra.ção ·começo u a s ew s-erü1..111e.nt e :·
en°caracla e efiC'a:zm e nte j)Fati c.a;da 110 Estado de S. · Paulo em 1887, p or
ü1í ciat.iva do •e,n tão ·l\1in i.stro d.a Agrkul1:•ura, ,conselheiro A nto·ni·o Praic1ó, coa1d ju va:do 1pe~ :a ISo.c i·ed.ad·e P r oinoto·ra d e 1Tn11migra ção, pres icÜdfll
J)elo ili ust.re re pubHcain o D.I". Marti.nho ·P r'ado J,unior, de saudosa m 2111oria . E, si .o Estado de '8 . Pa ulo é o .qu e é, cleve_o _quasi q ue ex1
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·clusiva:1nenite' á .i1nnüg1·ação que "pro·rnov·e u, com adm iravel previd·encia,
e vitando o .desastl'e fata:l decorrente . ·.a<' 'lei da .e,mancipação d'os es>C}1:avos !
O ;SR. VJCTOR DE iBRr.rTO -

1Nãio ·se deve -ex,c~,usiv.an11 ent e á hronigração , clev·eimol- o ta;mhem a nós .b ras·ile'i.ros, que incontestavelmente
t e rnos sid-0 um ·far-tor do •d·es envolvimento do •p.aiz. Temos feHo tambe·m alg·u1na cousa .
ü :SH. CALOGERAs Qual ê o •brazile.iro que 1não ê descende-nte do
co·l o·n o?
O SR MARTIM 'FRAKCISCO . Peço Ji.c ença á iV. .Ex. (cliriginclo _se
cio ora)(lo1·~), .P ar.a ·es•claPe•eer ·u1n ·ponto. D-e v·e-·se .e s1pecialnn ente a so lução d•es·se .proble ma .á A.ssemblêa Provincial ele S. ·P aulo ele · 188·6,
quando· os ;partidos se ac·h av am equifrbr.a:dos e a assem!b'..êa ,:J.eu voto
fran1!CO ao pr-es1·d:e.n1te c onsepv·ador para proceder quainto á i·n1.r nigração
.con10 en(t1e1n d esse co nv e rü6'11 te.
.:O SR. HAUL CARD-OSO O de·creto a que ha pou co · me referi, Sr.
P1·esidente, ernf.eix;a clis:posições s.a·b ias e saluta.pes -relat.iV'amente á fun d.ação d e ·nucleo.s ·Cü l•O;niaes ·P ela u.nri ão, pelos Esta•dos e ·})01' 1JartLcu l a res ·e sob:r e a imn1i;gra,ç ão e co~o 1 nização, ce rca.1 nclo_se os in1fJ.1Ügrant es
C'.e :tod·as as ga.r.ant·ia.s .ele que eH<;s C1a.recen1.
Assim, -Os immigrantes são recebi·dos, .hospeclaclos e localizaclos rpor
conta da U-nião, que, .al em •disso, lohe.s -v e nde, a preços -recluzido•s e a
.,redHo lotes d·e terras já pre.parados ·p ara r.e·cebe-r .a ·cult ura e com
casa de mo.radfa.
·Qlle:n1 ne:gará .q.ue e.sse d ecreto foi ins.pirad o :nos ·n1ais sãos printQ'ipio s ela s·c i.oe1ncia ·e1c•ono.m .k.a? N;e~l·e não se c.og·ita da iinH'J"\.ig·ração e1n
glo1b1J, por ·Cabeça, ·co·m·o e1n tem.pos se :fazia.
ü art. 92 -d o cl-e::crnto que am.alysamos ê claro :
1
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·"·O

·GDver·no
lFe.cle ral
qu-s,
sendo

·i ;nniigrantes

v1 ·01nove1·á

a

agri cultores

in,.ttrofltiicção

e

à .e

acon11panhaidos.

Cle ta1nilia aese;ét:re1n 1ixar-se no 13aiz) co11'io 131·013rietarios ter·1·i1tO'l"icies , en1 l•otes ·de nucl·eo.e. coloniaes ou ele terras outras

que .satisfaça1n as exig·en c ias desite decreto . "
Assim procedendo o .Governo i nte res sa descle logo o ilnnügrante na.
grandeza e desenvolvimento do paiz.
Esse syste111a de co lonização, Sr . Presidente, é o n1ais .s ahio possh;el e resolve 1aité um do.s gramdes proble1nas siociae s, •Quai o da clê1no-·
-cracia r ural .
·o SR. CALOGERAS - V. Ex . faz muito bem em declarar que o proble ma, veio ·difficujlado p e lo prim e iro l egisl a dor da R ep ubli ca . 'Foi me,
lhoraclo em parte por e.ss,e decret-0 .
O SR . RAUL CARDOSO Mas, Sr . Pres id ente, não bastavam os
f.avores con ce did·os par.a .qu e a i111 1nigração se _fizess e á 111eclida elas
nossas nece~1s icl ades .
·
Drthi, clispô r o mesmo decre•t o, ma.is tarde reformado pero ele n . 981 ,
de 3 el e novembro ele 1911, pe·lo actua'1 t i1 tular da pa s·ta ela A.gr ic ultura,
a introducÇão de im111 igran tes pagando a U nião as passa.g ens, "en1quan t·o
se, não tornar s uffi c ient emente abunclarnt.e e cresce n te a entrada de
iinmigran tes no i~aiz. "
O Gove rno cmto1'izc~rá compan hias ele navegação 'ª .transp orta rem
immigrantes., mecliarnt e con di ções pl'evistas no alluclid•o clecret·o, e pres .tará a esses i_
1n1nig r antes os 1ne.s1nos _favores que .aos clen1ais, vin d os
por conta propria.
1
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Vê, portanto, o nobre Deputado pel() Ri() Grande do Sul, .que não
..se trp1ta propriamente de immigração subsidiada.
ô Governo r ecebe,, ciqui ou · a bordo ele ncivios vcirci isso autorizados,
aquelles estrangeiros que quizerem colláborar comnosco no engranclecianento elo •J)aiz, garanUncl.o -lhes co'1locação e annp.l a liberc1acle ele tra:balho e ele pensamento. E um elos Estados que mais 1teem lucrado com
a ilrnµigração ·é o Rio Grand e. do SuL
O SR. CALOGERAS - E cada immigrante já r epresenta, um capitaL
O ·SR. ·RAUL ·CARDOSO Já representa um capi.tal, e os beneficos
.r esultados não se ·teem feito esperar.
O illustre Ministro da Agricultura assevera e m seu relatorio, no
Caphtulo V ,. -wbre o povoamento do sólo:
"Os resultados, que ele antlO para a nno se verifica1n, rnediante dado-s, es tatisti cas e {)litros elem entos de demons tra.ção,
exprimem a fiel observancia d-os preceiitos que regem a mate ri a, por parte de tão importan t e depar tamento do m inis-t erio
e cleixa m em evidencia que o Brazil offerece em suas condições
C'liln atericas, na riquez a de s eu sólo e na ·sua organização interna, as mais seg·uras g a.ranti as para a a1ttracção dos bons
trab a lhadores estrangei ro s que queiram localizar-se em seu t erritorio.
Em quasi tocl-o s os nu cleos Qbserva-se sens ível desenvolvim ento, cuja causa deiterrnina.nte não reside exclusiv a m ente nas
condições n a turaes que es timulam a in iciativa e a operosidade
clus colono s, sendo itamb em na se lecção que se vae fazencl()
delles, m ediante a, prefe r en cia dos mai,s aptos para a v ida
agrícola · e de melhores cond içõ es moraes.
A ho spedagem dispensa da nas ·hospedaria s e nos "nu C'leo s
aos . immi grantes r ecem-chegaclos, a.s facilidad es que •lh e ,são
proporciona.das, na fórma. da lei em v igor , até q u e ·obtenham
os proclu c tos das prim eiras col h eitas, influem beneficamente
.n-o . an imo cl elles. induzindo- os a minh1l:.ra r as melhores inforn1ações e a convidar compaitr iotas e pa ren tes seus a viren1
partilhar das vantagens que lhes co·n cecle o pa iz . Dahi, em
grand e parte, as Ieir as de bons immigranle.s que nos cheg·am,
em geral dotados de p ro.f issão, trazendo -econ omi•as, por vezes
avultadas-, e distinguindo-se por habitas de moderação e por
ca.pacidade de trab alho qu e muito os recommenclam."
O SR. VICTOH DE BHITTO - Não h ~ ningu em que não ·saiba disso.
o Sn. RAUL CAHDOSO - Não ha quem n ão saiba disso 1 .E V . Ex.
-propõe que se supprima a verba r elativa á irnmigTação ...
O SR. VICTOR DE BRIT'l'O Verba, para passa.gens do ext er ior . O
resto não, ·a bsoluta m ente .
O SR. RAUL CARDOSO Perclão, r elativamente- á immi.gração, imp-oss ive-1 n a actu al idade sem o pagam ento elas passagens .
O ·SR. VICTOR DE BRITTO Estab eleci uma questão de ;p.rin cipio.
V. Ex. pócle faJlar um seculo e não m e convencel'á ·p orque estou firme
·.e1n lneus princípios. .
O SR. RAUL ·CARDOSO Mesmo n essa qu es.tã,o ele principias, eu
pedi r ia a V. Ex . , que m e dissesse em q u aes se baseia, para n egar que
um paiz como 'º nosso não ·precisa de 1immigr à.çoo.
O SR. VICTOR D1" BRITTO Não d ecla 1~e i que não precisa ele immi.gração. Prot es to . Sou Pela irnrnigração expon tanea .
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O SR. RAUL CARDOSO -

Essa não basta.
SR. VICTOR DE BRI'fTO Si não basta • paguem. Eu é que não
·concordo .
O SR. RAUL CARDOSO Attendacrne. ·Corno se vê do quadro do
-vimento irnmigratorio publicado no relatoriü do Ministro da AgTi·cult.ura,
,as entradas de imrnigrantes em 1910 excederam as dê 1909 em 6 . 465
immigrantes, e as c1e 1911, exce de ram as de 1910 em 30. 000 r·
·Esse excesso verificado é devido a t er o Governo ci·u,:t•orizaclo ci..
vincLei d e novos immig rantes, com 1ws·sai[!e1vs vor elle veigeis .
Esses immi.grantes, s•atisfeitos com os bons tra.to.s r eceb idos no
:Brazil, sua collocação em nu cleos como pro·p rietari'Ds, mandam ch amar
os seus parenles, - que por sua vez a.rrastam outros, augmentando assim
:a corrente ipunigratoria. E é precis o não olvidar que nem todos dispõ em
dos rec·u rsos precisos para se transportarem para a.qui, dahi a n ecessi·dade de se ·J.h es pa.gar a passagem.
O SR. VICT.OR DE BRI1'TO Si fôr preciso .augmentar a. verba, au.gmentem, rna.s eu me reservo o direito de não con cordar .
O SR. RAUL CARDOSO Desej ava que o m e u illustrad<i collega dis.sesse o motivo po-r que não concorda.
o SR. VICTOR DE BRITTO - Já declarei aqui.
O SR. RAUL ·CARDOSO V. Ex. se preoccupa com 'l nR;cionalismo.
O SR. VICTOR DE BRITTo D eclarei que não sou nativista.
O SR. RAUL CARDOSO Estou me ·Convencendo que V . Ex . pertence
.á esc·o la liberal ou individu alista qu e, em s eu optimis mo, at.lribue tudo
a o indi vtduo, a cuj a inici ativ a tudo entrega, diz endo con10 os francezes:
.laissez fdiire ou ne veis trop · goiwerner, o u então como os i talian os·:
i.l monclo v ci ela s e .
M.as, não é isso que no.s ensi na a expe riencia . Temos os exe1nplos
.aos Estados Unidos da America do Norte e da Argentina, e, para não
.sahirmos d e nossas fronteiras, o de S. ·P au lo .
O SR. VICTOR DE BRrr-ro E' uma doutrina. . J 'á .a Aus t raüa não
.qu er saber de ilntnigrantes sinão e1n condições excepcionaes . E a Nova
.Zelanclia.
O SR. RAUL CARDOSO De a qui a. 50 a.n nos nós .tambem -não precisaremos 111ais.
A.ctualmente, porém, é indi spensavel fomentar por todos os modos
..a iinn1igração; não digo eu, cu ja desautorizada palavra (nc"io ctvoicidos) ,
-e 111 na da influiri a no a11in10 dos nobres Deputados, qu e 1n e ouven1,
,dize m- no os inais ·co1npetent.es na lna:teria.
A 'illustrada .Commissão d e Fil1anças ass im se exprime:

o

1

O nu1n ero de imm-igran tes e uro peus, agr icultores e n1 grande n1 a iori a, que pro cura1n o Bras il, cresce ele a n no para anno.
Deter a corren te im1nigrator ia seri.a erro itnp er do avel; n enhu111
proble ma, entre nó s, ··s-o.breleva ao do povoa1nen.to elo s6lo en1
impor:tancia e urgencia; e segura1nente nin g u e1n pensa e 1n
fazer baixar, por n1al enten clid.a economia, a c ifra, pro.g-ressi va1nente crescente, elo capit a l hu n1ano que vem valori zar as ri.queza.s desap r oveitadas do paiz. Em 1910 entraram 88. 564
.in1111igran-tes, .só no pri1n ei ro seinestre de 191 1 esse .ail garisn10
já tinha s ido ult rapassadn, vendo-se o Poder Ex ecutivo, n a
n ecessklade ele pedir autori zação para, 11or ni.e io ele opercição
âe creclito, a.Ltender 'á insuffic ie ncia da. verba.
l\1ai s vale fix ar co.111 exacção as des·p ezas ·in evitaveis co1no
esta, e econo1nizar ond e a eco nonüa seja poss iv el e util, elo qu e
a rmar orça.1n entos . equilibrados . . . n o pap el e de ante n1ão arrombados pelo funclo . falso elos creditos ·ou elos e mprestimos . "
1"

3.9 0
E o segu ndo Congresso Nacional d e Agricultu ra, compost o de com -·
p etentes na materia, r eunido aqui no R io· d e Jan eiro , em 19 08, d ec'larou,
em um a das d e s uas conclu sões :
".A

~ol·o niz a.ção

e o grancle segre.do elo prog.resso das jovens .

nações. Niincei será eiem.ciis o esforço dos nossos Governos, vm·et.;
attrahi1 · o est1·cwigei'i·o a o nosso va.f,z, para con1nosco colla bo rar,
j á como s imples trabrulha.dor, já como · propri etario rural, in-.
d us tria l, etc . ; mas ·é pr ec iso não qu e; p a ra attrah il-·o e f ixai- o
entre nós se faz mister uma previd ente ·e prud ente po.\itica .
eco nomica, ·se111 surprezas co nstaqtes, sen1 sobresaltos e arbitri·o, q1w geinmta wo imnni1gremte oo.1w/.;,ções ele s1•bs~stencia econfort o velo 11i.enos mn powco melhores elo q1te eis q·iie o obrigctrani ·ct, aba:nflonCt/I' Ct pat1·ict no tiva.

~'

Outra conclusão:
·"O .Congresso ·N acional

de Agri cu ltura

acon selha a 'f un-

dação d e nucleos, para nacionaes e es trangeiros, povoando -se o·
sólo e pro,n1ovendo o desenv olvin1ento ela l avoura . "
Con10, _po i·s, nega1r a u tiHdlacle e 11.eces·si"clade ele desen volver a im...:

migraçãio e colonizaçã:o ?
O Sr<. VICTOR DE BRITTO - Tambem concord o. f>- ques'tão
çesso .
O SR. RAUL CARDO·so P€lo que venho ·de •expô r ·creio
den ciacJ.o que n ão podi.a c•er ·o u tr.a o pr0cessoa adoptar para
ção <i coloniz açã.o .
•Tod os os d ias, Sr. ~resi dente, .dentrn como fór 1a d1esta

é de pro --

ficou evi-·
immigra-·
Casa, na

tribuna ·e n a in11prü:1sa, itec,en1- se os inais enthusiastico·s .elogios a S.
Paul'O, que é in conítestav•elm,ente t:n1 c10s primeiro s, sinã-o o prin1 el ro·

Estado da Un ião.
o SR. VICTOR DE BRITTO
V. E><:-, •diz u ma verdade .
.O SR. RAUL CARDOSO S. Paulo ~ em 188·6, era uma .cida•j.e .pequena com uma · população d1e 15 0 0>u 60 mil ha.bitantes, s·em beU.eza e·
sem oonforto.
PJ·on1oveu -se a hnn1igração, e 10 nnnos ide-pois a isi::,a população triplicava <i com ella as habi1bações, · as r u as, os bai.rros. NowJos co·s t un1e.s se 1:111plantava111; desipeTtava a

in-i cia1iva parUcul ar ao ilnpu lso

das novas id•éas tra zidas com o immigrant.e e instaHavarn-se fabri cas , de ·t.e·2i'Clos, de c ha,péos, d e calç.~d'üEt, etc. No interior as maJttais;
ca hi am para serem s ubstiluida.s por plantaçõe.s .rend.o,sa;s . Novas · cidades se fundaram. As estirad.a.s de ·f.erro e1st·endiam 1su as linhas.
E hoje, q ue :é 1S. ·Paulo ? O ·estad.o, uma Nação, e a s u a capital ri-·
vai das mais beJ.La.s cidad·es e Ul' OJJéaJS . Com 400 mil ·h abit.antes, b ellos Ja rdin s, bellas av·eni das, bair!'O·s Iindhsimo1s, bella,s v iven das, opllima illuminaçã:o, abundanda a.e .ag·u a, todos os meio.s de tran.sporte, bons:
thteatr o.s, Esc·o las idre [)iT·Bit-o , ·E ·ngenh aria, P11:airin acia;, Oo-nserv\c:'Ut'OT.lo
i\'l'usical, A·rt es e Offici·os, e bon1s co Hegi'Os ·de humanidade·s . M:agnífioos templos ·e sele0ta ·sociedade. 1S . Paulo, é ti>do e omo a ,e.apitai &r-tisti-ca. E' a sala ele vi si tais do B ·raz H, na phras·e de Olavo Bi1ac .
E a que se dev.e t u do isso?
A' si;a r iqu eza, que n ão seria a que é, 11ão fosse a il11.n1igração.
E' que S . Paulo nàc ,po upo·u e;s.foTç o,s, não n1ed iu ·s acrifi·c·ios, para
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:povoar o s•eu sólo, tenrd o gas to até o anno d e 1'895, a fabulosa somina de 50 mil contos com o servd90. d<e immig.ração e colonização!
Em 1896 na presi<dencia do D1·. Bern.a·rdino de •Campos, enit1raram,
.á e xpensas do :IDstado, JOS :000 inl'mi·gr·a n1es .
.E de alli para ·c á não se t e m descurn:d·o do SBr.viç.o .d e imn1·igra•Çf•o e col·onizã:ção ,com o qual ·dis•pende o Estado , . a nnua lmente 4 a 5
-:mi-! contos.
O SR. VrcTO-R DE BRITTO Exactament e o que .eu ·etuero é que os
EtStad·OS .g·3.1s1te m.
O SR. HAUL CAR.Doso -

M·as nem 'todo.s estão e m co n diçõ es de gas -

·tar .

.o
o
o
o

Principalmente os -elo Norte.
SR. AN TON IO MON IZ SR, CALOGERAS - ·E .ele gastar na 1)l'O·po,rção .e m .que pr.ecis.am .
SR. MARTIM FRANCISCO N ingu em g asta :sem ter.
SR. RAUL ·CARDOSO Nem 1todos es tão nas condições ele gastar
:na propnrção ele .sua·s n ecess i•dad·es, d iz muiito b em o nobre Deputa d o
1)0!'· M in ais.
Como s e vê do r elat<orio apresenta{l·o .p elo iÍ lustre Dr. 1?,aclua Sal·1es, ~iuando •secreta-ri-o ;ela Ag•ricultura ·do E stado de S. Paulo, 'ª im·migração subs<idia:cla ·proyo.ca e desenvolve a exponta nea, !tanto ;i,s.s im que :se verificou que e m 19.11 'º numero dos immi g·ran'tes expon- ·
tar,eos entrados no ES1taclo foi .a.e 43 .1532 contra 24. 22•2 entradotS ·e m
·mio e o dos subsidiaclos ,,,foi de 21. 45 8 contra 12. 517 e m 1910.
Ao a-c.:resci1no pois, -ela immigração subsi·di a:cla corPespon deu igual
.accr.escimo <da expo n tanea. Esta é uma -corrs·equ en cia cla,quella .
O SR. CALOGERAS ----: In·co11üestavel.menbe 'ª imrnigração s ubsid iada
·provoca a ex,pon tanea, porque ·o,s ·que a qui chega,m s e ntincl•o -·~!8 em
om eio .conv·eniente, cha-mam 101s p ar.entes ( Apoicvfl.o s. )
O ·SR. RAUL CARDOSO Vou lêr a o-s 11obres .coll'ega,s o movi:m .,,nto
-dà immi-g.ração •exp.o.rntane-a '8 s ubskUad a no füstado ·cl·e S. Paulo, no
·ultimo ·decennio. ( Lil.)
o SR. VICTOR DE BRITTO - iNão nego-. o que a;c ho é que já se pó..(lie ir cHspensand-0 resse· subsidio.
O Sn. MARTIM FRANCISCO Expc.n'taneo n ão quer 'Clizer g1' atuito .
O SR. RAUL ·CARDOSO ~ Diz mui.to ·b em o meu n d·b re o oll ega d e
·bancada: expontaneo não quer d ize r gratuito, e sim sem solicita..çã-o, de niot·i i p·r opi·io, livrement·e .
A immigração é feita hoj.e ,por processos muito dlvens·os cl-o q ue
·Os de a ntigam ente . Outr'ora f a zia-tS·e uma especi•e de trcifico ele bran .c o.s. Iam .esses explopa,elores dizei· •que o Brasil era um El- dor·a:d-o, onde havia a ai'vore das p atacas . Els a :razfuo· •po•rque se desmoralizou a
·immigr.ação, chegando a J:taHa a prohibil-a.
o ' SR._ VICT.O'R DE BRITTO - A s ub:sjcliada.
0 Sn. RAUL CARDOSO A subsifüa,da, não; essa immigr.ação poT
.atacado.
O SR. ÜSORIO _ E<:;;sa es tá ·COn d.emnacla .
Acrualm e nte o Governo não faz mais do
O 1SR. RAUL OARDOSO ·que i·r de enco.n tro ào d e sej o do hnmi.g-ra-nte, a.uxiliando -o no trans1Jorte
-e garan•t.inclo -1-he collocação e Ub erd·ade él'e trabalha.r-. .
O :SR, OsoRIO - O pagam ento· da passagHn é a p·enas ll•:n a uxilio .
o 1SR, RAUL 'C'ARDOSO - Exam in emos a•go ra o outro tO'pi co ao c1iS1
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curso do nobre Deputado pelo Rio !Grande, Sr. ' Victor de Britto, relat i yam en te á co.Jon ização.
'Entende S . 1E x. que é incons,titucio·nal a acção da União fun·d·ando·
nucleos coloniaes· nos JDstados, e cita ein abono d·e sua op1n1ao o
a-rt. 64 da Co·nstHuição·, que d éfere aos E sta1d os a l)l·oprieda de das terras devolutas .
IEs·queceu-se o nobre iDep.uta.do, certamen•te, ê«a disposição do art. 3&
da 'Cons·tituição iFederal que r eza:
«§ 2. 0 ,.Anhnar, no paiz, o d·esenvolvim e nto das letras, art es e s ci·encias, bem co·m·o· Ct.. 1Jn1nn.irf!rciçct.o, 0 cigvricic.tti1sa) a i.n·d'Ustria e o .c ommercio se1n privilegias que tolham as acções.
dos govel'nos locaes . "
1

1

1Ne;n1 a !União •podia alienar ele si a obrigação contida nes•t a cl.isrposição, princi·pal.mente em relação aos Estados C}Ue não {\'ispõem dospreciso s recur.sos para o povoamento d e seu t er ritorio.
10s nu1c!eos :teem: sido fundados ·em te·rrenos ced.i-dos pelos Esta,dos,d entre ó·s qu aes o ad·eantadissimo Estad·o à'o Rio !Grande .ao Sul, ·que O•
nobre iDeputaJd.o tão dignamente representa.
o SR. VICTOR DE BRITTO - Muito agradecido.
10 SR. 'RAUL <C'Aruooso - Sr. Presidente; existem ' ,fundados 37 nu-cleos colon-iaes, sencl•o 1 7 por conta à•a. União, 7 com o a·u xiHo pecuniario el a União, .f u,ndaclo s ·Pelos Es.ta11fos, ·6 .p 0r conta de 'Estados e Jllm-prezas d·e Viação F errea, sen1 ·auxilio pec·LNl~11rio .da União 1 mas J.'eceibend-0 imuni.g ra,ntes .pür ·ena introduzidos, e 7, tod:o•s etn 18 . Paulo, sem.
comipro.mi~so algun1 da União .
.A po·pulação 1desses· nucleos que em 1910 atti-ngia a ll-3. 7•65 pessoas ascendeu em· 1911 a 50 e· tan-to-s mil . A producção· o·b Uda por esses ·.
<!ol011os co·rres·pondente ao anno de 119.10 attinge á importante somma de·
5. 5139 :·471$08•5. Lmssa proclncção subi·u cm 1911 a ·7 .1615,2 :91315$800, não
0001liprehend:ic10s Os productos ele origem ind1US•t rial q.ue não foram CO,n -temp'aclos na '8s1ta-tisti-ca organizada p e·la 'Directo-ria el o Serviço de iPo- .
voaimiento.
10 IGovenno <tinha a haver
31 ele dezembro ele 1.9110, ele rpart e,
(11estes colo~·o:: cujas condjções eco1nom1ica.s são pPÜsiperas, co~m.o se deJ.'.ITehend e o·a ' eXJposi,ção q ue . aca.ba ele faz'8r, a importan-cia d·e r1êis
1 .-9!2 1 :·7212$•60 3, send o 1. 5.516 :,126$8-9'7, por com1pra de lotes e casas e
36-5 15-95$17-016 por atl<X<ilio s 'P res tados.
)
tO vairor -O·estes -nucleos e ·bem'feHorias, tomà ndo-se •por base a
renda, é. no n1f1ümo .ele 30 inil ço·n tos .
IDea>nt·e disto pergun to : ·e&tá ou não · es<l:•á -o •territoTiO •enriquecido ?'
São ou ,n ão uteis e r eproc1u ctivas . as d ,espezia s fei·t as pela União· co1m a
i,m1
m igração e colo11ização ? 18 6 negará que1n es tiv·er cégÜ pela paixão ·
1
,
rparti-daria ou pesso.al.
!Nesses nue)eos, -Sr. Pres·i·dente, funccio.navam em 19·10 (1·9 esco.l as
pu.])Ji-cas ·com a rnatricúla 'cl·e ·2 .153'2 alumnos, filiho:S ele colonos sendo a
fre<}U•encia mêd.ia de 2 .106 e have ndo ainda 3·5 escolas particuia.r.es cus-teaclas pelÕs colonos.
i6 S'R VICTOR DE BRITTO - Não ha d.uvi1c1a; é r ealimente adil11irav-el.
• O 1SR. RAUL 1CARDOSO Então, .po.r que re·6'uzir em vez ele au-g1n-.e111 ta r ess·a verba destinada a tão proficuo, tão extraO'l'clinario e tã0o
jus-to serv iço'?

em

0
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O SR. ·vrcToR DE BRITTO - Quan,do ·pedi reducção da despeza para.
a coloni'zação, era ,para que ·ella .fo.sse cammeUida aos Estados. Os.
!Es·ta·dos que façam o· mesmo que o Rio 'Grande tem feito. ·
O SR RAUL CARDOSO - · O Rio IG.rand'e 'do Sul tem tres nucleos
co.\oniaes, IGuarany, 'huth y e •E rechin, qi;e reae'bem aiixilio p1ec'U4iici.rio·
cici União, be.ni comia immignm.t es 'J)Or ·eHa envia-dos.
1Passenc.os· agora ao estudo de ·O·utros pontos .que faz.em objecto da.
d i s-c us,s ã·o .
iNão co•ntente com o povoamento ·do s6lo, :Sr . Presidente, p•elo modo
<porque acabei de demonstrar, o i'Hustre titular da pasta ci'a c'\.gTk uJ.tura,.
compeneüado como se acha,, ·com o seu .Ja1:go clescorüno, de que era
m.ecessario 'tlOs appareHiar .p ara a '1l1ta mu1111ii al q.ue ha de ser travada no terreno economico e !financeiro . tem .p ro·curado tirar o lavraclor, o cr iador ·e o indu:strial, tla ignorancia em que jaziam.
\D ahi, a ·creação da.s es·coJ.as 'theorico -,1 Haticas em quasi todos 08'
Estados da União, e aqui, ma 'Capital da Republica, segundo aJifirmou
ha ·clias o nobre Deputado •pelo .Piauh.y, Sr. Joaquim Pires, e consta
da .mensagent do .iHustre 18-r. 1Presi16.:en1te .da Republ ica, esbá a inaugu-

o·ar-se a ·E sco1a S'uperior d·e c'\.gricultura e íVeter inaria dotada dos mai.simportante s laboratorios e moldá'da no que de mdhàr existe nos paizes cultos.
Não 1bastava, ·porém, ·h a.bil.itar os agri·cultores ao manejo dos insü·umentos que tnd•os os cllas se a•perd'.eiçnam, •nem aos criad·oTes ao co·nhedmem:l o do metho-do mais mo cl.erno .parã o a.perfeiçoamen.to das ra __
ças •era preciso tia·m1ben1 defende r •i}!ant.ações e a.ninnaes 1contra a i·nvasão ele· d'iv·e·r sas· molestias, e pm"a isso se ·c reou a secção d-e Defes a .
1

Ag-ricola e Veterinaria.

·

Estabeleceram-se a.incla, Sr. PresirJ.ente, .cam:pos d,e ·ex.periencia, fa »enda·s modelos, estações zoote1Dh1ücas, es•colas pra:tLcas ambulalil!~·es e
p ostos de seJ.ecção, 'não s6 para zlifund•ir os co. nheci:mentüs quanto ao..
ll11'elhor m e thodo a.e lavir a.r ·a terr'a e defond·er a cultura, como ainda
quanto á pem1aTia o elo oruzame111'~:0 i&as raças ·e escolha dos typos q:u:emais ·COn·v·emham a9 nosso clima ·e nossos -tra•balhos quotidianos.
E .e.orno neim to,a,os pu:J.ess•em ·fre.que:nitar as es·colas, o actual Mi __
nistro da ,AgTiCultura {leu largo desenvo~vimento á publicação e d.is /t!rihuição .g ratutta d1e

folh 1~tos,

rev istas ·e ,monog.ra1phia·s, -e·In que são,.

t ratados d1e modo claro -e ,com:pleto os assump'los que m ia is i nteressam
a a:g·ricutt.ura ·e a pec·m1.ria.
·
·Por esta fÓrma, Sr. Presi-cle'tlte, me ·p arece, fi.ca resolvido o grande·
p ro'bl-ema 'econom.ico d:e produzi,r o :meH10r ~c..om o meno·r esiforço.
O Goveimw, assim :pr.o•oed.endo se me affigLHa bem orie·nta:do, pois,
. c omo füsse o inesquecivel Quinti·no Hocay.uva, em uma d.e suas men-sagens qua.r1Jdo Presici.en!:le do Estado do Rio c1:e Janeiro :
0

"1V.ulgarizar .a ins'trucção agrícola

e·lTI

tod·as as espheras,.

su:btt,fiifür o . ·cultivo da teTra ·ao circulo acanhado da roti:na,
1abriT_lhe n<Jvos 'ho.rizomtes, 'Para que s.e colloque ao niv,el der
.que •se tem a1'Cm1çaà.o nas nações mais ad·eantadas que nos d.e :vem servir d.e exemplo , :eis a tarefa' pa!t.!rioüca e fe,cu 11da a que
to·dos nos d·evie1mos ·pro,pôr, GoV<er. no •e particulares, si queo·emos modificar a si.tuação eco:nio·1ni·ca, fundand 0 e111 ali cercessol.idos a .graindeza de nossa íPatria".
0

1

1

'
·E tanto ·a ssrm ·é que -O.e tod•a a 'Pª t' te ,ehegam applausos
á acção~
fecuncl'a -Oo Ministe·rio da Agrhcu'.!c:ura. Ha -0'ia·s fo.i lido nesta Ca:;;:a
un1 telegra:i{iima ,c o·ngr a:tuJato1rlo do g·ov•e1.. naidor do Rio Gra.nde do
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394
agora é o illustre Preside nte elo Estado <Jo Rio d.e Janeiro, D.r. Oliveira
BoteH10, quem em sua mensagem enaJ.tece os seTviços p·r estados pe'.o
LMin.is!terio da· Ag·r-icultura e assevera que a "Es·cola die· A.gri16ulitu:ra de
Pinheiro", cles'tinada ·á eJtwação· ·p rofission·a l não sô dos agric·ulto<res
_propriaime.n!Le, 1nas 'ª º eS'tudo· ela zoote.chn ia , vete·rina11:·-ia e i'ndustrias
ruraes "est•á ad·m·irav.e l e rigorosamente ür-;gantz.ruJ.ia ", di's1po.ndo de gaJhinetes e laboratorios .para a fos1trucção soie nti.üca, i·nstaUaçõe.s para
·exercicios d·e tra.baHws praUcos, camu:ios d·e demonstraçãÕ, etc.
Veem, portanto, os meus illustres collegas que aqui se tee.m ocp_
posto ás ver1bas des!:J'naclas ao :Mi·nisterio ela Agrkmltura que de toda
.a paTte surg·em os áipplausos c11e .pessoaJs competentes e insus pe itas á
~ção •fecunda d •aque!'.e mi.n ister.in.
O .SR. VICTOR DE ·BRITTO - · N·este ponto não toquei.
/
() ·SR. RAUL CARDO·So . -- •Quem 11ond·erar qu e as des•p e,zas com o
Ministeri.o da Agri.cul!::ura não cones•p ondem a 6 ºIº, do total cl•a d es peza prnbHc:a e que, 18'r. P :resi-dle;nte, ·sô ·o Estado d<> :S, ·P ·a ulo, gas·ta
;l>!l•nual.mente ,n os se11v·i ços que venho ·d·e estudar .m ais cl.e 12 m.il co.n~
tos, tem que conclu ir commi•go .qu·e a v·otação de 24 . miJ contos, para
1:kl1iios .os ser•v.iços do MinisteTio ·d•a Aigr:kultux·a, ela. Na.ção, é uma ninha:r ia, uma rid~1c ularia . .
··
o SR. LUCIANO PEREIRA - Mu.ito hem.
O SR. MAR'rrnr FRANCISCO MuHo ·b em ; é irres•pondivel.
O SR. RAUL CARDOSO Vej1amos, agar.a, Sr. Pr.esid·ente, outro se:r_
o d:a ·pesca.
v iço cu j a sup'j)ressão se .p retende : A indu stria <la pesca m.ão põd·e prescin·di:r do cuncurso <los poderes pubUüos para o seu <lese•nvolv.im0nto ·e
funccion amento
re1

g~M.

.

harbaros syste"nas de pes.ca ideados :pelos se:vagens e aclo,ptiad<:is pelos civilizados !lleem p:ro.duzjd.o estrago ina.NedHavel, deter- .
minan•d.o a emigTação de rr.uHas es:p e•ci:es d~ :p.eixe, (>Cl,ota,d'Q.S como ns
•d e,mais a·nimaie s do ins>ti•nc.to de eonserv·a ção) , deixando empo'lirecidas
o•u em absoluta falta para a ,pes<'.a as Teg;iões abandonadas.
O illu.stre hr.azjleiro Jos·ê Verissimo, na sua impor•ta.nte mono_
;graphia A v·esca nci AmtciZ'o1ui.ci, oa11cula em 22 'bilhões de kilos o con,.su1no de peixe naquella região 1e .assever-a j 1á .haver ~t(anta fa.lta, en1
com.paração com a abunclan;;ia de outr'nra, que 1fa.z entre'Ver a necessMad·e d·e urgentes e e:ffücaz·es m•e:lidas ' prolübitivas.
·Basta l e1nib.rar, a liás, que .a nossa· ün·portação atU.ng.3 a111nual.1ne;n te a 2 . 417 9 tonel>ad:as d·e peixe em conserva e 12 2 mil :b arri.cas a.e ba·Calháo. . .
'
o 1SR. LUCIANO P:ElREIRA - Vi mH :co.n tos só de bacal·h'á o !
o SR. RAUL CARDOS'O - . . . ·e consld:erar que temos uma costa ele
J.1).:a is d~ 1. 200 1e.g uas, além de gra·nides rios, com uma infi1ni t:a va_
í'ied ad1e doe .peixes, .para i1os conven·ce:rmos d:a utilidade d0.s serv.iços attilrnntes á pes.ca, in a.ug.ura·dos pel0 Mi·f fisterio da Agricultura.
E m breve verificará o paiz os ·beneficos .resuHados ,que lh e hão d e
advir de .tão acertadas medidas dos pod\'res publicos.
E' uma. despeza reproductiva ·e de alto alcance pratico.
Em S. Paulo, na cid ade de Santos,. ex iste uma companhia; de p esca,
cujas acções de 200$ .h oj e estã·o a 600$,. devido ás vantagens produzidas,
· como pôde attestar o illustre lectder da maioria da bancada paulista,
·que m e ouve .
O SR. VIC~OR DE BRITTO Razão para que o Governo não intervenha .
O SR. RAUL CARDOSO Não ha tal. O Gocverno intervem, para
Tegular as condições em que a pesca deve' ser feita, ensi nandü os proOs

0

.
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cessas a adaptar, a.s épocas apropriadas nas differentes reg1oes, e:· para
incre111 entar a industri a ela sa.lga e ela con,se·rva do p'eix e, · etc.

o SR. VICTOR DE BRITTO - V. Ex . deve propôr a creação da Inspectoria da Carne Secca, porqu e nós a impo,rtamos das Rep ublicas do Sul.
Ü' SR. RAUL CARDOSO - O Governo cuida, não da carn e secca, mas
dos matadouros modelos e entrepostos fr ig·orificos.
O SR. VICTOR DE BRITTO De modo qu e entramos em con cu rrenciá
com os particulares .
·
O ·sR. RAUL CARDOSO - Não, absolutamente; apenas os auxMiamos.
O SR. CALOGERA)l A carne secca está cles·t.in a da a desapparecer .
O SR. VICTOR DE BRITTO Eu t enho o- direito ele pe nsar corno en tender .
O SR. RAUL CARDOSO V. Ex. es•bá no direito de p ensar corno
entender, ;rnas é injust o, deixando de admirar a acção elo Governo, quQ
se está faz endo sen ti r el e um mo do be n efico, no t erreno econornico.
O SR. VICTOR DE BRI'r'ro P or s er con t ra.rio á creação da I nspectoria d e P es ca , V. Ex. não pôd e affirrnar qu e sou con tr a rio á acção
elo Gove l'l1o.
O SR. RAUJ" CARDOSO Mas, Sr. President e, quem quiz e r s e in teirar . el e modo compl e to sob re a utilicl acle e va ntagens do novo s e rviço
creaclo p elo illus-tre Ministrü ela Agri cultura, leia o bello -Ii v rn ele nosso
cornp a.triota. Fred e ri co Villar A. P escci no Biictsil .
São el e S. S . estas pala vras :
"Pócl e~ se lá con ceber qu e o bac31J,háo, o .atum, o salmão, a
sardinha, e to-ela essa po rção el e co ns er va s qu e nó s impor ta mos,
possa1n co ncorrer con1 o n osso pe ixe · á porta. dos nossos in e rcados, si nós s ouberin;ó.s en s.ina r os nossos pescadores a pescar,
conse rv a r e exportar ou en v iar pa r.a. o nos so interior a infinidad e ele especies el e pe ix es da nossa c o ~it a. ,el os nossos ri·os e
.lagos ? !
N ão ! E' irnpos sivel ! O xarqu e p-Iati no p6 d e con st ituir a
alim entação elo nosso ma.tu to si nós lh e e n v iarmo s o peixe
secco de nossas pra ç as ? E ' in1p os s ivel !
Está cla ro .qu e un1a ja ngada, qu e sahe I?ara o n1 a r e ele lá
traz ce·m 1n 1.l r éis el e p eixe p a r a os s eu s qu a.tro pesca dor es, nã o
é a m esma cousa qu e um barc·o mo de rno qu e sahe á t a r de e
v olta pela madruga.el a com 20 ton eladas ele v eixe fre sco em se"s
viveiros) f óra o qu e con serva pe lo gelo, pelo sa11 e po r outros
pro cessos .
.
Atulhar é o t er m o, a tulh a r os m e r cados ele t oclcis a.s ciclcules) n1 e.s mo o s que -dista m 24 ho1·as de ca minho el e f e rro,
com peix e fr esco. -"U u'1lun os clepos.it-os el as f a bricas el e con servas coin n1·i lh a res de tonela clft.S el e pe ix e é :ter alim e ntação
•barata 1 t ra:balho pa ra o pobr e e re mune ração para o pescador."

Mas deixe mos tranquill a a pes ca .
O SR. ·CALOGERAS No sso desejo é qu e ella fiq u e t ranquilla por
muito t empo.
O SR. RAUL CARDOSO V . Ex . n ess e pon to é -injusto. V. Ex . , que
tem con1 tanta e·l evação discutido os 111 a is relev a ntes a ssun1ptos (avoia clos) está, n este mom e n t o, se el eixa nclo impressiona r ... (.Risos . )
o SH. MAHTTM FR ANCISCO - Qu e r pe ixe ca ro. (.Riso s . )
O SR. RAUL CARDOSO T enho aigoi ·a , Sr. Presidente, ele r espond 8r
ainda qu e ele lev e a o illus tre r e pres e nta nte ele Min as, cuj o no.m e d eclino
com a clevicl a v enia, Sr . Josino ele Ar~uj-o
·
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O SR. VICTOR DE BRITTO Ah ! Gt·aças a Deus. V. Ex. m e deixa·
agora, a t é aqu i quem vei u a panhando fui eu, vamos ag·ora ao Sr. Josino. (Risos.)
O SR. RAUL CARDOSO O nosso i•llus tre collega queixa-se ·ele que a
despeza d;o Ministerio a.a Agri.cu l•t ura não está co m as suas ver.b as bem
especif icadas. Mas S. Ex. naturalmente esqueceu -se de qu e aquelle mini·sterio enviou co m a proposta, tabella.s explicaüvas em qu e estão perf eita m ente di s cri min:ados os serviços a q u e se destinam pessoal e
m aterial.
Ent 1·e ellas vo.u exami•nar um a das que maior a t a.que soff.reram:
a relaitiva ao J ardim Botanico .
0

iPor

P or s ub-

Natureza da despeza

Pap el

Ouro

con s1gma ção

consig nação

1

Verba 5"

1

1
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(Decr0to n. 9.216 , d e 18 de Deze.nubro cVe 1911)

1
1

l

PElSSOAL

1

Pessoal techn1co e administrativ.o:
Ord .
1 Director ................. . ........ .. . . ... .
1 1Ghefe de secção de botanica ... . . . .... ..... .
1 ·Chefe de s.e cção de physiologia veget al e ensaio de s·e rnente-3·......... ., . . ......... .
1 Ch efe do laboratorio de ·chiJmica ... . .... .. .. .
1 Ajudante de secção de botani{!a ............ .
1 Ajuclart t e da s ecção ele physio'logi a ... .. .... .
1 Ajuda>nte do la bora.t ori·o de ·Chimica .. ....... .
1 .S.e cretario-bi1bUothecario . . . . . ............. .
1 Escripturar.i-0 . .... . ................ . ... . . .
1: ·Pre\paradior-d iets ~nhista, . ..... .. ... . . . ...... .
1 ·p ,repara·d.or de chimica . ... ...... . ... . . . ... .
1 N a turalista (auxiliar d'a s ecçao de botanica)
3 iNatura,listas viajantes .. . ........ . ..... . ... .
1 !Conservador do h erbario e mus eu·. ....... . . .
1 Co1ntS·ervad.or do laboratorio de chimica . . .... .
1 Jarà'ineiro-chefe ..... . ... . ......... . .... . . .
1 .P orteiro .. . . . ........... . .. . .. , ... . .... . . .
1 :Feitor .. . .... ... , . ................... .. .. . .
1 Co·n.tinuo ....... . ... . .. . ......... ~ ....... .
1 Gonservad.or de placas (salario mensal de
180$000)

. . ' .. ' . ... . . . . . . ... . ........ .

1 Pedreiro (salario m e nsal de 180$000) . ..... ·
1 Carpinteir.o (salario mens·al de 180$000) . .. .
4 Serve11tes (sala rio mensal de 150$000) .. . . .
10 Guardas (sala rio m ensal de 150$000) . . ... .
20 Jardineiros (salario mensal de 150$000) . .. .
1. Carroceiro . (salario :m~nsal de 150$000) .. . .
20 Tra·balhadores (sa lario mensal de 120$000).
20 Aprendizes jardl1neiros (sa'lar.io mensal de
30$000) .. . . . . . . . ....... . .. . ...... . .. .
MATERIAI.

J

1

Grh .

l

1

1
1

1

6 ': 000$0001
12 :000$000]

8:Q00$000

6:000$000
4:000$000

8:000$000
8:000$000
6:400$000
•6 :400$000
·6 :400$000
6 :400$000
3 :·600$000
'3 :1600$000
3:600$000
4 :.8 00$000
4 :800$000
2 :400$000 .
2:400$000
3:200$000
2:000$000
1 :600$000
1:600$000

4:000$000
4:000$00 0
3 :200$000
3 :200$000
3:20 9$000
.3 :200$000
1 ;.800$000
1 :800·$00 0
1 :80 0$000
2:400$000
2:400$000
1 :20 Ó$0•)0
1:200$000
1 :600$000
1:000$000
800$000
so q$OOO

12:000$0001
12:000$000
9:600$0001
9 :1600$0001
9 :-000$000
9 :.600$0üOI
5 :400$0001
5 :400$0001
5: 4 00$0001
7:200$000
21:600$0001
3 :6oo$oooL
~ :600$000\
4 :800$0001
3:000$0001
2 :400$000[
2:400$0001

-1

2 :160$0001
1
2 :1·60$0001
2:160$000
7:200$000[
18:000$0001
3·6 :000$0001
3·6 :000$000\
1 :800$000·[
28:800$0001
1
7 :200$0001

_ I

_

1

\

-\

1

Consu!~º~~e~~u~::: : :::: : :: : ::::::::::::: : :::::::::: : :::::::::: : j::
:
1
Tramsp-O·r te .de pes.so.al e ·m a t erial, oomprehendend.o a s passa,g en.;. dos \naturallstas v1a:J a,ntes e •o .f r ete de suas bagagens .. . . ... . ... .. . .. .. .
Diarias do .pessoal technico e admi·ni12trativo, àe aocõrdo c om o regula.m enta, e 2 :000$ ·p ara .fa,rda,,mento dos guardas . . ..... .. . . .. . .1 . . ..
Conservaçao de edifidos e obras de a rte .. . .. . ...... .. ....... . . .. . .... . .
Total da verba .. , . .. . . . .. .. . ........... ... ..... . .. . . . .. .

1

1

li
I

1

l

2.50 :•6.80$00 D

----1

1

1

Custeio e conservaçao dos laborat orios, herbarios e m,u<Se'll, comprehen.did a ~ a cq·uisição do qu e fôr n ecessarjo .ao f uncóonrumento der as
depenclencias ...... .. . .................... .. .. . ... . . . · · ... . 1 • • •
Acquisiçao e iConservaçao de instrum,emtos, f.erra,m e;ntas, utensi!ios
e outros mater.ta·es para o jardim; embalagem das planta s, fe~ ra
gens e forragens p a,ra .os runi1m aes , illuiminaçao e despezas miJdas
e dm.p·r evistas•. . ......... .. , ...... .. .. .. ........... . ........ ! .. .
Objectos d•e expefüe.n te, publicações s.ctentlficas; ·editaes, encadern açõe s
e ac.quisições de livros, fo'l<hetos , r evistas e jornaes para a ·b i-

j

1
15 :000$0001

1

1

20 :000$000(

1
10 :000$0001
3 :240$000 .

1

8 :000$000

8 :000$0001

114:240$000

1
3·64 :9·20$0001

. .. .. j . . .. . . . . ....•

·3:64 :9 ; 0$ 0001

.50:000$00~

-----1

1

1
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O SR. ÜALOGERAS - Essa ( referincfo- se cio folhett·o qne o orrndor t em
é a tabeilla ex•plicativa, não é a •proposta, .são cousas di<fferentes.
·
\O . SR, 'MRATIM FRANCISCO Es·s a· n ãio 1Pó'die s•e!'Vi<r n61ITl d•e objecto
ele inber1pr'e tação?
O SR. RAUL !CARDOSO ~ ·A s tabe!las exp.Jicativas que acom·p anham
a propos·t a do o.r çamehto são .·parte integrante d·e·sta . 10 vroprio nome o
indica: tabellas exl)Jlbiicativas .
.Pareüe-me, .Sr. Presi·d·ente, que essa qu estão que os nO'bres D e pu tados ·es•t ão ,faz"end·o é uma qu~stão .de l anct CCl!JJQ°'ina, •p or que o que precisamos saber, afina.[ de contas, é O•n>de e de que mO'do vão ser appl<icadas as V·erbas, •que devem por isso ser es·pec ificadas o mais de·ta~
lh a clamen.te possiv•el.
10 'SR. JoSINO DE ARAUJo tDevem ser especHicadas miudamente.
10 1SR. RAUL CARDOSO ·Como está a referente ao Jard'im •Botanico .
E as demais es<tão .a.evi.aamen t e es·pecifi.cwdas nas tabellas ex·plicativas
q·ue ac01npani11aram a •pro•p osta do orça.men t a para o ·ex·ercicio de 1913
e, v ·o·r ,i•s•sü, a i1.J.ustirruda· Oommlis·s ão ide Fim•ançars assigno.u o parecer
·f a\'o.ravel á d.es.pe·za · proposta, e a es.s·e •pare.cer nada ternho que .accrescentar, ·e u que na m a teria sou neophito. (Não av1oictdos.)
·Sr . 1P1'esidente, si neste momento occu•po a tribuna é tão sóment e
para m e 1d·eso'bri.g·ar elo compromisso de demo nstrar que os actos do
Minfüsteri10 1cla Agri·curtrnra •s·ão s 'emil)1r·e .rt!s uiltrud•os · do ma;is oo.cJ'Ul]Ju.lo-so
exarrie elos factos e do maior desej o ·de bem se rv-ir a ' ca;usa pttblica .
Não fôra isso, não o-usaria fa'1lar deante de tantos competentes . ..
0 1SR. V•DC'.!10R DE BRITTO <V . .Ex. ·es~á ,fa·llam1o •bri,]1ha111tein ente .
10 SiR. MARTIM FRANCISCO ·-~peza r de i·nterrom1pklo em to·d'Os os
seus raciO'cinios, ·está ,p roduzi n do um exce.Jlente discurso.
O SR. .RJAuL {:CARDOSO ... por que eu confesso .que sou apenas um
modesto aclv·ogaclo, q"tiasi um i'ábu.Ja, · ·porq·ue o ,f,u\ m esm o .n o co m eço
ele mi n ha ·v i,d a pu1blica .
10 SR. VICTOR DE B RITTO V . Ex. d.'-Od um bri1'han1te {)a'\1S~c1d co, hoje.
em mwos)

p1«ovec.to a1dvoogad·o.

r

IQ .SR. RAUL CARDOSO Aibsolutamente não ·ten<ho pretenções a fi n a n cista, l]Jor q.u.e só !Pó:dJe •s er bom fü.n anicis1a q:ueun fô·r bom e 1cnn•omdst a ; eu não •tenho .competencia nesta materia, !JJO r isso com·ecei afüir-.
mando que me louvava ncr 1pareoer da •Commi·s são de Finanças, compo.sta dos mais i'llustres representantes da .Nação nesta. ·Casa, e conhecoidos financistas .
·
Os côrtes prop os1o s, •O ,foram sem o menor criter.io, arbitr ariame111te .
.E ra de desejar-se que ·os nobres IDep·ntaclos que 'JJl'O·J JUzeram có rtes ld•eJ111ü'l1'Sto·a.ssem 1oabrulmoo te :a UJro·ced·enci1a de•U es. .A s·s-im, verbi gratiet, deveriam ev·idenciar que o serviço A, .p ara o .qual o rGover no pedia
20 contos 1poderia ser f.eito com 10.
Mas não é isso o •que se tem ·f ei•to aqu i, e sim, tãio só e un\ca 'lnente ·suip1
pr·i.m a - se a!Q'ui, cõrte- se a l1li, s1e1n ruttenidiea~ á 1boa ou miã exe cução c1o serviço .
Os ca d etes ele !Gasconha nem combinaram uma
O IS R OzoRro acção co·n iuncta .
.
iÜ SR. RAUL CARDOSO Não a ontheço 'OS CJa]cletes .d e Gws1gionha.
ü SR.· OzORIO ~ Os •coHe.gas q u·e <0omba;beran11 e;ss·e 01rçamen1to., n em
ao ·menos combinamaim uma 0:Cçãv· conjumcta .
10 SR. (RAUL 'OARDoso - 10 nobre Deputad o, J.asino de Araujo, co ncorda com a espedficação •cl'emonstrada .
1
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O SR. J10SINO DE ARAU.ro ·P endão, n ão é com toda; V. Ex., esco1:he u a venba .mais e~pec i· f ic :;ufla, m ostrando com isso que é um habilissimo aidvogaidci .
,;
O SR. RAUL 'CARDO·SO __.: -i'füo q u ero por m a is temp o ·Camç·ar a a,ttençãJo ida Ca,mail'a, (n ão ctpoiwcios) , ·e 1JO r i's so <vou oonclui.r o meu mo desto a.iscurso .
Por todas as razões que acabo <d'e expõr, sem brilho, é verdaide,
(não .cll)Joialchos), mas, de •tod a a pro·cedencia, julgo inteiraimente, d esarra·zoadas ·as em endas .p ropostas .
oi·ei,o, q.'ue as Y.er·b as distribui.das a o ú.\IIinisterio ela ...!.\_.gricultura, não
pnd1em :sa.ff.r. ~r córtieis, tão ex1ig urus eUllas 1s1â.!0 1 ,e rS1i cóii."ltes .co n11por1taJss-em,_

aieveriam ser criteriosam ente dado s, e sobretudo , depoi s de f.eilos nos
outros •chlpartam entos, e:>p·ecialm ente no ela Guerra, mi ja despeza atti nge a 8·1 '1"1i l contos .
.Positi•vamente, Sr. Presi'clente, a excepção ele dous ou trEJS oradores que se occu.p a,raim elo assum,pto, os clem a is ·le em parti-Pris, contra o
M i•n isterio da Agri cu ltu ra.
O •SIR. VrcToR DE 1BRITT0 V . Ex. não se refere á ·m inha pessoa.
O ISR RAUL ÜARDOSo - Absolutamente, não
O SR. Vrc~'oR DE BRITTo - Agracl·eço a V. iEx.
O SR. RAUL CARDOSO 1Devo d·ecla r a·r, que cl·eixo <'!'e res•poncler,
a outros ataiques feitos ·cont ra a clespeza do Mtnisterio da Agricult ura,
;por id escori·hecel -os, v is to não ter esta-d o •Presente, ao .seren1 ·el1les fe it-0s,
n em te,rem os .mesmos siclo .·pub\ilca d·os na integra .
•A dmi·r ei-me, 1Sr. 'P resid ente, do pr·oced•er de a lgu ns illustres m embros da maioria, porque eu , ainda que julgasse m.e,nos es·peciJficadf!. o·u
1

1

appare.ntem en te exaggera cla un1a ou outra verba das pro p,ostas para
qual1qu er 1d!os. d e,par.ta1n en.to s govern.a.111 en taes, n ão ·pr o·p oriia a sua d i1m:i niu içà-o, 1nre1m p.ecl iri a esclarecin1e111tos. ·po11qu e e,n·t einclo qu e o P r·eside,n te

cl·a 'R epublica, e seus auxi1liar·es, conh ecendo como con,hecem os serv.\ ços
em todos os s eus deta·lh es, estão mais nos casos de determin ar o q itCLn tiini a despender com ell es, elo que e.u , t anto qu e a .Jei .lhes com1
lll·etteu
a O'b r.Jgação de fazer a ·Pro.posta em ·que d evemos calcar as nossas d'eli·beraçõ es .
S·en·d·o assim, e, ·Confiand o eu, como devem confiar todos os m em bro s ela maioria, na orientaçãJo, 11atriotis.mo e probi clacle do G ov·erno a
que damos o nosso franco e enbhusiasti co ª 'poio, ·não pod ia n ega,r-.1.he o
elemento essencia.1 1P ara a e f.f ectivi·d·acle e P·r Mi cuidacl.e ,el e s·ua acção,
no desempenho do ·S·eu prog·ramm a, CJ'Ue é o ·el o Par·lido a qu e pertenço
1
os 1·eci1,,wsos.
1D e tfacto, 1S r. Pres iclente, neg-ar ao 1Governo os recursos soli citados,
ou dal-os insu :Dfi'Ci entes, ·é o meio mais segur.o d e en torpec-er a ·s ua acção
·ou tornai-a ·infecunda. E ' o s-npremo r ecu rso ·elas op.posiçõ es .
IO SR. IGALEÃo· ÜARVALHAL - Essas mesmo ·t ee.m obrlg'ação d e dar
m eios. ao Governo.
·
10 SR. 1R·AUL ICARDoso - · O m elhor ·S·erviço, que os ami.gos ·d·o Governo
lih e .pod·em •prestar 1é .não rega·t ear m·eios pa:ra a ·reaUz.ação düs fins. a
ipr.een oh er .
.Assim 1proce clen clo, Sr . Preside.nte; creio que cumpro -0 m eu d·ever
e o ;faço t anto mai s gosto sa11'ente, q uanto desassomb r a do, porque, como
panl·i.sta, que f-e'liz.inen<te s ou , tenho .sempr e •presente o exem.pilo (le São
PaUJlo, .cuj-a riqueza s e <deve .prin cipalm ente ao clesenvolv i:m etno da
1

1

a:grirc·u 1tnra.

In creirnentar a agr icultura, a in.ch1stria e o comm ercio, é cl.e facto ,
S•r. PresildJen!te, 1en gir andec)r 10 [J aiiz. E' eruri·q'll eCleil~o, ê f 1aze,r übra boa,

403
proficua e patrioU.ca.

(llifiiito bem; nvuito beimc O 011allor é ccbnr.çad'o e

ciiinp'rirnentciclo po1· toclos os Deviitrnàos vresentes.) .
O SR. JOS'INO DE ARAUJ.O - Antes d •e fundame.nta.r as emen das Sessão de 26 de
que ap:r•esen:tou ao proj.eoto em <leb·a.te é forçad.a a res1ponder á c ritica
Setembro
f.eHa •pelo illustre Dep•utadü por IS. .P •a u lo e po•r outros dis·tinotos co.Jleg·as, sobre o r equ·er imento em que pediu discr im inação de diversas V·& ·b as ref.er.e1n t es ao ·orça1nento dia .....\,g;ri·cul1tura
E' oobirigailo a :fazei- o, a·1~ t es <'l •e i·ni1c·i·ar 'as suais obser vações a respeito da.quella.s emen•clas, não só pela mu ita co.nsi·d•eração .que lhe me_
r ec.em os S·eus collegas como trumhem po•rque tem -0 deve•r de justificar
o seu pro1ce1cU n1ento, •en1 relação a.o .refeJ.'ic1o r equeri•m·en to.
Ouviu dizer, ·e m :~to m pedagogico, que as ex i·ge-ncias c onti.cla·s n.esse
r equ erimento ti'nhani or.ig·em na sua inexpe·rjenc·ia admim ist·rativa. r:ral
al!egação fo i feita 11ão :PO•r ·e stadista·S consumma.dos, mas pelo jovem
e sympa.t.hi•co Dep·uta;do ela Bah ia, que aJilás fazia a. sua. es•tTéa nesse dia
e pelo seu am i.go o S-r. Dept~ t :a:cl o Pil,es F erreira, q u e .o oraclrn· saiba tem
a.penas ·a.el!rn.i nis tra.clo até .h o1j e a sua banca -ele· aclvogad·o ·e pretende a.dminist1ra,r· ü ensi.no ·na .ca;d·eira, que tem ·na Escola ele Ag.r1cultura, que pertence a este Mi.nis1terio0.
!Pensa ter prnvaelü que o seu requerimento está a.mpa.ra.elo nas leis
brazilei•nas .
Entr,et·fün.to, a .c,cusruclo de inrexipe1·i e·ncia en1 inatet·ia a cln1iruistr aiti va, vae
l·er a opinião, soihre oCliscn·i'm inação de üespezas, elo illu st·r e pQ·es.ide:nt<'! d-o
0

'l'\r1iibu.nal ele <Contas, ·d e ·c u1j a ü apa.iei :d adie

'llàO

se pócle 'Cluvidrar, 'Pois é a

maior aU!tiO·r id·a.cle no as·sum1pto, entr.e nós, ,e cuja 1wa.Uc.a adimimistrati va
não se :PÓd·e pôr em eluv i·da, pois 'ha muilü ternl\)o exence o seu cargo,
Cfu e é ·do maior cl-es·baque no ap:IJaJrelho a'el minista.tiva 'fi:nancei,r-o ela
Nação.
.
Lê, e m seguida, va.ri-os tr-e1c hos dos r ela to rios elo president e elo Tribunal id·e Oontas 'faze.ndo ·vêr 'ª ·ne-vess icl axle cl.a ·e.sipec·ifi caçãio, tal como
e'xige no 1seu requ eri·n10n!t10, á vista do qu e cliz qu e :a alle.gação ·f.e ita
contra o seu r equeTi'mento de · ser •fü.r mulaclo e au>resentado 1por um
inexperiente - cae dea.nt-e de tão aba lisa.cla op inião .
M'as o que ·é ma.is inteil'essa.n•te ·é o que se ·a.llegou a·i·nd·a: a cUscrí1,; i,naçfüo oClas v:!:'rbas seria por cl em :a is extensa, tomando grand·e paT:te
clü D-icwio do c:ongresso e ni.nguem o )'eiri a. !
E' um ar.g.um e1nto inaioce itavel; 1111as a theoria que eU.e repres·enta
t em a vantagem ele e:xipUca.r o mo.ti vo ·d·a .não ;pu.hUcação d·e relrut.ar,ios : são iPO·r c1·01nai s 1'0-n.g-os ·e ninguen1 os lê, sendo i"nulbiJ s ua pubUca.çã-o.
Passa a · responder aos •rurg'mrnmtos do S r. Raul Fernandes, cuja
presença :ass-i g·nalia, fol.ga.ncl10 c-0n1 ena , que il'e,p pes.enta o r estwbel ecimento de anHga.s e sa.!-uta:res 1praxes. (0 Sr. Raul Fern•andes - a:ffirma
tem q Lia:nfo po·Ss·ivel' a.ssisüel-o aos debates.)
E ,1n ·re1'ação lá arguição, fiei ta p •e-l o ISr. Riaul @e11·1n a,n cTes e r epe1tida
por outros .cl•e1f-ensores 'elo 'prnjedo, ele ser ·e x•tens'iva a. todos os ml·nist eri·os a falta td.e clis.CPitni.nação d ·os servjços e res·p e ctivas ieo1nsignaçõ eis, ·Çliz ser 'e l.Ja fa11'sa; ·e p-rova-o con1 a "leHu.ra d·os t r alba!lhos <los diffePentes ~rplini s!tteir.ios, 'tnüstl.,and0, po•r exe1r111pl o, q•u·e, no da Marh1ha, até
s e esdecia li z:a rn sub-.co.n-sigmaçõ es ele 200·$ e 100$000 .
.Não 1lênn-, ipoüs, razãio , os id·efenso11~es !Clo o.rçaimento ela Ag.ri 0uJ.tu1ra.
D.e i-..e:sbo não con cotr:d·a o o:nvcl-011· co·m o curso que ton1ou a d·eifesa d·o
orçélJme.nto etrn clis:cussão .
·A v·erdade é que a.e1uelles que cri•tica.pam n •o,r ça1m e n·t-o ela A.gJ'i.cul t u ra ·não .e•r-an1 obriga.elos a faz.er cri!tJ;c:a idenUca -aos outi:os orça1nen0
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tos. Muitas vezes a esc olha d•e um or()&meonw obed·eC·e a.os estudos especi·a,es ode cada ·Deputa do . O üraclor, 1Jor .exemplo, é agrvculto:r. E' na_
tuna,! que .estud e assnmptos •referenit.es á a·gri·culü1'!'a •e possa discutir o
orça1né.nlu {1a i!:g:r icultur·a .

Merece r es posta 'º que cl isse ·o s .r . Jo aq uim ·P .ires, a.e•f enclen do o orça11111ento em <}uestãü, S. ·Ex . •es tab el·ece u que, •p ara o ap.1"eciar, se a.e·ve
pa11t.i r do que c·hama o quantitat ivo a ües:pe.nder ·e o num ern c1'e verbas
a ~atisá'aze·r. Este -ori verio n ã o ê absoh1tament.~ a·cceHavel. Eq•ui vale a
conceber o quantHati v·o a d«oS•pen cl•er, em .relaçã.o a ·o numero üe folha.s
da ta,b ella .
·Mas o ·orador não c;rê na efüca.cia das suas a.p reci•ações. Ellas· ·es ·tãio, ,pa,ra a teimos ia ela Ga;mara em ac'har ~J erf ei to o orçamento ela .(\g ric:ulhlr•a, .co1no o a.s.sabio d o .cHct ado iga·uoho para o g-ac1o · que vae ao
:bebed o•uro. 13em •d'iz o ·fü.cta,::J,o g·au1c.ho : "Quando o. !boi não quer beber,
é i•nutil asso1bi;ar . .. " ,S i a inaioria não qu eir 1ou vir :a.s 1a p·r·eci açõe.s ben1
1

inte n,c i.oinadas d·os OTadores, é i·n u't11 o tr·?Iibal.110 delles.
Continuará
O:ra.JC110ir ra justiJf.i.c:áor as ·suas ·en1 end1as; poré1n não o
fará se m ·cu:rn:p.rir uma pr om essa a,n·terioT, qual é a .ele traz·er ao conh ec in1·ento ela Cannar.a van·i is e ·c uriossissi1na.s bug igrangas, que servietn
á Go•m.m i.ssão ele P ·r 01pag-a nd a <l'O 1B .razil n:a EuroDa.

'°

0

Ex:J1:ibe-as .em segui•cla, mDstr-ancl·o a 1nefüi1cacia e o r kliculo cl'a mosS'a pro·p agancl.a ·d,e -expa;nsão eco:no1ni.ca ·no .ex1te:rior, passando e m s,egui -

cla a ·Criti CfV!', urna :a um.a, as d·iflf or·eJJ.•l es •consignações elas ta;b'e J.las
e a ·fundame ntar as em encl·as que rup•r nsenta até 'ª 121" verba.
Quamt o a es,t.a s u a .u ltima eomenda , m a n cl.a.n d·o w·everte•r 30 °1° nas
0

v·erhas en1 qu e ha d·espezas ~venit u aes _:pan·a ·O se rviço de i1nmigração e ·
colonjz ação, a.ssign ala a re!-ev.a n c ia d-o s e·rv iço -ele immi gração pelia s
VJantagens cle cor:r enit es 1para ·a e,cono1nia nacional e pia.na as -conclições
.poliU.cas e so cia·es cl'O paiz. ( Mnito bem.; ·r ni,ito b ern. O or ador é ·ni~1ii,to
1

c1.imtprimen1ta•clo.)

Em s eg ui da ·oro u, p·e Ja or-clem, o Sr. J'oa,quirn Pires ·ex'.])li oan do um
a.pa·rte.
O SR. LUCL'\>NO PER-EIRA - ·Sr. P.res idente, da m1nu·ciosa leiSessão ele 27 de
tura que fiz elas ,emen d.as a.pre s·en ita'Clas ao ·Orçan1ento da A•g-.ricultura
Setembro
.pe·los ·nohr·es D eputados Sr·s·. Nioc~a no:r •elo Nascimento •e :R aphae l Pinheiro,
ç.ujos nomes rcleclin o -ciom ia clev ida venia, cheg·uei á .cÕn·clu são d-e qu e

m el.ho r avisa;d os and•a-ria m esses iJ.lustr,es co lleg'a s s i, em vez d·e tão num e\rosa•s emendas, ap.nesen vassem logo uma só, supp•rJmindo .o vrçamen-to.
o .SR. RAPHAEL P INHE'mO - ·s1io mo clos ele VN' .•
O •SR. LTJ C'!ANO PEREIRA - Essa eme~· el:a uni.e,;, cl·e soluçã'O radical,
além ela vantagem ela simp.li'fi.cação, t eria -tambem •C0')11'0 fa: t,al co·nse quen•Cia •a cle.sneces'si·daJe ·do ministerfo e d o :l.it•ula r que o dirige, o q:ue,
paTa :aquell es no.h r·es Deputados; parnc.e s·er o rnelho·r clo.s resultados,
mui:to embo.ra nã'O se eans em de ·de·clarar que não .t êm, nem j'ámai-s
0

:tlve1ra111 a

inten çft.'o ele iata.ca.r a .p essôa elo dig·no ;Minis-tr,o, o em'irntEmtB

Dr. Pedro de 'l'o'.·ecl o .
-Obrigado ·a · r espo>n:I·er ás c•riticas, qu e re:puto im procedentes, :feitas cl•a
tri,buna cl.a Gama:ra pelo n·o•br·~ D e;putado mineiro , ,cujo JJ.:om e declino com
a devi·d·a venia, :S r. íPa•ncliá Oalog·eras, aos ·der,retns ns. 2. 54'3 A, de 5
d•e Janei•ro ele 1912, e 9 .. 5.21, <}e 17 d·e ~b.ril elo mesmo anno, que clis_
põem so1bre as m e:clid.as a a;dop tar par.a a :cl·efeza economi·ca cl.a b·oT-·
ra,cha ...
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Julgu ei que V. Ex. vi·esse fazer a criüca
esmag•adona de cacl.a um a das •nossa.s em en :l as, .p.r ovan clo CJUe e lla·s nãü
tinham .razão de s•er .
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O S'R. LUCIANO PEREillA AJém ele fa1 :a.r-me o tempo, não posso
faz·e1r a crjbiiea ci I"C UnTstanciwd·a d1e.ssas eme·l}{las, co tno V . Ex. q ue,r, po·r que os ·nob1 es D e putarcl.o·s s·e us autores nã-o as j.usti,f.i eiapa 1n, não· cler-a. 111
os ·motivos por qu e .as apresen-ta.r;an1 .
O SR RA.PHAl% PINHmrno Como é ~la natureza elas emen das.
O SR L'UcIANO .PmRmmA M.as, S·r . ff"res ide.nte, si a necessrnac1'e que
t enho d.6 1nespon de'I' ao .meu n·o1br·e -c o~ .Jeg•a Sr. Oal ogeras 'flão m ·e ;})€.n n i1t1te
o '€Xam1e de ca:cl a urna daquellas e1n e ndas, clistraih ir ei se:inpr·e a lg u ns m inu tos para t1iz.er qu e essa.s e rnen :las, e1n con junto, ·1 nasc1aPancl o um s i_
m u1ac1o d es e1Jo <le ei·~o no:m1 1 a, a1carrietari.a1n 1!}aTa a. 1Nação 00111 un1 p·re j uizo ·CO·ll•~.id·e Pave l , s i a.•pfM'."ovacla.s pel.o Cong-. resso, ,po·rqu e d•eso.r.grunizan do
tod.os ·OS serviços a cargo d·o l\'.Ii'ni·steri-o ela Agri-ciultuir a., as v·erha:s
de ix'rucla:s ·s e.1'i'a1n rd·es.p enicHd-as e1n ;p.ura :pe11d·a, .razão 1por·q·u e di sse, e r e·p ito, qu.e ·m e!hor ·sie•r i a a.ca~Jar de inna •v.ez ieon1 o Th111n i steri o
AJg·umas elas e.mend•as Tecluzem verba·s •em mais {le .50 ºIº e 'OUllras
s u pprtmem -nas ele inod·o · absü~uto . .Não dis poniclo assi n1 ele pecu.r sos paTa
Jazer faice aos sierv:iços .do se,u carg.o, o IM·i1n is tro ·da r\ :gr i.crnl•tu.ra fica ria ,na .situação d ·o ar.c~hite.c to qu e é ·o bri1g a:l10 a {leJxar e:m 1111e io a eon s_
trucção .in i·ciaid•a, ·Ou do ·ag,r iculto·r q u e, cle!)o is -cle cultivada e colhida
a p!a.ntaçáo, é abri.gado a a b aindo•nar ·so•br•e o solo a colhei:ta p or falta
de T.ecursos pa.ra cond uzil -a ás u.s in·as e be.nefi.c.i•al- a, a ·exemplo do qu e
j á su c.cecl·eu ent r e nós , ·en1 1Per·na-n1·bu co , d urante -a gTan cl:e cri se do ass ucar, na qual ·OS 18.vr aidores tiv•eran1 nec·essid·ad e de ·abando·nar 111'0 cam po
a c·olheHa d,e ca.n.na, vorque os ppeço•s o•bticlo.s pelo pJ·od u c•to não. da riam
paT·a ieoibr i r as cl espeZ.as C:10 b e n e1fi ci1a 111ento.
0 •SR. RAPHAEL PINI-ImlHO .Q.e,,c.onfi.o que é o ,caso do Minis t e·r io
él•a ~'egric trtl ll!r·a.
'Ü :SR LUCIANO PEREJHA Hei de chega r lá .
'Qu e à-O·ean::.a ao J)iaiz .o começo .a.e ex·_
ec ução ele certos serv iços, s i
.ele •a n temão 1já se sa;be .q•u e ,el'J es mais aidre•a.nte t er ão fatalmeijrte d ,e ser
suspensos, por 1nsu•fJfi·Cienci·a d·e ve.riba '?
lD:ess.e 'ITIO d·o, a origti.m.-.rnl eoono•1ntia pr egada. .nas e111e11das, em verdade, ·n áo pass·a ·ele um in q·ualif.i·cave l .clesper.:H cio .
Ha muito qtiem su·p ponha ·CJLle ·0co•nom izar cons iste sim plesme nte em
gastm· ,pou co ·d inhe·h-.o .
No Brasil -tem ·s ido esse, em v i a de "·egr a, o c rite1,io a<loptalcJ.o,
sempre que •se traita. da ·e reação d e n ovos se·r viço.s.
10 r es u.Jtaclo cless•e erro 'ª Nação j•á o tem ex;perime n bad o d e sobr a.
Em vez d·o rpaiz fica,r do•tado 1cle s·e.rviços .que satisfaçam as necess id-a.d,e.s >pU>blicais, O que arn)arec e s ã o perfei•bOs a r,rem eclos d o qu e se
pr-et-en.cleu crea.r, com o•s quaes ·s·e gas·tam Jns·en sivelmente, sem o m e n or prove irt:o: ·os .cHnhei.ro·s p ub U.co·s, e m p.eq u e.n-as, qJorém, mult i.pias ve rbas, qu e, reu ni das afinal, dn1mo:r taim n o 1t.I'!iplo ld10 q u e n 1eceSisa1Pi•o serti,a
para or gan iza.r 1d1e:sde logo .os ser viços ·com •to ela a efücie-n c ia .
Be'm idi ve11•s-o !(1.·es;s;e é :o 'Cni.!te do 1segu1~do •nios lDsta.clos Un idos, nas
êO'loni-a.s inglezas, na .Alg·e r ia, ·na A r ge:nUn a ·e e n1 to.ela pair\te Dn de se
c u kl•a ·se ri amente de bem •a1Jl·ovei ta.r os r.ec urso:s econo1nücos d a. Nação.
E o T·esu lta.clo é o q u e se co·nh eDe, deixan'd·o-no·s ·e m u m a p os1çao
hum il hante ·todas ais vezes que o n osso .p r ogresso en tra em. p a,raU()lo ·
com 'O d aiq u elles paizes .
• Pa,r-a. não .i.r maiis · ~onge 1nais .coimlpaH"ações, ·a RepubJd,c-a. Al'gen.tdn a,
com um territo l'i o ·e população •q u a.bro vezes inferiores aos· ·nossos, ruv re senta, no en tanbo u n1 inite11camhlo 1n·ui'Uss i 1110 .in a is av ulta:cl o· .
IO SR. RAPHAEL PINHEIHO - ·o nosso ma;] é, q uiç'á, ju s tament·e a
exte n são .
1
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O .SR~ LUCIANO PEREIRA O ·nos·so m al é não sab er gastar. Não se
pôde colher sem •s emear ·e ·'.P a iz·es a d·eanlad o.s nos clão o exem.p lo ...
O SR. RAPHAEL PIN HEIRO Só faz semeadura quem t em semente;
e no mom en to que atraves.sam:os, sendo 'ª sem ente o d inheiro e aichando-se o paiz ás po rtas ele um clef'ic~t, que, si ·n ão. é ·a pavorante para metad e da Camara, ·pall'a outra meta,d•e o é, [penso que não pod·em;o•s se1ueair ia m runch ei:as, c o:m:o qu1e,r V. Ex :
- o SR. L UCIANO PEREIRA - Não ; quem, simplesmente, que se Sl'lmei e o n ece·ssario P.fl!r a b em eolller .
VO'u ch egar ago;·a •ao1s à.par-tes do nobre Depu1tado .
O Brasil, p ela vari·edade do seu cl1m»i e f.ertilidade assombro sa de
S•eu s•o·lo· priv.il eg·i•aldo, q ue llhe 1permtt1t•be ·curr•tttvar q ua.s·i todos os •PTO -.
d·u ctos do •globo, .foi, é e Sfü'á, ·não o·bstante 1u dlo, m11 paiz ·cuj a riqueza
terá po,r base a aig:rkul tul"a , a p e.cuaria e a mineriação.

Els·sas indus•trifl!s, ·entr·e nós, pôde-•s·e ·dizer qu e a inda não '.p assaram do periodo em:bry.onar io.
: O !SR.o IRAPHAEL PINHEIRO H·a um teleg.rarnn1'a ao Financier e 0!0
Financ-ic'l Ne10•s ~J ue .declar•a q ue ha 10 a nnos n a da tinhamas, m as que
a1c·tuail11nen1te, graçfl!S a o S.r. P ek1ro 1d·e T.o.Je'd·o, ·e•s1tamos em uma p·o•s ição
Jurnino.sa, ridenti'3sima .. .
O

1SIR. 1L uc1AN(t 1PEREIRA -

Pondo .el e 1p·ar.te o exagig e.ro el e V . Ex ., o

q"!·e d·iz o telegramma, •ai!ilás Dom a mai•s incontestave·l vePdaide, é que
o •Sr. 'P:eclrn de Toledo tem JHocuraclo desenvolver as nossas riquezas,
já -ten•cllo conseg·u i{l10 mutl'ta eo·u!sa .
Mas

1

p.roseguin do,

1Sr.

P.resi ~l·en~t e,

o l\fin'is: tro ela A g rieultura· foi

oreado justam ent e para incrementair aquell fl!s •tres industri as, que são
as bases ·da ·nossia Tiqueza.
;EJ' •conseq u entemen te elle o lVLinis terio por excenen cia creador das
riquezas do paiz, aquen e que ha de for1rn cer r ecl\.1-.sos, em um futuro
proxim o, para ' a s usten tação cl·os c1emais mini1st.erios .
En1 tal ·cruso, que a.conselha·ria ia n1ais rucli1nentar noção econ:onüpa so·b re •Creação 'Cla riqueza, s in ão clau· a .1naxim a an1pli1tud·e aos serviços -cless·e mini•s·terio, •a fim ·d'e •que ell es po clessem ·c1esen vol.ver o·iquezas ·que só estãü es1'!.)·e11 ana·o e s.s·e i.n1 pL1lr:o para, denit.r'O de pou,co s a rnn·OS
1

clecup\.icarem as <ren das ·da Naçfco .?
Para un1 paiz, releve a Ca'lnair.a ·O chavão, e·~rs·erncia l:ment·e agrico !a. co mo é -o Brazil, po.rqu e vive exdusivament·e d·o1s · produ.ctos d.o s·eu
sol•o, e que tem urna renda d e per.to de 500. 000 :000$ annua:es, um orç:;,menbo •ela [)•asta da hg>Pi·cu1\t,uir•a , Tridustria e iCom1me1<0io que don so11n·e a.1iena.s 30. 000 :000$000 é r·i'clioculo .
O SR. RAPHAEL PINHEIRO d·á um aparte .
ü SR. L UCIANO PER1nm1. Negará, po•rven.tura, V. Ex . que o Bras il s·ej a um 1pa'iz ess·encia lmente ag r.icola?
O SR. RAPHAEL PJNHEIRO Só um imb ecil o - poderi·a n eg•air; .J11·3!S
esta ndo nós a·tr avessanclo uma s•itu ação d efi.ci'ta.ria, nã,o pod.e mos faze r
as laPguezas qu e se quer fazer .
O SR. L uc rANO PEREIRA Mais o Mln isterio -c"La AJg.riculture, com
excepção apenas elo ao ' E:><terior, é o n1'enos clo·tald-o ele toclos os n ossos
mi·ni.sterios, quando é ell.e no enta,n to qu e directamente entende com
o ciesenvolvimento das f.orça·s economi.cas ·ela Nação.
O seu orçamento é, como já clússe, insi·gni.ficante e mesmo rid1culo
pa1'a um paiz agricola por e:><cel.Jencia.
O SR. RAPHAJ!:l., ·P INHE IRO - - . . . e ex t1~a.c-tivo.
O SR. LUCIANO \P .EREIRA Mui·to mai1s do que a •s omrna dada para a

"f~ ;

..

·•

· ~.
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do1ação do Minis•terio da AgricuHuira custa á Nação um dos encouraçados que mane1amos con'strui.r para a nossa Ma,l'inha . ..
O SR. RAPHAEL PINHEIRO E qua_rrto:s c11es1tes naviors ·mam1d•amos
construir po11·

anno?

O SR. LUCIANO PEREIRA . . . a metaide d·essa som:ma per dem os
ainnualm·ente com os clefi«;i.ts 13emp.re c rescent.e s da Estrada de F e rro
Centrai do BrasH. ·
Porque Tazão não ·p ode mos gasitar 30 mil contos com o Ministerio
da AgricuHura? ( Trocmn - se p•cwt>e!S. )
O argu.n1 en to ele que n68 estarnos perto cJe Utn-1 anyf:·m .o :fiinancetro
f' por isso ·não cl~ven1 os gasta r, t ra.tando -se elo Minis ter io ela Agricultura
não pro cede, uma vez que as des pez·as com elle feitas, wJ.ém de ·utilissim ,ai~·. São todas farta.men.te re!mune-radoras e r eprocluctivas, p orqu e e11 ··
•te1nclen1 com o de1s.envO'l·v t1n ento .ae nos·~.as riquez·as aigricolas, pas t.oriil e

ele m irneraçã.o e e ssas riquezas, nina vez desenvolvidas, permittir-nos-ha
ma1nda·r ·constl'lJi.!' não um cirectc/Jnoiight .mas cnmoeo ou drez, d·entro de
pouco te:mpo ..
O SR. HAPHAEL ·P INHmRo Dentro e1e pouco tempo é forte.
O •SR . L u cI,ÚJ"o lPEREIRA V. 'E x . •:ab e que ·para a viela de uma
:\lação 20 on 30 a n nos 11 ão é temJ)O.
A p)·oposito ela ·dotação elo Minist erio da Agri.cu '. tura , elevo le1nbn1r
as palavras elo 1m e u nnbre colleg·a, cujo non1e peço li cença pa.ra declinar,
o Sr. Hau l Cardos o. ,no se u ultimo bri l h ante discurso proferido nest.a
Casa. S . Ex . es tab eleceu a ,co111p a ração e ntre DS orça111entos ela Agr!.cultura elo 1F ista-cl o de 8 . 1Paulo e o 1Fecle·ra~. ·mor: t ra.ncl o que o daquel10
sob e a cif ra d e 12 mil contos .
.n SR . CANDIDO MoTTA - O Ministerio ela Agricultura de S. Paulo
clispende es8a ·q·uantla, '.m as 11ão compreh e1ncle só a agricultura, coni,pr0 henrel•e rtamb em a s obras pubHca.s .
.O S"'· T.,ucrANO PEREIRA Não posso respond e r ao a rparte de
1

1

V . Ex. porque m e l ouvei eim

palavra1 ~

<:l o Sr. Ra u.l •Cardoso.

O SR. CANDIDo MOT'l'A - O Sr . Ra ul Cardoso disse a verdade i n ·
co nteste. n1as a Secretaria da i\gri cu :tura de S. 1P aulo ·não se occ u·p;i
só ela agricultura .
() P.rt, ,LUCIANO :P;JREIHA O Ministerio tambem não é ex cl usi va n1 en:te da ~A. g.ri c ult•ura . nras taanbe 1n ·el a Incl •ust.1 -i a e do Con1 m e r C'i-O .

O RH. CAN.omo •MoTTA Aqui ha o Minist eri o da 'Viação, em São
Pa-ul.o o s .servjço.8 d·essa or:a,em •COTre1u •pe)a ·S'e·c,r e1taria 1c/ia Ag.ricu ~t ura .
O qu e -o 'Sr. iR a.ul Cardoso di sse •é a verclacle e eu faço ape·nas ess .).

pequ e na clistincção . . .
O SR ·R APHAEL .P INHEIRo Depoi s, S. Pau lo é uma ~x c epção .
O ·sn. LuCIAN o PEREIRA Não ha cluvi cla, uma excepçfto, mas prc~
cisam ente porque sou b e gastar clinl1eiro, a fi :m· ·c1e fundar a 1-:' ua ric(ueza . . .
Al1ém do ca.f é, quaes são as riqu ezas
O S'R. IRAPHAEr, · ·P1NHEIRo que S. Paul o pre:parou gast a·ndo õ inih eí r.o ?
1

.Q .SR. 1L 1.JCIAN0 iPrnREJRA -

E

·v .

!Ex . acha pouco o café?

S . Paulo tem d esenvolvi·d·o. a.gora, ele modo extraorcHnario a poly cuHura.

o

SR. HAPHAEL PINHEIRO - Agora?
ER. LUCIANO 'PERJEIRA S'm, a.gora, depois da ultim a grand~
crise por q ue parno u o ·éafoé . E como o ponde fa zer? T e nho d esenvolvid '•
anteriormente a cultura elo caf.é, enriq u eceu-se, encontrando -se actualmente em •condições d e ·Crear novas fo.ntes ele riq u eza, o que tem feito
de .u m rn{ldO aclmlravel . U m.a se;;uncla cri•,e ·no ·p reço do café j á não
o a;pa·nha;·á d esprevenido .
O

.

,,
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O SR. CANDIDO Mo1"rA S . :Paulo hoje não é só agricola, é lambem iinclustrial.
O Srt. J~UCIANo P'.l!ll<EIH.A - ·Mas S. Paulo não chegou a.. essa situ ação pri vilegiacla sem t er primeiro gasto mui o cHn.heir.o para preparai -a.
Em pl'i111ei·r-0 Jogar procurou encaunLnhar pa1·a seu solo '.fertil o 'brraçq
fecunclaclor elo in1~11igrante, af.i:ln de desenvolver suas J'iqueza,3. ·jacentes .
O SR. :RAPHAEL lPlNHErno - S . !P a ulo nã,o .chama ·immigração. li:u
re-s voncl ere i a -v. Ex. co111 a opi.nião de J:D.nrico 1F erri, que se en contra
er'nl

um

dis r. urso elo 'Sr . ·Tale.elo,

mostrall1clo

1

que

i1nn1i gra11tes

.não

se

attrahe·m, porque elle s ·não fica1n s inão llü f3 pontos onde as concHçõeG· do
m,e io de tennin aim o seu exi t o .

·

O SR. C A N DIDO MoTTA - .Isso 1é ~verdade, n1as ta1nben1 é v erdade qu e·
S. Paulo aJ tra.hio a im m igr a ção d es d e a M onarchi a . procurando substituir gradualrnelite ·O braço esc·ravo .pe!.o braço livre.
O SR. Luc tANO •PmrnIRA ·- Em .uma previs ão f.eliz . Não fez ·como
o M aramlhão, qu e vh1 a s sua s •i.n clus1:r.ias arr1üna.1doas 1p or não t,e.r t·klo a
p.revird·encia

cle

1

arranja.r

pe~s o a'l

piara

s1ubsti·tui.r

o

braço

escr avo,

á

custa ·cio qun l sempre viveu, ele ·sor'te ·ciue, quruncl <J surgiu :i abolição, fa.1. ta.nela o braço escravo e :não h a.ven d o outro ijara s11bs tituil-D, as forças
procl uc-tora,, elo ·E stado fic rur a rn quasi que paralysa;das .
O SR. MAURlCio DE LACElWA V. <E x. tambcm póclE; citar o caso
elo Es ta.do elo Rio, d·eviclo á pol'ilicR elo Sr. :Paulino, o velho escravo crata . . .
Ü · SR. LUCIANO •PEREIRA H esponcl enclo ao 1l1Jarte elo m e.u nobre
·col1leg;a .o Sr . R a.p:hael Pin he ir·O, ·di re i 'Cl'U·e S. Ex. es t á er1TgarnaJd10 1e 11r1
suppor q,1f' o 'Esta·d o de S . Paulo só a ttrahiu i•mmigrRrües espontaneo.§_.
A_o contrario .dis s o , .o cru e tod·O mundo. sabe é que a !maioria elos
que p'lra lá ·· e en caminharam o fo r am subvencionados pelo Est.a·d.o ·)U
pe 1 a TJnião . A in1111igraçã o ·es ontan ea é s.e1npre pref e ri·v e1, inas en1 vi'.=!,
ele regTa ella só apparece depois que os h11im igr.a.ntes subvenclonadon,
p e la sua prospe ridacl e, ~m1ostran1 qu e a terra offerece vantage ns aos que

a pr-ocu r3'ram.
Mas, Sr . Pre>"·iclente, ' ' ollan cl o .a o fio d·o .m eu cliscurso, 11o qual m e
vi afa.slado ·Pelos apRrtes com que . lenhó sido honrad o, os 11obres D e p ,ttados a u tores das emendas que estou discutindo e.m conjuncto RCham
que os 30 mil contos ·do orç::iimentÓ da Agricultura ,, ão excessivos e por
·i sso propõem a sua · reducção a men{)s de :1nietade .
O. 1SR . . R.APKAEL ·PINHEIRO - No ·mom e n.to .
. O 'S'R. .L UCIANO PE!REIRA E' ess-e um 1n eio ·o r·ig ina1 ele se faz er
ec.ono1ui·a1s pel·a .pa1. .a1y.s ação das 'forças viv a s · dia •Na,ção .
O SR. .R.APHAEL PINHErno -- N ão ·é essR a ·nossa idlé a.
1Póde
•O SR LUCIAN10 PEREIRA não ser a j déa, ina.s é ,c om certeza
a -coinseq·Ú•e:ncia elas a],}tu!dklas 'e m e n das.
1Q SR. 1RA.PHAETJ PINHEIRO Ess e O•roa m en:t o f o i pl' ep a ra do pre cipi_
t•accla·mente, ~m 60 .cHas.
10 ·S-n. LUClAN-o PEREIRA Eu não sei se -foi pr B1clpitacla1n e1nte.
O SR HAPHAJDL ·P lNHEJRO - V . Ex 11ão sRIJ e ? T o cl os os a.mi gas d o
ini1üstro Sa1bei1n. :Foi pre.n1 id o pela -exi.g ein-ci a da Ca1n wria qLre não tinha
traiba:lho: fo i f eito d e so,pe tão.
O SR. CANDIDO <
MoTTA - Qu e t em isso? O mundo fo i f ei'io e m sete
dias.
o SR. l.iUCIANO 1PEREIRA - rPa l\a l11'0·S traa· .á C a111ar.a o ·criterrio das
·eme.n·clas apresen1a·d.as pe'os •dous n obr·es De'Pu·tad os, :não me 1posso rf.urlar
ao ·d ever -ele ·ex·a:m.inar algumas clellas, 11a·s qua·es d es cubro contraclições, .inrnhe.rencias ,e até m esmo auto•r i z.açõ es a des·r·es·p'ei'tO'S con:t.r a c•t uaes, gerado.reis 'ele <form icl•av•eis ·i ..ndemnizações futm·as .
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Em outras ê evi dente o c1'esedo cl·e •ferir a pessoa elo Ministro, como
aquellas, .por exeinp.lo, qu8 inancla!m su-pprimir a v,elfba para cond Lwção
<lo n1 esn1.o litu~·a·r .e ·re cluzior os s eu s venci1nen1.os e reppesein tação , d€ixancl6-o e.in ço,ncUçõ es de infleirio ri1d'a'Cl e vis-ü-v•is dos o'utros nünist·ros .

E stão aq ui as em e ndas. Urna, ·elo Sr. N i0ano r elo ·Nascime nto, que
diz:
" A v·erba n. 1 ga-bi.nete elo minist~·o substitua-se pelo segu·in lte :
GaibI•n e te ü o minis tro ·:
Um mini·str o de Estado V endmentos
24 :00 0$,
réprese ntação
12 :000$, mani:1endo ass im o p ec1iclo "modes•tam e nte 1'eito pelo mini-s trn e
qu e a Gornmi.ssão viol·enta,ncl'° os nobres s entirne-1»tos d·e S . Ex. propoz
el evaT a 2'1 : C•00$000 .
.Sal a cl i!-s sessõ es, 1 <1 d e s ete mb ro d e 1·91.2. - . Nicwnor cZ.o NciscinuB1H1to . "
O SR. RAPHAEL :PINHEIRO -

Não p osso ima,gin ar o ministro capaz
{!oe faz e r · um •JJe cl icl o qu,e · não seja a exp.r.essão d e sua consci en cia .
O ·S R. LUCIANO PEREIRA - O ministro fez o pe'Cliclo porqu e o enten de
ele •ac.côr :1o ·com o s eu modo el e ve r e nós ·estarno.s no noss o pa,pel at1 t~n
clenc100_0 ou nfLo no p e>Cl i-cl·o. Att·e,n d·e·n-cl o -o co.Jloca,remos o Mh1ist'rn da
Ag-.ricu;libura en1 inaniifesta 1condição el e in'ferio.1i·daid·e vi,s-êi-vis dos s·e11s
ou tr-os -co:J.e,g·as .
o SR RAPHAEL PINHEIRO - Em co,ndições (l·e suiperio.ri•cla,cle, JJ Ois,
fiicará e-nÔ.·obre·ci·cl o pela d,es ist-ein cia .
O .SR. LUC'IANO PJ!lREIRA E' rnuito no·b re para. o MiniSl·ro pedir a
din11nuição d10.s seu s v.e n.c imentos, ·1n ais J1ÓS não de ve1nos c onsentir ne.Jla,
pois é .e vid e nte que 3 : 000.$ mens·a.es com que fi ca-ria, são .insuffidentes,
a lém da desi.gua ld a "1·e ·em rela.ção aos d·emais Minis tros.
,( Trocnni-s e civcir.t es entre os Si· s. Rciv·lvciel PinhciJ:11·0 e Osorio.)
O SR. RAPHAllL .PINHE'IRO - E' u·ma rnunifi c·e ncia da ·comm issão dar
a o rninisti'o mais do que e n.e pede.
O ·SR. LUCIANO PEIIBIRA - .Não é urn a munHi,cen c ia da ·c ommi•ssão .. ..
o SR. 0.SOR!O - U m a equi dàcle .
O SR. L UCIANO PEREIRA . .. •!1'e rn tão pou co uma equiclad·e ; ê uma
o·b rig·ação d ec•la .
A outra emen cla CJLl e visa ·a :p essoa do mini s·tro é a s·eg·uinte (l ê ) :
Ao •art. 10 :
''1V,eirba 1ª - u1. 4:
Om1'e s e cliz :
Ma1t'Eld-i•al - 1cles0pezas 1co m e onclu.cção do ~ni.ni s tro 12 :000$0·00 - Supprima-·se .
.Sa,la das .5 ess·õ es -14 d e :set EJrr: hro ele 19Íl2. - Nicwvor do Nciscinie1uto .
O Sa. RAPHAEL PlNHEIRO cl1á um apar-te .
O 1SR. L UCIANO PliiRll111A V . Ex , em sua e"menda, cortou apenas
a m ebade da ve r,ba, m ivs o S•r. Nicfl;noi· d·o 'Nasc.irnento m a n a .O u suppri 1nil-a 1Compl·et•a 111 e,n::·e, o que quer dizer .que . o m-in istr o te·ria de andar
a, .p ê.
O S R. R APHAEL PlNHEIRO V . E"x d -ev·e me fazer justiça. Não
ti ve pü r in•tu ito "faze r a m enor gue.n.a a.Ó Sr. -Mi01istro da Agri·cultura .
.Não t en·ho prevenção ·ne nhuma 0ontra elle. O meu od io - si quiz•er.em
que h a j.a od.i o no ca,so ê 'tão j Lrs1:-o corno a a miz,acle d-e V iV . EEx .
.O SR. LUCIANO PERElIRA - .Sim, 0omprehe.ndo perfeitamente. O cl-es·ejo d•e V . Ex. ·é apen as, como o ele todos nós, o d•e bem s e r viT a Na,ção.
O SR. RAPHAEL -P IN HEIRO - 'i\IIfl;s .V. Ex., por exemplo, é um a pai_
xona•do .pe'o S.r. mi.n-i.s tro da Agri·cu ltura.
ü SR. LUCIANO ·PERTIJIRA - So.u a,paixonaicl·o •poil' 'todos •OS negocios .pub licos ela minha terra. L ev•fl;ntei-m e es·peci-a lm ente na cle!fesa d-o Minis0
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1t1erio ,ela Ag.dm1l'lt1ra dia n t e elos ·ataques i,njustos que >00,ntra e J.le têm
s-ido 1novid=o·s aqu1 el e pl"ef·erenoia a outr,o qu•alqu er Ministerio
O SR. RAPHAEL ·Pnnrnmo <ci 1á 01Utro aparte.
·
O :ÕR. ,LucrANo iPEREIRA - ·Faço essa justiça a V . Ex. De m!nr1"
parte pozso dizer que não te nho tambem, nenhum motivo .particular •:'.d
pref eren c,i a pelo Sr . Pecl·l'O ele 'l'oleclo. Desde .que estou no R io ele Ja neiro, fallci co m S. Ex. apenas tres vez e , ., sendo que duas dellas em
recepções officiaes do Sr. Ma-rechal (Presicle-nte ela ·R epub li ca. Não clefe·ndo, porl·anto, porque seja frequentador assicluo ele seu Mi1ii-ster·io, no
que, aJi:ás, não h av.eria mal, mas 'Sim porque a acção de .S. Ex . é digna
ele ser defendida.
O SR. l'l..APHAEL rP INH'EIIw V. . .Ex. cliá ,Ji.cença ·P ara lhe d.ar u,11
apar te li g e :ramente demorado? (O O?'Chclor fc;z signal ele ccc•s·entmnien.t o.)
O proprietario do contracto de siderurgia declarou num lib·reto aqui cl isirib ui clo, por todos nós, que todos aquelles que grita,in, contra a si'cler ur,gia são su jeitos que elle não quiz que fossem socios ·n o contra cto.
Agora. pergunto, e todo,, os que teem d efend iclo esse contracto que são?
Nós q ue atacamos, o Sr. :Ni canor elo Nascimento e eu, somos movidos
por esse sentimento bfuixo e subalterno, eu, portanto, pergunto "
a·quel!es que defendenn .qu e são? O .Sr. Riv a.icla v ia Cor·rêa, atacado, .3Ô
teve a defesa elos Deputac101 '· ela bancad a elo 'Rio Grande do Su.J,
passo que o Sr. Pedro rle ·T oledo te.m ti cl<> a defesa d.e quasi toda·s a..s
ban cadas .
O SR. OsoRto - O ·Sr. Rivadavia J'oi defendido .p elos Deputa elos do
Rio 'Grande> elo S ul porque a estes 1ncu.mbia a sua defe>' >i .
o SR. RAPHAEL P INHEIRO - Por essa razão devia () Sr. Pedro de
Toledo s8r defe.ndiclo pel a bancada de S-. Pa·ulo, m as asstm . não acontece u. E porque todo esse amor J)ara co:m o Sr. ·Pedro- de Toieclo'? . ..
O ·SR. LUCIANO PERJEIRA A maioria ela bancada pa·ulista, >é sa bido, diverge politicamente do .Sr. Toledo, mas a .minoria da bamcada
d efendeu S. ·Ex . b r iJlia,n.tem811te, ·co11110 nós todcy t i vemos ensejo de a.s ..
s'stir pela paJa.·vra do nobre ·D eputa.elo Sr. Raul ·Ca.r doso . V. 1Ex., portanto, ré in j usto na sua censura.
O S.R. RAPHAEL PINHEIRO - ·Eu mo.te;' 'ªpenas a clesigua1dacle ela clefesa . Foi por isso que fiz . o confronto.
n SR. Osoaro ~ Attenda V . iIDx. : a clP.fesa foi na proporção fo
ataque .
O SR. LUCIANO PEREIRA - Si a -defes.a elo Sr . Pec\ro de T oledo tem
8ido m ais intensa, é porque os ataques a . S . Ex. foi:a\11 vi.o!e ntissLmQs .
.Peço agora aos n1e-us nobres ·collegas que me pennittan1 continuar a
a.nalyse de algumas elas emendas que ven ilo critica ndo e•m >0on j u111cto .
D isse que em certas clellas tinha ]obrigado con tl'aclicções e i ncoh erel\cias e pas,:o ...a justlficar o .1ne u a,certo . ·um•a elas e rn enüas a,ssigna.clas
pelo. Sr . Nicanor elo Nascimento cliz o seguimt" :
N.a verba 14" :
Substit u a -se toda pelo segui·nte :
Fica o Governo Fecleral au.toriza.clo a , dei1t.ro da verba ele 400 :00 0$,
transport ar a 1Escola de Minas para Jogar util e reformar-lhe a c·on s.
tru1cção ~! r1erg.ulan1en:to e.im or dem a ser unna escola moderna, profi ss io n a l P. •uti l, s u b m ettendo a 3 ele maio de 1 913 os reg ulamentos orga.n iza:rlo.3 ao Congresso Nacional .
Sala elas sessões, 14 de setembro ele 1912. -- Ni ocinor elo Nasci1

"'º

1

mento.
V ou
e.menda.

n1p~tra r

a

in coherencia,

o a·b surdo 1nesmo qu e exis te nest;t
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O orçament-0 consigna na a.Jludida verba 14" a importancia de réi9
487 :694 $684, simple>rn1ente ,p ara mamter a .TJJscot.ci cl!e ll!li1ms, nas co.ndl ·-

ções em que se acha .
...~ e-menda, para transportar a. :Escola ·P al'a outro J-0gar,

reform.ar~

lhe a .construcção e regulamento, etç., consigna apenas a verba de riéis
400 :000$000 ! .fato é, menos 87 :694'$·684 .d.o que o orçamento d iz ser
necessario ~penas para faze·r o custeio da Escola .nas condições em
que ella se encontra.
ü nobre Deputado (o 01-a.cla.r clírige-se a.o .Sr. R •cll)J,hael Pinheiro) não
acha isso um absurdo·?
O SH. H.APHAEL ,prNHEJRo '-- Sobre este ponto não tenho es-tudo.s,
mas estou cer.to que meu col1ega ju·stificará ou mostrará a razão de
.>.0 er da sua emenda.
10 SK L UCIANO !PEREIRA - Vejamos outra emend a do !l11esmo mob!'"
Deputado.
"-"- verba de 1.285 :,600$ se.ia rel1uzida a 2 00 : 000 $ ·n os terrn;os da
a utorização anterior.
Sala das .sessões, 16 d.e setemb.ro ele 1912. Niccinor cio Netsci''"ento.»

Seria pr.efer.ivel que o nobre Deputado supprim:sse logo ·toda a Ve':ba, 1po•r.c1,ue esses 200 :00 0$ que deixa para ·um servi·[}o que necessita de
1.28 5. :600$ é o mesmo que deitar fóra, ·S em o menor resultado .
Co:m a suppressão total da verba fi caria.mos .sem o serviço da
pesca, m,as com os 200 :000$, ao passo qu e pela emenda el o nobre Dei;l!.ttado ficaria:mos •da mes·ma fórma sem o serviço e sem aquella importancia.
m é dessa ,maneira que o Sr. Nicanor do Nasci:me nto quer ec0 1

no1mdas .

Empregar . apenas 200 :000$ em, um serviço que exige 1 . 285 :6 00$
é pos itivamente determi.nar que não se faça cousa a lguma.
O SR. CANDIDo MoTTA Entendo que esse ·serviço deveria ser dei-

xac1 o á iniciativa particular.
o SR. LUCIANO PEREIRA - 1Eu não estava di'' ·CU tind.o o merito dil
sNviço, mas apenas mostra1ndo o absurdo ela emenda . Não tenho, .por ém, a men.or du'Vi cla em declarar .que reputo o se rviço da pesca da
rna:,, alta riecessidacle publica. 1P.a.ra i·sto demonstrar, não ·precisaria
mais elo que ler as p wlavras ,escriptas pelo n obre rep·rese11it.ante r lograndense 8r. lfül)1el'o 1B aptista, 1110 seu monun1;ental parece-r sobre o
orçamento da Receita, 1mostr~mdo que importamos an nualmente de peix;,
em .conse rva quantia superior a 17. 000 :000·$, quando ·as nossas costas. e
os no•2.sos rios e lagos são -riquissim.os de melhores espec ies de .peixes.
O Su. CANDJDO ·MO~'TA N.o norte e 1110 s ul estão se org·anizanclo
co•mpanhios de ·pesca.
'o SR. RAPHAEL !PINHEIRO - (pernam1bu co es·bá se apparelha.ndo per·teitan1 ein1t~ para ésse serviço.
O Sn. LUCIANO PERElIRA Não h a cl.uvida alguma que a iniciativa
pa.rti cul ar é sempre melhor q ue a publica e.m serviços da. natureza des•2e.
Aind'1 lia p<>uco, aparteando o nobre Deputado Sr. Gu1mercindo R\bas, 'fiz santir a minha opi•nião ele que o Estaido não deve ser empresari•).
Mas isso .em termos, pois desde que a i.niciativa vartic.ular cus·t a a
a·pparece!', ,;; o caso, entã,o elo !Esta.elo intervir paxa encaJminhar aquella
iniciativa .

UMA voz - Alguns illlstados da União j·á estão faze ndo .
O SR. '.LUCIANO PEREIRA - ·:Sei ·que n.o fE}sta.clo de S. Pau lo a im. ciativa particular já tem feito alguma cousa mes•2€ sentido. Do discurso

I

elo nobre Deputado · Sr . Raul Cardoso verifica-se que no porto de Santo.s
existe o s er viço de pesca, todo r ealizado pela i·niciativa particul ar. M~s
o Estado de S . Paulo não 'é o !Brasil; além clelle .a i.nela ha dezenove
outras ;uni dad es ela Federação, cu j os ·interes•,·es é n ecessario att en der.
O iEstaclo ele S . ·Paulo Pela sua riqueza, p elo adeantamento do se ·1
povo, etc . , já est á em co1nd ições de ver a inidativa particular füspen sar o mix ilio publico. Mas o resto do Brasil, ou .p elo m enos rnm.a grande
parte de' le, ainda ·não chegou a e : sa situação .
.Pros eg.u·indo . na critica, Sr . Presidente, voú 1nostrar agora as emen cl.as qu e acon s elham desresv eitos conffaduaes, geradores de inde"1 '.1izações futuras .
Diz uma de.llas : (Lê)
A o a~t. :1'\, 1V erba 2• - Pessrocol ·OOn.ánc,c•tcodo reduza-se a !'éis
D5 :000$00 0 .

.sala das sessões, ·14 de setembro de 1912. - - Ni:omio.r do Nasci'lnenito .

O or·}amento i.ndica ,para esse ·p essoal a verba de 250 :0 0 0$ 0 00 .
Ora, ser v iço contra.ctado q·ue q uer diz er ? Quer dizer que o 1E stado
j á as•:·umiu c-0n1prrnmissos com o pessoal encarregado de o executar .
ü SR. •CANDIDo MoTTA Parece-me que o autor da emenda inle1·..
pret ou as sim : pessoal contractado é pess·oal que póde ser. dispensado,
1

qu e não está no quadro, ta lvez düvrista .

O SR. RA PHAEL ·PINHEIRO - Deve ·s er n esse criterio, porque .o Sr.
Nicanor elo Nru-- cim ento, .se.ndo advogado e conl1ececlor das regras do
direi to, não pode.ria t er co'mrrn ettido tão grave falta.
O 'SR. L UCIANO P EREIRA -- Acceito a obs ervaçã o, co m,q~ianto me par eça u m tanto .exquisita a s ig nif.i.cação clacla á locução pessoal con~ra
ctaoelo pel o nobre cleputaclo 1JOr S . Paulo .
Mais a cleante, .poré1m, em outra emenda, o Sr . Nicaiior do Nasci 1n ento n1 a nda á cli ar o en,,sino 1a,gro11 01nic ot.
Ora, na verba 19n , referente a esse ensino, o orçan1 ento diz textlla lmente: A ug·me n tada d e 260 :000$ ·para as ·despezas resultanteG d~
cont,ra.010 ce.Jebr.aclo como de · ,V . ·T . •Cook para o estabelecirn;ento de
campos de cl emons t.raç ão, segundo o pro cess o ela lav our a secca, na fór ma .do a rt. 72, lettra e, da lei n . 2.444, de 4 de janeiro de 1912.
Co.1110 vê a Cam ara a qui já ha ·U1n1. ·c ontrac to lav rado, .com obrigações r eciprocas para as p a rte3. con t.ractantes .
O .Sn. RAPHAEL !PINHEIRO - Pcir quanto tempo?
O Sn. •LucrANo PEREIRA - 1P elo menos por •um an;io, pois que a soli c itação é orça.m,enta ri a.
Mas se o serviço .iiã está c ontractado, para o .Sr. Dr. Coo!<: existe
G direito el e cobrar a sua Tem u.neração, clescl·e qu e o co.ntracto deixe de
ser posto em execução por motivo,,. fo1depenclentes ele sua vontade. O
seu acl i a1nento, pois, con10 !lnand.a a en1 enda, se1m liV·rar a despeza, cle-lx !t
o paiz sen, o serviço ! E' esse um b ell o e pratico syste:ma de faze r eco .nem.ias! ...

Perrnitta a Camara qu e ta.mberm. ach e que a emenda do Sr . 'Ni·canor
ao Nascimento, autori zan d·O o G over·no a r escind ir o contracto fei to com
º" Srs. \~'ig g e Tra j a n o el e Medeiros, representa :uma autorização a ll'.'.11
d es resp eito cointractua l. Não tenho t empo pa ra discut ir, a feição · Ju ..
riclica ela emend a..
O SR. RAPHAEL PINHEIRo - ,Não estando presente -0 Sr. Nica.n or,
.r esponderei a V. Ex . com o acto ela Comrmissão el e Obras Publicas mandando trancar a mensagem presi dencia l.
·
O .SR. LUCIANO PEREIRA - Respeito muito a: op·i nião ela Com:m issã'.l,
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mas .p osso es tar e esto u em clesaccôr do com ell a , poTque não com[prehend.o •C0 1no o 1C on·gT.esso auto riza o 1G over.110 a .faz,e r 1H11 co.n.br-aicto, para.
1

depois o

pr,o·prio

Cong resso m Jandar

resc indil -o,

al1ega.ncl o a

sua in-

constit<t1cio·na,lidade. :Haveria .n o· caso i;h·esumpção ele má f.é ,
O Stt, CANDm o MoTTA. O Congresso não poderia t er agi do Cle
llll'á

fé .

O SI<. iRAUL FERNANlDES - 'Ü argu ment<i · elo nobre Deputado que
está na trib u na, po r outras pa.l avra.s, é ede : A ·Fazenda Publica foi
quem contractou, fo i quem introdu ziu os .allegad os vicies no cont.i·acto.
Co1rno, pois, ·pócle boje ena .all egar ess es defeitos que provieram ele actos
seus?
O SR . CANDIDO MoTTA M.as nó s elo Con gr-e sso n ad·a t &mos . com
isso. O or.aicl•o,r ce11s·u ra a Commissão ele O.b·r as Pu·bli ca.s , . .
O Sn. LurnANO PEHEIRA - Não ce•ns Lwe i t·al ·A 1.Hl1 apar te c1ac1o p e·lo
n o-br"e De1putado Sr. Rarpliae1 •P i·n·l1'eiro, clizend-o que a e•mend·a estava
el e· a.c c ô~·d o c om o pare cer <la Gommissão d e Obras Publi·cas, declar e i qu& d iv ergia, como ele fado clivü,.i-o, ela opinião ela Cornrnissão.
O SR .CANomo i\IIo•rTA - Mas V. ·Ex. falo·u em 1\H'esuml)Ção ele 1ná f é.
·O .SR. LUCIANO PEREIRA -

F 1a l1e·i , en1 t·erm os, .co1m o 1um ·m odo d1e di-

zer. Sei que a mé fé não po,j eria a.prov·ei1tar ·a uma per.sonal i<cl acle collec ti va e abs·t.ra,~ta como é -o Con.gresso. A minha in t·e·nçã.o á'oi clizer que
ten do o Co.ngTesso autoriz ado o .cont•rrac to 'llâo lhe fi ca be1n a:gora an a ncl a r resdndil"·o, P0'1' -co nter suppos>tos vi cias, pelos qU!a.es é 1•espnsavel
1

o p1·oprio Cong-r.és-so.
• O Sn. •CANorno MoT~'A -

E eu a1cho o con t r ario: é ·sempre rnnhre recon hecer o er.ro.
O SR. LU CIANO 'P EREIRA Mas não com o •l}re}uizo de ·t erceiros,
que agira n1 de bôa. fé, •CO<nfian.cl o n a palavra elo Congresso. A €1ln enda
do S·r . !NiC•anor mal1'cl a rescind ir o con tracto sem onus para o Gov•e11"11'0.
Muito lclisc u!Ucvel é 'ª suppos1a i•n.constitue i'Ona.JirclaJde a ll egada ,paira justificar e.sta res cisão. Pela m i•nha p-mit e, sem que.Per discutir esse pon~o.
pens o que a approvação d·a· ·em em :la daria lo.ga,r a qu e os concession a rins re.co.rress õm a o Po:Jer Ju diciari·o e .clesi!e obtiv·essem a c ondemnaçf1.o d a F a ze nd a .a pes.acla i nd e mnizaçã o, f.i.carncl o c11essa 1na n e.h'a o E 's b:1Jdo se1n a 1nd·ustri a s id,eru1rgi c·a e se1n o -cHnih ei'I·o , em trnca d.o quri.l
· iria obbel-\j.. São essas · as eco n omia s qu e e.u ·aibsól'utaJ1r.•e nte nã'O compre.
h en d·o .
O S.R. RAPHAEL PINHEIRO - Nada <d1e mono.polios.
O 1SR LUCIANO PEREIRA - Mas qu em o manei.ou fazer, espec ifi.ca ndo
a té ·a pesSoa?

·

A auit o riz açf1.o d o Co,n g'resso fo i n esse se1i·t ·ioclo . Po 1.. tanto, se houve
co.n eiessão ele rnono1Jolio, que.111 o .conced eu rfoi o .congress o .
·
Perg·L1'11tü, dos co nc.eis sion arios que gastarain1 dinheiTo, f iad os na pa-

lavra {la, Nação, ·de boa f é, ,podem se'!' p.r ej u cl.i cacl os, sob a allegação c1e
q-u e o acto praiücad o pelo .con•gr esso é inconstitu.ci'Ona.l?
,
O SR. CA.NDIDo MOTTA E' 1ma•nifestamente i.n con sNtuctonal. O
'c ong.r esso não pócle l·egis lar par·a cl~ t er~ninaicl'a pessoa.
o .SR. RAPHAEL P TN.HEIRO - Éstá cl-aro .
O SR. lLucrANO 'PERElIRA As demais emendas ap resenta cla.s pelos
n1 e<us nobres 1c.o.1l e.gas ap enas s u pr>ri:ln e n1 1e rech1Ze1n ve.rhas, se.1n qrue os
dou s nobres D ep·utaclos {lêm a ,razão pO'l'que. D imi nuem porque querem
diminuir, Toiit cownt.
O SR . .RAPHAEL PINHEIRO - V . Ex. cl"W·e se lembra r que so.Ji.citel
uma. relação das despezas pa·r a po{1er un e .orientar .na confecção dessas
em endas, o que não m e .f oi daiclo.
1
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,Não s o11 cnlpa clo, a ,c11J.pa fo,l ele quem não m e rorn eoeu os eleme•rnto,s.
O Sn. DTONYSJO C1rnQuIDIHA El s l.ets verbas c1estilrn1c11as a,os serv·J ços
já ,creaicl os, c uja 'J'eclu cção ou su.p pressão .,e p ede, uma vez apJHOVacla,s ,
não · v i1·r~o pa 1·alizar 'serv iços e · lsli•en tes e ,pre•judi ca,1· o malerlal já com pr,aic1o?
.Q S n. 11.APirArnL PJNHIDTRO .rn. d ecla•rel que não.
O S H. DIO NY·SIO DID CIDHQUlillHA (~ue ,criteri o a.cioptou V. Illx. para
contar n as verbas?
A impr essão qu e 1i v,e foi ele cort e a ,esmo.
O S n. HA P l-IAJD1, PTNHm1no J\,g.rarleço a IV. mx. 1.ão louvavel senti .
m e.nlo r1c> ,])011'clad e pa !'a ,commlgo.
10 1Sn. 1
L uc1ANO Pl!lRlDHtA ..Tá tinha icHri g.Ldü essa cr11Uca ao nolbi1'c
l-1eipu ta elo , en1 relação ri. s up1pressão ele ve1·ba$.
O Sn. RAPT-TAFJr, F'INH1rnw Não s'u ppl'imi ' "erbas; :vpe nas sUP JH'imJ
uma •r.el.ativa ao Se r v iço de Pov,oa,,.,wmto
O Sn. L uclANO F'TIJR1JH11A V, rux. m'rmdO'u sup.primlr um a e 1'eduziu
outra.s em ma: s d e 50 ºIº. (1kp:m·tes.)
O no•b r e Deputad o ll evl•a ver faJ,J odo wnles, :iusti fi canodo Hs s uas
e m en,d•as, •para q•fJe m e rosse pe1'111i btido exer ce,,., n ess e mome;n1lo, o L11reito de criti.ca que me •asssiste.
O SR. RAPHATIJL P INHEJJRO - V. Ex. a.i11'C1a. poderá voJ.t ar á tt'.ibun a.
•Ü SR. 1Luc!AN0 PElRllllRA i\Tolta.r ei, se :acih a r .conveni·ente
O Sn. CANolDO MOTTA O il!us'lr,e omdor e;it<á pro,v oca,1~do a pe1
'fesa f11as e1n eni:l as .
o SH. LU CIANO PIDHEllHA - Se o llOlb J'e Depuüudo, o s.r. Raph<llel
Pdrtí.h eü·o. pro v·H·l' que 001111 as hnpo1rt a n,c• iia1s a qu e que,1' q·ed uzir o orçam e•nM do Mi•nisterio "1a AgrJ,cultu'rn, · esiêe p'Õcl e c.uslear os seus servJços,
eu me c1a1,ei por vencido.
·
O S R. RAPHAEJL PI NHlDIRo - E' o que •procurarei cl<i monst1·~1J'.
O Sn. IJUCJANO PJDlllDIRA - Va:mo s V•er sl V. ]]x. 1Jon segi.1Jrá o que
pr tenoil.e, o qu e m e p~1'ece um .pouco clJ,fficíl-1.
1F iz esll as .considcN1ções •Sobrê as em en cll"s l'em co,nj'lln cto; u1em pod·J a
rdl scutlr uma 1po 1· um.a. as 38 1C
lo S r. Deput·aiclo N ica nor el o N a sc i~111ento
e a s l 7 'Clo Sr . D 0puta1cl o Ha.pha'el Pl•nhe lro, urna vez qu e as m esmas
airnda nem foram jus tlfl ca c1as. •'l.'\olda,s, po1·êm; se '1·esentem do m esmo cl·efeito .e estão s u1je!Lws á .m esma. c riti ca ge1,a.1 ; su.pp;rdm•indv algumas ver_
ba.s e r ed uzindo 01111.1·.as ,;rn mais d e 60 ºI", 1lesorgam•iz,am os s•ervj,ço.s a
car,go cl,o M.J:n i·sterio da .Ag'ricultLJ.1'11.
O S.n. HAPHAJDL P 1NI-Imrno Não s u.µ prlmi verba.s.
O Sn. l ,uc-1_AN O 1.P:mnminA IDs1Lou n1 e ~· ef enl11 Clo a
cUg-no cüll ega, .cu:Jo 111ovl1nenlo cl1e 1c1ritka é p an1..ll elo

·v

lilx. e a.o nosso

a.Ô seu.

O SR. HABHAEJ, iPlNHElmO - V. :mx. como c1ue me ü ás :lu gulado ao
S r . .N!canor e parece acreditar •que f•s em ell'Cl as .foram feitas de com111'1.1m
a,ccôrdo . .Sob 1pa,Iavra cl'e honra clirel que nã.o nos o uv i.m os na confecção d e'Has , tan1to que ha. surprezas M11mirave1s, pela L1ivergencia co m pleta de •nossas o.ploi1 iões em al.guns ~)o.nto s ele d et a l1he. r. ]]x. clevre
no s fruz e r a ju stiça, de aC"recHt a r .q ue somos dons h om ens Jnt egra lm ente
c.erebraJd·Os e en1 oondt1çõ es el e reRHriar , cada UlYl de per si, u111 est 'l ld.o '<l esses. '
\() •SR. LUClANO PHREJTRA
.N ão ])O'lllhO em ch ..villa. Ainda agora,
V . JJJx. oens~1rou-rn e po1· nfw ter :[eito a. cr itica, cl eta l·had,a d a.s emendas, e eu d igo qu e a fl z e ng1iobrvrl•ame11te, n fco a. .pod·e ndo fazer e m cl et allle, 1poT nii.o 'Conl1e cer os .motivos d e terminantes ela a1presenL;ição rle
cada umu das em end as .
•O exame per :func>torlo •r evela, d•esc1e ,Jo,g o, c1ue ell as c1 eso1 . ga:nl zam
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· Os serviços Li\) :i\ünisterio ela ~l ·griouJtul'a e, por i.s lo, não póllem ser approvaclas. Quaud-0 'o . •nobre 1J )epulaclo vier •J)l'OVAr q u e aque.l,Jes se1·vJcos
~Joclem ·S er ifeitos c0i1n1 as verbas re ch ti<idas, terei occasfüo de me convencer ·o.u ·n ão. (Pmi.sa)
<Fe itas estas l igeiras cons\.cl eragõos sobre as emendas up1·esentacl aJ1
pelos nubres IDe.putados, r eprese nla 11 les cl•o •D istricto 1l1'ecle1·u.1 e da J3aJ1ia, passo H re~ 1)ortd€:l r ao no tELVe l discurso pronu n cia'Clo '1-1-e.l'O n1eu emi1

1

nente coi'lega •S r. Pancl!lli. Ca!ogel'aS, tão Tevelaoelo r da erucllção e eleva:tl a compe lencia de se n autor, q·uão injusto .n os conceitos ·p ssoaes qu~
faz elo illLrntre estruel'lsta que, com lo do o critedo, dedicação, compelen cia e patrioti smo, se aoha li. fl' enle elo s negoc ios ela Agl'l cultura, lndustrifl. e C ommercio .
Não é minha int enção •f azer a defesa do emi.nente S.r. · Pedro de
'l'ol ello. •S . Elx . não precisa cl el•la, porqu o 1paiz intei ro f az !\.sua com)l e lencia e esforço a ~levi'd·a Jus·tiça.
· Accresce que ,Jtaela pocle1·i•c -di ze ,. mais elo qu e já a res·P lto cll~se
o no.J..1rn D eJ)utaclo por Mi nas Gera es, 1Sr. J o<·é J3onoifa lo, c ujo noma
<le clino com o devido r espe ito, en1 m emorav ei discurso p ronunclau·o
nesta ·Casa aincla nã-0 ha muirto s cl ins.
Nessa nota'\ieJ •p eç"' oratoria, U'l1la das mais bl'i!ihantes que tenho
o uviclo nes ta CH1m·ata, a vl1g·orosa. acçrto elo digno titu:htr <1'a pasta da
. Agrlcultu1·a. eshá •traçrucla d e modo a cl eixar •])em patentes os a ltos serv iço s qu.e t em sabJ.clo prestar li. Naçl'to.
!Limito-me, assim, a resp oml or ao d i'!cur s o 1(!'0 m eu dlg no co!J o1;(L
S r. Ca>Jogeras, na. 1mrte em qu e ell e <e r efere especial•rn ente a o Serviço
ele IDefesEL ..Elconomica el a IBol'rncila, ·cleixan clo ele lado a outra pa'l"t·e em
<Ju e o nu'bre D e.p uta~lo ra~ a crltit:EL ela crea.ção d'o Ministerlo e apreclrL
o vailor pessoal dos es ta cll s tas a qu e,m -a sua direcção t em eshctlo
· enlregue.
Ao e ntrar no assumplo, soja.m as minha s primeiras palavras ele
agra(leci1nento ao llig1no collega. J_.jernlJra-s e éL Cairuara d·e eon to, eru
vlr lml·e de determinadas aMusões fella~ ao Se1,viço de .1)0.l:esa ela Bo r.ra c0IH-1 pelo

n1eu nobre eullegu,

all usõos v:;igas, ima8 qu e lrnportavan1

em pesfl.das censu ras, >to m pJ a Jlbe!'ilade el e <peclir-1'be que 'precisass e as
auas a.cicus açõrn, faz nclo a.s .a1'Ji 'l·cas ·cj ue juJg u.sse ,op.poiillt.l'llas, mas ele
modo EL 1poclerem ser c om b atidas o u aipula.·d'as p e·l1a tCamara, conct'o·r m e
l i.. maneil'fl. por •qu e as al!UC!Jitlas criticas crulassem no espit·lto de ca'iltt um
ào 8 •S rs. 1Depu lAdos .
·
·
O discu rso ci'o meu no·bre co!J.cga foi ·uma resiposla a esse ap'[Jed\).
:Mui lo grnto so u a. S. Ex. pel a cortezia.
Ao .fazer o aippello, fopmul el os fo rmos da qu estrLO, a fim ele bem
co !locaJ- a no terreno ela cliseussão.
•I'rimeira:rn enle co•win•h a: saber sl ha~"'ª otb i!lào n ecessida:d.e ln Ml iav el ilc cl'e fencl er a .borra cha brazileira el a concunencia ele s imi•lares
esti1·aJ1 g-e lras. J1á en1 di scurs o a:n•tetrior tdnha 111o tJtrrudo a h1.1Slthnarv el
slttrnçllo em tJUe a nossa ·b orrach a leria de .ficar tlentro ele seis ou olto
a nnos em ,f ace ela s ua compotitl'ora, s i a. cl'eixa ssemos en treg ue a s i
1

n1 es11T1a,

1

con10 a té a g ora.

U\!lostl'ei tatnbem qu e a exp ul são da liorra c ha •bl'azil elra. dos merc ados não aCfecUava sórnen le o va l! e elo >J\,mazo nas, mas toelo o iBrazll,
~1 rm1 v e~ qu e a bo!'r aoha entrn para EL cifra •total ela nossa exportELçil.o
c om 39 por cento, e 'e sse rombo tlft. b11la n ça co mmerciaJ não poll i ~i s er
su bstitui tl'o, o que lev aria o 1ml z fa laJm e nte fL lnso.Jvencia.
gm seg·undo Jo gar, caso o tl!gno D epul'a<'lo concol'dasse com a JJü ·
cess lclacl o el a def esa, s l es lnva ou nã.o el e accõ1•il'o co m os .rrrn\os que ~s
tão semlo pos tos em1 prnllca p elo Covern o para ~L solugão do prob lema,
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devenc~o. ·em caso d'e dlscordancla, da·r lealmente as razões por que e ªº'
'1mesmo ternipo apresentar, como su•b stitutiv·o, as medidas c:tue iulgassennais co·n venientes.
10 meu 1Hgno collega, na. mesma occasião ·em que eu lhe fazia o·
appe'Ho, em a1partes .cJrnm que •me hom'ou, 1decl1a!'ou 1desd1e Uogioi q.ue irepu-tava ·da !Illaxhna .gravid'ade a sHuação d•a no ssa borracha, deante da
'cfoncur·rencia que -lhe esbá •fazendo a ,borracha de 1pJantação no Orien:te,.
e a.ssi1m ju.l.gava .necessida,de inadiavel a is oluçã-0 elo proble111a; que es-'t a\'a de accôrdo co,m -certas med'idas que .foram adaptadas, ma.s que discordava d-e outras, reservanclo-se para ·dizer as -razoes ipor que quand o ··
entr·asse em .3." discus~ão o orçamento ·ao .Min i·sterio d'a Agricul1ura.
·.
10 no úa:vel discurso de 1S. Ex., p.roJ'erido ona u.Jti.rna s·essão da Camara, ifo i o cumprimento dessa pro,pessa solemnemente feita.
'· , Aqui a;bro um •parent11e.sis para dizer que ·p rocedi.menta igual 11ão .
tiveram os seus •d'ig.nos collegas Srs. INkanor ·do iN·a scimento e iRap1h ael .
IPin'hei·ro, ta;m:bem .nomi·na'lm·ente inteDpel.Jado s, em vü-,tude de a;pa,rtes
e allusões ferinas que 1fazia,m a-o Serviço {le '.Defes1c da lBoN'aclha, 'ª !1i1'oposH-o de tucl-o, apeza,r do com1Jronüsso ·que assumiram iie cl'iscuUr
demerito desse serviço .
.O SR. lRAPHAÉL J='INlHEIRO - Perdão. V. Ex. não ·nos pr·ovocou.
O SR. \LUCIANO J'EREIRA !Na mesma occasião em l!Ue appellei·,
!Para o IS•r. 1Cal-ogeras, fiz igual a,ppeJ.Jo aos nob'r·es Deputa,dos.. V. Ex.
<leve se lembrar que ·deu um a;parte ao d·isc-u rs·o do 1Sr. INicanor do INa.s-dmento.
10 SR. RA>'FIHAEL 'PINHEIRO E' o celeb1·e aparte que me ton1ou'
'insuppoTtavel ao M-inisterio <la Agri·cultura; -cli:zià nelle que emb ora:
d'icasse sózlnh.o .n a ca.m;p anha de moraliz,ação administrativa ...
,.. 10 1SR. LUCIANO PEREIRA - Não é esse, 1foi rum an.terior, em que 0 "·
no·b re ;;o'Hega, que occu1pava a tribu-rra, tendo se r·eferido ao serviç0>
de d·e.fesa da 1bo1-rac1l1a, .recebeu de V. Ex. o segLünte a,1Jarte o.em .
má .hora creado».
10 .Sn .. RAIRHAEL J>,!NHEIRO - Hi ,y . E •x . me fiz-e sse a m esma per-~unta que d'ez. ao .Sr. ICalo.g eras, ·eu ·d'iria quant o á primeira parte, sim . .
. IÜ ISR. LUCIANO PEREIRA A minha j.nteTpe1'lação, ou antes, o meu•
a1~peno ,
con&ta 1d1os A nncies ~lo Oongi'ess.o. O meu nobirB e-o.nega o ..
Sr .. IN·i·canor do Nascimento, declarou imm-e:diatamente que B·m t empo-opportuno iria •demo·nstrar as demasias do serviço da defesa da bor- Q'aoha e V. 1E x . .disse que eJ.l.e não ;fi.caria s6zin11'0. ,
O SR. IRAPHAEL .PINHEIRO - E' O'utra.· embr-u.J.l1 ac1'a •n este .negocio da
".\,gr.icultura. :O aJparte que ·dei referia-s·e á campanha de moralizaç.ão
ail1m1inisbrativa. .V. Ex. sabe que, .p teliminarm·ente, acho (jue o 1pro.:
iblema da borracha deve ·ser attenc1ido agora com.o, <lada a .n ossa sl-1

o

tuação 1deficHaria,

rv.

Ex. vuv-iriá as 1ninll as razões an1an11ã.

!;\,proveito a occasião para d.izer •que se pro1p·a la que se c1ispenile-·rão 160. 0010' :000$ -com os •s·erviços, mas pe·Jos· cal'cul1os que fiz, que não ..
sã:o · caiicu:l os de um a·baJ.isaido, irãü ' as despezas a 21'3. 000 :000$, como ,.
procurarei demonstrar amanhã.
O SR. ·LUCIANO J'ERElRA - J!Jm taes condlçõe~. não tendo V. l!Jx.
ni;m o· Sr. !N-icanor do Nas'Cimento, acudido ao meu ·ap.1mllo, aliás if'.eito.
p:;i;ra melrh ür esolar.ecimento ela ''erd'aid·e, é claro que Hrns .não pod.ia,
agraidec.er da tribuna, do mod'o .p orque a;gra:deci ao nobre Sr. Galogeras .
VJV. ·E Ex. parece até •não esta·r em de accôrdo neni com a ·existenc ia do .
'IJrO'blema ...
10 iSR. iRAiPH.AEL P ·INlHEIRo - Eu nad-a, disse ~Ja;r.a que V. Ex. che- gasse a essa concJ.usã:o"
10 SR. LUCIANO 1PEREIRA - y ,y . E'E:x. apresentaram eme!ldas adli- ..

.
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.ando o seI"v•iço da de'f\esa •da ·borracha, a1i>ás com in•f.r,i•ngenóa do Re'g·iirnento, não -c hega·ndo eu a co,mip rehend,er comó taes e1nendas fora.111 aceeitas.
Ora, si assim ,f izeram é por.que são Ide o•plnião qu e não é tão premente a n ecessidade d'essa defesa.
·•' • iÜ SR. RAPHAEL PINHEIRO Do mo·do por·que ·e ntendemos, não ha
naJda p:r.e·me:nrte.

10 SR. IDIONYSIO· CERQUEIRA -

Prementissimo .
O 1S.n. RA.PHAEL PINHEIRO - .Pergunto a IV. E x. (re.f.erindo -se ao
Sr. iDi•o.nysio de •Cerqueira) o que seja ·necessario preliminar.mente fazer pa1:a resolver a crise da borra0lia •b raz.U.eira·? O r.eg·u'lamento f.eito
pelo irmão >do no·b re Deputa.do pelo Amaz on.a.s, trabMho que considero
um tJ.nonum-elllo, como to.d'o o mundo o considera, todavia Jnfri-nge distl)osições constitucionaes.
O SR. 'LUCIANO PEREIRA ~ O regulam ento .foi rf eito pelo Govei·no a
não por .ineu ir.n-i. ãO.
10 ·SR. RAPHAEL <
PINHEIRO - 10 Sr. rPec1ro de Toledü não pôde ter
idéas .niUdas, pr·a ücas, sO'bre a •I Jorracha corno as que se encontram
nv regula.menta.
10 SR. LUCIANO PEREIRA Por que não?
O S.r. /Deputado .Calo.geras, no bri·Lha;ntissimo disc·urso pronLmciado·
n·esta Oas·a, provou que conllece pe'l'feitamente a questão; porque não.
acontecer outro tanto ao em in ente .Sr . .Pec1w de Toledo, que, :Pela sua
quali>d'ade de mi.n istro, t em ü•b rigação de conhecer o ·p roblema como os
que melhor o co.nheçam.?
V. Ex . . não me p ôde ·cens urar por estar faz·end o a defesa do r<:g·U·
lamento, cuias -disposições eu seria o rp·rimeiro a c ombater si não es-·
·tivesse de pleno accõrdo .com eHas; mas, estando de accõrdo, com·
petia-me d·efendel -as, em . primeiro aogar porcrue sou ·r epresentante d'a·
um Estad.o cuj.a vi.da econo.m·i·ca e lfeUci>dade d epend·em da resolução do.

problema; trr.. segundo l.ogetr porqu e que1n diri1ge -os s·erviço:= é un1 ir-

mão meu e, portanto, não posso d'eixar de .r ebater as . accusações q·u e
se 1he fiz ei·em directa ou indir.e·ctamernte n es ta Casa.
O .SR. RARHAEL .PINHEIRO - ·Nobremente. Resta saber si V . Ex., ..
co,m.o De·putado pe.to ."umaz·o·nas, consentirá na d esnaturaçã-o da F <:dera-ção, ind-o o Gove·nno rCentral 16gislar so·b re direi.to dos Estados de taxar :.
o SR. LUCIANO PEREIRA - V. Ex. não' leu bem o r eg·U•l arnénto.
Este não autoriza o Governo IFederal a i.n tervir no regimen d•as taxas.
estad uaes, mas a entrar em accõrdo •com os governos BStaduaes afim
de s er.em dimi.nui•dos os ºim•p ostos d·e exportação so•bre "- borracha .
.
V. Ex. lê os jornaes e deve saber que ·h a poucos dias as folhas do·
Rio ·P·u•blicar.aim um te'legramma c1iz<:na•o que devia ser approvado um
projecto so·b re o assu.mpto no Congresso Pm·oáense e outr.o no Congresso
Am·azoneinse. Já vê qu e os governos federal e daque!les dous Estados.
estão procuramdo entrar em urr. accôr·do .;
·
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - E a auto.nomia dos mu,11icipio13·, ond·.,
fica?
,.. "·
O SR. LUCIANO PEREIRA - Os 1m.unicipios procederão 1pela m"sma
fôrma, procurando entra,r eun accõrd·O. (FJ.a 1iin wpal·te.)
O regulamento foi ·calcado sobre a lei votada ·p elo Congre.ss·o. Ch·::gou até esse ponto.
·
A situação ·da borrac·h a brazileira, Sr. Presid~nte, >é a seguinte:
esse pro clucto con••,titu e a· ri·queza pri.ncipa.J ·d.os E.s·tados do Amazonas.
e . do ·P al.'á, do T erritori o do Acre e do norte ele Matto · Grosso.
Para o bala.nço total da nossa exportação a borracha entra com 29>
por cento, segtindo os dadüs esta tis•ticos.
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Está provaclo, in clusive pe.Jo cliscun::. o ·cio Sr. 1D eputado Calogera·s ,
·q ue dentro de oito annos o Ori0nte esta!'á em ·Concli<;;ões de produzi\'
.UJerto ele 80 milhões de ki!os -de borracha ...
O SR . .'RAPHAEL PINHJlJIRo - De qualidade .inferior.
O SR. LUCIANO PEREIRA - ·I sso é· o que mão sabemos. <mm todo caso.
procurarei demionstraJr que

;\T.

Ex.

está enganado.

O 1hervo •d.a bar-

.racha do Oriente é mais fraco do .que o da a10s.s a, porque a ·e xploraç ão da.s seringueira.s 001neçou R ser feita an l~ito :cedo, .apenas .co1n; cin20
'J~an1beim .n o iunazon~3
se verifi.ca •a mes1na cousa,
quando a borracha é ·Obtida c om léte ele seringueira nova.
o SR, RAPHAEL PINHEIRO - !Procurei no 1m.ercado e mão €·ncorut.i·ei
nada que me orientasse sob r e a co.n sti'tuição '(1013- terrenos de ·Ceylão
·e ele1me.ntos ·que me fornecessem; dad.os ·comparativos entre a situação

a:nnos ele ida.ide.

0

do 0rie·1,l't.e e do An1azonas n essa .p arte .
1

.O SR. L1J'CIANO •PEHEIRA Os terrenos elo Oriente izão tão tbol!ls
·co1no os nossos . . .
·E .a pr.ova disso está .ria rapidez .com que lá se desenvolvem •as se-

.ringuei·rias. Não venha V. 'Ex. com o argum·e-n to de que .-aqui no ::Srazil

'ª

seringueira deve produzir melhor do que no e•Hrang€iro, visto estar
no seu paiz de orige m,, porque €U lembrarei .a V . ·Ex . que mui tas vezes ·
·.Certos prod·uctos dão an1elhor transplamtaclos do que mo seu proprio haNta.t . Basta que eu .cite a V. Ex .. o caso d'O ·café, que 11a terra roxa de
S. ·P aulo enc-ontrou o seu idea l, .clando J1á mell1or do que na Arabia, ele
·o nde •é originaria.

Mas, pel·o seu 1aparte, iparece-•me ·acreditar V . .Ex. q.u e o mosso 'producto encon t1'a melhor preço nos mercados do •que os seus •concurrent€s

~es1t rang·eiros. Si V. Ex. ia.s1.:.in1 •pensa, · está infeliz01nente ·e n g~na-do. Ape...

zar ·elo no1õ,so producto ter m a is 01ervo .elo que ·o elo .Oriente, devido aos
processos ele ,f abricação, €Ste encon tra m ·elhor mercado . A .p orc entaigern
'Perdida p elo nosso clur·a nte a vulcanização é tãci s uaJe rior á ·p erdida por
.aqu elle, q ue a sua maior ·ela.sUcid.ade .não é suffi.ciente para evitar-lhe
preços inferiores.
·
Ma 3 ainda não ·é l u c1o·. E' de crer ·que a b'or.racl1a cJ.o Oi-iente sej a
'POr em.quarnt-0 l!lje·nos elastica ·el o que a ,nossa, devido tão sómente á
pouca icl•ade das arvores icJ.e qu e é extrahida, .pois o m 1es'ffi'O phenomeno se
verifica ·entre nôs .co m a óorraeha de seri1n•gaes plantados.
P ·os•zo mesmo garantir a •V . Ex . que esse fOi o mo'tivo pri·n cipal qu€
.aebermi11oci na Ama•z on ia o aba01clono da cultura da 12·eringueira. Quem
pofüa 1ter borracha superior elos seringaes nativ.os ê dar.o .que ·n ão ia
_perd er ternpo ·com ·pl.a,ntações. que além do trab.alho cl·a ·cul.tm'a davam
um producto de qualicla.cJe jnferior..
·
O SR. Osomo - A propoúto da inc0nsti1tuci.onalidaicle ·da lei ,cJe cle·fe.sa ·da borracha l€lll'brada em aparte pelo Sr. Raphae1 tP inh ei·ro, ser.la
·hom ler o a1't. p ela aliudida le!.
o Sn. LUCIANO PEREIRA - P erfeitamente. Leiamos o a rt. 12. (Lê):
«E' o Poder ·Execrntivo autorizado ·a entrar em accôrdo com os Es·tados do Pará, Amazonas e MaN.o Grosso no sentido d·e -Obter 'a J"ednc·ção an·nua ·de 110 o/o até o limite maxim.o a-e 150 o/o do !Valor .actual elos
·impostos de exportação cobra;d.as pelos 'Estad.os sobre ·a borracha seri1nga !J)rocluzicla nos· seus territorios e a isenção .ae qualquer impos•to
·ele ex.por-lação, pelo .prazo ele 25 a,nnos, a .contar da a•ata desta lei, sobr0
a ·b or.r aicha da .m esima qualida d·e e proceclencia que fôr ·colhida de se"
r i.ngaes cult\vados.
Logo 'q u e fôr effec't~1 ado o accôrd.o o 'Poder .Executivo expedtrá d·e·Creto fazendo a reclu·cção ·que os mesmos Estados fi'zerem ·elo .imposto de
0
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exportaçã0 cobrado sobre a bor.racha do 'rerrHorio F<>deral do Aicre econcedendo igual isenção quanto á borracha cultlvada.>l
·Como vê o JU6U ·n obre •collega, Sr. J:laphael Pinheiro,- a censura
levan>tada por S. Ex. contra a J.ei ·é de tod-o imµ:iroceden'te. ·Em. vez de ·
respeita.r a autono.nüa dos ·E stado12, o que a lei fa.z é ·p=recisarP1e·nte re.conhecel-<i em toda a sua inteireza, ta·nto que autoriza o Governo F-e cler.al a êntrar E<rn accôrdo com os .g.over.nos dos <Estados productores de
borra·ch a .para um d'e terminado fim .
.A -simp!Bs Jeitu.ra do art. 12 vale pelo llTI.a is eloquente dos discursos ..
Creio que com ella deve ficar satisf.eito o meu nobr e -c ollega.
o: SR. CR.APHAEL PINHEIRO - !Rend-o-me á evide·n cia.
O .SR. LUCIANO ·PEREIRA - Ao contrario, poi·E, do que pensam os no-b r és ·D eputados Srs . Nica1nor a_o Nascimento e Ra:phael ['inheiro, a .solução do problema .ele <d·efesa d •a a1ossa borr acha não pôde ser adiada.
E"se adiamento impo1·taria no aniquillamento dos Estado,, d-o Amazo-11as, Par·á, nor te de Matto Gro•Eso e T·erritorio ·do Acr·e, quB vivem exclusivamente .(].aque ll e producto, e de•terminaria urna grande crise gerar
no paiz, . v isto ·COmiO a borracha ·ein tra para a cifra itot al ·d·a nossa ex~·
portação com 39 o/o.
A d·efesa -d o nosso pr-o.d•ucto cansiste em to1mar o m.ais barato pos.si -·
vel o pr eço d·a sua ·P roducção, si o não quiz:ermos .ver (lem-tro de poucos .
annos varri·d,o .ao 1nenca:d o. ·P·resen1t:e-n1ente, ·a bor.r-ac.h a

1brazi~·eira

a l can-

ça,ndo .pr·eço ..i1rnferior a 4$500 pelo kilo •d·á preju.izo a·o ext1'a0to,r , ao]Ja.ssa qu e a a'o >Oriente, mesmo .ak.ançamdo a metade d·aqueJl.e preço,.
airnla .aeix.a luc1-.o com:p-En1sac o r .
.Assi'm .se!1'do, no dia em .que o Oriente ,por s i só puder aba~.roJa-r omer.cad<J, e isso a contec·e1'á denko d·e poucos ann·OS, só e lle ficará nõ
mer.cado, sendo o se u .p rod•uc-to 'º unico pro.cur.ai:J.o .pel as inclustri.as, p.o·r
ser o mais ibaraJ t'o~ jlá dev·<õndo •ter -Oesap:pa!recido nessa occasião a pequ·ena diofferença d·e qua'..i-dade ain,da .existente no momento actual.
Dean·t e de t.al ameaça, cnj as ·conseque11c.ias ;pa1·a a v ida económica.
e financeira do 1Jaiz são tão igr aves, idoeixar ia.o -Oesa1n.tparo o nosso pro<lucto ·seria ·um crim.e Inonstruo.s 0 .
E1ltàbel.eec.ndo a ·d·ef·es.a ·d·a n1o.ssa bor.r acha po·1· prn•ces-s os ele ac __
côrdo .com as leis •e.conomi1c•as, tal qual •o •f.a.z•em .a lei .,, o "·egulamento
em v igor, nó·s não .s óm:e nt.e ·e·vitamos a ,c ri.se 1por que de outra fónna
terá fata lmente que :passar o p·a.iz, mas va.!•o rizamos ta:mbem o vaHe·
do Ama-zonas, -cre.a1ndo "º lad·o d.a borraeha out•·as fun•tes de riqu ezas
hwalcula.veis, >ele :mo do que daqui •a 10 ou 15 .anno·s aqueIJa pa,ss-ou de·
inid·ust>nia ·un·i·ca . que é lh oje a IÍ-n d1ustri.a -meraoner.lte subsi<düuri(L
·.A;go'l-.a .pergu.nto: .pa.ra alcançar tão ·extraordinario r e•S ultado é mui- ·
to gastao· 8.0•00-:000$000?
0 SR. RAPHAEJ, PINHEIRO - 'Só 8 . 000 :000$000?
o SR. LUOIANO PEREIRA - Shn, 8.000 :000·$ a.n11rnaes. Mas a,dmMta-..
1no.s que s~jam .n1·es1no vinte -0u 1t ri.nta miL Não s=e rá preferível fazer
essa d>es1pez,a a iter1nos que lastiilnar id·entr.o ele pou>Cos anrnos u1na r·e-d•uoção de 40· 0 1° na r en da dü 'Paiz € o aJrn•ictui"la:mento de toda um a.
0

0

0

1

r egiiãio?
E' .c.erto .que o s·erv i ço '(]e dief.eza da bol"ra1ch a ex·i.ge •enoT1nes

som mas ; ~

mas tam1be;n1 é .c.e·11t.o qu e ais id·esp.eza1s .são distri1buida.s !PO·l' diversos exer-·
dei.os, .sendo, como i-ndiscu1tiv,el;m en.te são, de rnatur.eza repr'()d u ctiva., é'"
q.ua·si ·certo c.orr.ere·m as dos ·ultim as ,exer..c~i·c ios j-á por . cnnta. ·dos lu.cr.os;
obUdos- oe.om as feHas n•O·S prim-e iros
Os .exemplo.s que n o•s são .f.ornecidos por o'\ltras nações estã a.h i pa1"a;
nos mo strar como ·essa.s -oousa•s .se fazem. A Fr.ança não t1-.epi·dou em
ga-.stae bi.thões para da·1· á Argelia a '))ros·peridad·e que ·hoj e d·esfnwta. O
1
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m.esmo ,f.ez a Inglate1,ra com o Ca.~a,diá, a Aus.urrul::\'- e Nrnva Zelandia. O
mesmo if iz,eram o•s E.s1~.ados Dnid·os e 1·oc1as as nações ooloniza:dc>rflS.
As des.pe zas qu·e tem·o·s a. fazer são i·nfinitrunente menores do que as
que tiveTam de .f az•er a.queHes .paizes, porque a zo·n•a a. valorizar entre
n ó.s é a m.ai-s pTivilegia·ela d a be<rra, dispond•o de camin11-0'S na.turaes de
pe:net.r.ação que ·LltUn1g.e.m 1 as suas 'Pa1"'f1:.es 1m.ads .r eeondi·tas, /a:l·én1

.a~e

ou-

t ras· vantagens in•es-Umaveis

Isto para não fa .lJa:r d.o· in.c.o.n cusso cJ.ireito que 1:,e m o vaHe do Ama:zo.nàs de exigir do Governo da Uniã,o a :prote.cção de que 'agora J;ftreci sa.
E:S•s a região do paiz a.penas com 1. 000. 000 ele ha1bi'tant·es, que repj,ese•ntam a. 25• paJ1,te da popula.ç ão .elo ..Brazil, .c.o nc orr•e pa.ra as rendas
fed·eraes com· perto de .80.000 :OO·O$ a,nnuaes, eq.u:irvrule"'1tes :l, s•exit'a prur.te dia
renda total da \Nação. Em .compensação, esta a.penas auxHia a. r·egião
com 800 contos annuaes, .co m q uanto .SUb\"enciona a Gompa"1hia. do Amazonas. Em tro ca dos 80 mil co ntos qu.e recebe a União apenas gas•:a 800.
0

1Sená i1S1s-0 jus•to·?

,

A,co•ns·el'ho a.os nobr.e·s Deputados que põem em· <:l'uvi•dft a i•naiel·iav e•l
rnecessida,d.e que temos de resolver 'O p·r.ohlema ela nossa bo·r raoha a leitura do monu.me.nta'l ·di-scu.rso ,p rofleüdo pel'o no:br•e Deputado mi.heiro Sr.
Cabogeras , ond.e as proposições por mim .a d•duzida.s se aolrnm d<ó!1nons _
trad·as p·or a'lgadsmo·s.
:S_ Ex. d.iscoTda, apenas, qua.nto a algumas medidas, rr.as esit·á ele
ac.côrdo c0:m .as ,Ji1nha1s .gera-es do prob1e'ma.
O füs·c·urso ·do iJ.]p.stre Deputado é u.ma ve!'d·adei.ra monog.raphia sob1-.e o assum.p to. (P&Usa. )•

Agora, v-0·u v.er si c orn;i.g o mostrar á Camar.a, que as cri ti-cas feitas
'li. lei e ao regulamento ·p elo illus•tre DeputaJd·O Sr. Calo.geras no brilhan0

rtjssimo discu.nso que aqoui pro.feriu são .im·p-roce<:\ie.ntª"s .

.Não m .e ca.:a1·.am .no espirito as i·azões de disc'brdancia que apre sent·ou e ·p.or isso vou t enta.r con-tradoita.J-·as. Permit•ta_me, .p orém, ante·s,
-0

.narbre coHegá que ·extranhe a sua -d'is·coridra:nci-a
·Per.c orrendo as a·~'.as dos tr.a.bal-hos realizad·Ós no

Congpe.sso convoe·a.d o .p elo d·i gno iVHni·str·o a·a .Agricultura !)ara tratar elo p roblem a,
e ntre os n1on1.es d:os .congressistas ·en contrei o do n1e. u nobre co l~ega,
repres·entan.ao o seu g.ra.nd·e Esta do.
Dessas .adas não eons't.mn que S. -Ex. tivesse se opposo\o :l,s medidas aico.nseJ,hacla.s pelo Oongresso. Baseada nas co01.clusões d·est e foi a
·ex.posição d·e motivos env.i-a·da po.r S. Ex -0 Sr. Pr·esident•e da Re.pub·l ica
ao •Congresso Naci.onal, solicita•n<lo a uto1:iz·ação !)ara ,pfü· em · praUca as
medi·das que lembrava,.
.Para es.tud a-r ·a questã·o nes'~a Casa f.o.i inomeada um·a Com1ni.ssão
!Es1p.eoia·l, com.posta de m embros de •to•clas as comanissões p·ermanent.e•s.
O l•ongo e mi•nu'Cioso parecer dess•a Oo·rnmissão ('l!i.nda fo.i .cladú co·m
v is ta :l, Commissão a.e Finanças, que, po r sua vez, <leu outro favoravel.
Annbo.s esse•s •Parecer.es foo.r am a.ilS!CU Udos •l.re15 vezes P€tl•a CaJmara,
n·a ·f órma regim,emtal.
1

S. Ex., .ao 1t•em1po, para hrnnra ela iCaimara, já ti1nha asse1nito n·êl'la

c o:m o repre.sem.tante ·cl•e Minas. l.<1.:peza"· cl1sso, 1porém1 •nem 'Contradi<:!tou,
nem emend10 u o .que :n.aqueiUes rpairecie.ries ·ais 'CluaJs Gom1m.i-s•sõe's a;consellravam 'á •Gamara que votasse . 1Signal de .que ao tem·po ic-oncor·dava.
1

As ·di.s-coor·da1ndas a·e ·S. Ex. ago ra, ·p ortanto, •n ão de1xam :d e ser serodia!s, •nTas neon ·POT isso d·eixann -as .m es1ma1s cl•e ~n eii·e.cer a.a parte .de
·t o1dos a .maxima co11sideraçãio.
E .é p.reci.sam ente po'r isso qoiJ.e ·passo a -oomtrafü.c1ta.L·a,s, a.fün ele q'ue,
fo.rrnulada15 .p·or um·a pes'"ºª a.o .criterio e .ela •co•m petencia \]·o Hlustr.e·
1
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coHeg-a, não vão ·eiUas i1n11p ress1ii01nar, g>e.rancl<0 en1 ·a lguns e:s1pi'l:irt.-0s con·;v,icçõ·es que .r ep,uto er.ronea«.
o'oow•ém .a:ssi·s'na,1!1;r .a.ioiela um 'POQ11Jo .n a crii:J\ca ;feita l[leilo illusoti"e
rep.rese1~ta'l11te mfa1e•i-ro, e ·é que 1
S. 1Ex. .s e ·esqueceu ~le dizer o que é;
·conveniente fazeo· e m C')U•b stitui,ção ás mefüela:s q'ue lhe não merecera:m
a avprov.ação .
A o.pirnião ele S. Ex . .so1h1'e esta ou aquella m eiclicta é ex·p,ressa em

·te.r1nos •ge.r ae s, s·em

ia

m e no r ·ill11d·i cação ·do ?no'lltt.s fa.1 cie:n.cU) ·o que equii.1

1wa'ti-ca

ª'ª

v .ejan1os ·ag10.na os :p.Q1l'ÜO!S atacad.o.s 1pel10 Hh1stre colilega., ipaTa
m 1es11no .t·enTpo exip.Uoa:r a·s 1razõe1s :de ser ida.is m ed idas illnpugai.aclaJs .

·ao

valoe a 1cliz•er ·que n ·ão ad•eanta cl·\Tua tinha ipara a
· Cj<U'elS·lã-0 .

so,Jução

10 ;prfüneir-o ·p onto iml))uginaclo d'o•i ter o {}orve.r no •ex,tendiel-o ao caucho,
á mandço.b a ·e á mamg~ab:e·i=ra, •Pe!ooinhectdas .co1no ·es1pecie1s h1feri•ores., as
·med.id.as de al!l.imação em faVOT do r .e.planti10 •e das ·cu ltll'l'US ,D'O'Vas . Acha

.S. Ex.

cfu•e es1sa:s 1m ·edid-as d·ev-eria?n benefiüiair a1pe0nas a heViea, iucrna

v ez ique •es,sa é a es:p,eci.e nobre, re'[).utamüo eS1bcinjcimle1ito e <~es1:rerdi;cio
·o que fô:r aJp'J)licaclo em .relação áquell'es si.ini:lares donferio·i'es.
'0 ·SR. RAPHAIDL 1PIN1HEIRO - A m·a>niçoba, s·ob o 1p'O•nt,o de vi:sita ;,n- ,
-Ous1t.ri'al, •eln icertos m1ercados, é ·00.ns1iJderada m :ais i:m1p o,rtam.te.

:O •SR. LUCIANO PERmRA -

Oreio que aincl'a ·não ch·egamos lá, mas ·

:-nada no1s 1p.od1eiriá g-a.rainti1r que não 1bhe·gue11n:os ·ai1ncla.

·A c·riuLilca de S . Ex . 'O Sr. ·Oalo.geras foi fei.ta .nos segui·ntes termos·: ,
1«.Da •r a1p1cla Q":e•senha doas es:pecies .bo.tam-icais qumm'i'.ferM>. S'e veTi'Í'ÍC<'l.
·que .todas· •cecl·eram <Hante ela Heve ci, .e que a .\uota se 'Circumscreve a
·e sta .1p·l•a:nta na;tiva e á m esma trainsm•i g.r ada '])elo c u>Hi'Vo no üri·ealte .
·Que ·lu.S.tificar·i a, IJ.)OJ.s-, a acçãio offii.ciiail 1pr.oc1llil'M' ga1l vaniz.ar eonctU1':J.':e·n1teS-_

que, l))Or :si es1tão sencl•o rvar.r1clos .d:o me11crudo, como a man11çoba E. a
mang;abeira? Se .ha esforço a •cles·pencle·r, co·ncerutrem~·se to.a.os os sa· crHi1c>os em 1H'O.l <la es:pede m.a;i,s 1nobre, a Hetueci, .e •não 13e lhe quei1.J.
suscitrur abices :novos com auxilfos, inuteis, ali'á s c1espe1,cliçaclos ,c om si·n•ila:re.s i'11f,eri1o·r.es• . T-nclo -o mai:s 1é · 'e sban ja1me:nbo. - E é o que faz a
·<lO'ultri•na of,f.iJcial '<'los •premias á fonnação e ao , rep•la-nti•o· ·ele ca·uchaes,
~rrna1niçoib'a:e1s

e rn:a:ngaiha es . ))

.So:bremo.clo imp.r·O'C!e.clen:te é ·a ·C·ritica '('!,o nob.re D eputaclo.
iO 'facto 1cle ,s·er um profüJ.cto inf.eri-Oi' a outro da me.s11na esp•ecie,
:não quer dizer q·u·e ·e1\,\e nã:o ,p ossa 'tambem ter gra:ncl.e valor q:l1'(lustT,iak
No 'c aso eS"pecial das quatro especies 'ele bo,nraoha hraz.ileira, a si·rt:naçãio ê a 1
se.gu11n.te :
·p rurafina

(1sei·tng.a) ..... .. . . ........... . .... . ......... . ..... .
1

··C aucho· . · · .. ...:. . . . . . . . . . . . . ....... . .. . ....... ,. .. ...... . .. : .
·M aniço'ba . ...... . . . ... ·'· ..... . .. .... . .. .... . ..... . ..... .. . .

·5$600
4$350
~$ 1 800

3$200
Relação

d10

.va:}o.r, :trnne·1iad a da seriJn.ga

1con110

·unidade:

·Para1'i•na, ·1 ,00·.
·Cancha, O, 77 .
.iVla,n1çoba, 0;67.
1M angaJbeira, Q,.57, -cle.spr·ezanclo a.s .f•Pa;cções.

E' p·reoi'zo a~0c1 emtu ar .cl es.de Jog,o que as cotações ·OihHdas 1p elo ca·u6ho,
·mainiçüba e m,angabei:r.a 1n ão ·são m 1ui1to rru:ü 1s a ltas, üev·i-c110 ás i·1npu.r1ezas ~
<l'e que sào 1cheio,s o.s ·procluctos, em crnnsequencia ·dos atirazaclJssimos ,.
:processos com que são .p repara!clos e mesmo <leviclo á má · fé elo produ·ctor ig.nora:nte "''º .ca;so ela maniçoba .e da m.am:gabeira, (nre ·a.clfüoiona . .,
a r eia, ipecl·aços d e chumbo e outros •co'rpos est<ranl1os, na persuasão in~
0
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genua <le que a,s.sim, a ugm~ni~and•o o 'P'eso d·o i;ro<l·u.cto, Illu<l·e o com_
pradou·.
·
iA Jll'O.posHo, lem1bro-1rr)'e que 10 Sr. ,O.r. Gei,queina Pjnto, 111\"Emit.o:r de-um novo ·coagulante, e ·actualmente ·em oom1missão •do :Ministerio da·
AgricuJ.tura 11a Exposição de bor1'ac•l1a ele Nova Y·ork, viajando com- ·
migo, teve occasião de d ize•r-n1e que, pelo seu !p:rocesso .a.e ·coagulação, á

borracha <l·e maniçoba fi.cava supe'r·i or á {la 'Pno.pria hevec•. Não sei se .
,Jsto mie t e ria dito o Dr . .Cerqueira Pinto po'r •b rin1cacl'ei'ra, D que nãe> .
â oredito por se :!IPatar de um homem I'espeHav.el.
O :SH. RAPHAEL •PINHEIRO Parece-ine até qu·e ha fabricas qu e ·
•h oj e não pó d em prcs·cinclLr de •certa porcen1agem de maniço'ba.
o SR. LUCIANO PEREIRA - Também a :b orrad1a S•eri:n·ga, quamdo. .
11ão preparad·a co1nveni·entemen~·e, mão o.b t•em !preços j'gua.es ao p·rod1ucto. ·
denominad·o !fi.no, sendD .i n·feriores as cota.9ões para a b-orrach•a en·tl"efina e o sernaJI11by.

Ass·inn, oes1d€ que ·o caucho " as bo·r nwhas d·e ma11i9oha e ;manga..
beira sejam 1)reparrudos ·p or pToces•s os ap.e1,fEJiçoa.dos, a.s s'ua,s cotações-.
se a1~proximarfuo m·a;hs do que actu a·l mente das 01J)tid.as pela bo-rracha
serii-niga..

T end•O -s•e <iJi:rnda em 001nsi·cleração •que o cau oho oocu1Ja uma área .
.quas·i i gual á. .sering·ueir:a, que a lá•rea occup.aida pela H1aniço1ba vae desd.8 .

D 1VLaranllãD a1'é 1Mi1nas ·e o Es,p,i·r.lrt:o S-amto · ·e qiu'e a da mangabei.ra vaedes•de o Amazonas até -o lPararná, é Hei.to su1~pôr que em s upenficies tão
vas:tas t>xistem lagares •Onàe 'círcum.srt:·r undas •espe•ciaes ·co:m::orra,m rpara.-·
{!Ue esta: e não aquella arvore producbora de ·b orracha 'J}Ossa ser exp!o1'a'Cla - até me&mo rc omo ind'llstría s ubsidiaria - em conclições mais
econon1icas e vanrta.josas .
·l).. ·gra111cl•e dii'1lfer·ença ,a.e 'CDtação •a.ctualm ente
ex ist·ente .e wtre a
.b erraJcha seri1ng.a e ·as outtras ·espe61ies é ,a,evid1a 'em g.l'a;nclre :pa·nbe a·OS·
1

1

ttJ·roces•sos &trazacl·os ·por qu·e ·estas ,;.ão .fahrJca,das. ·E' •quas•i certo que,.

Jugo qm:e 01s latex idas ·m.es111as ·s eja·nl 1p.r eparaJd'Os ip0tr 1p1
r o·ces·sios ·a drean-

tados, a .füf,feren ça. aotua,J nos .preços ddm.iinui-rá muu1to.
E ' vend·acle, taimbem , que a :nossa bo.rra1oha rse1,inga u1ã-o é :prod'U- zida ·P or p•ro·::iessos •dos anais ape'1~feiçoa.dos, mas comparadas aos co·m
que se fabri·cam o c.auicho, a. n1aniçoba e a manga;beira, são inc,o ntestave1mernte muito ma,i.s ·adean tad·os.
Assim. penso •que, aJperfeiçDad•os Ds ·prDcess·o•s {le faJbr.i.caçãD cJ-0 ..
caucho, ·Ôa nnari:iÇO•ba '8 1da mangalbeira, a ·cliff-eT'e nÇa .de j)l'eÇO d<inünu-i.rá
.sensivíel·m-emte. M as 1q1ue ise n1aiThte.nha ina ·m e.s m.a op:I'lO'lfOTção a-ot·uaI .
.Mes,m-0 1conserv.ada eJ.la., a i!naa a:s~dn1 a -in-diustria -extrai0Ui.v a d1essa:s
u1ti1m.a.s 'ffi'P'eci·e.s D:flfoerece vantagens e a 1w9va é que h:;t ·muit-o que;m a
e na se dedJ•que. Não é .p r·e·ciso argumento ··mai.s lfort·e .
.Ailé1n ·dd,sso, ié preciso não esqiu:e,ce1r que -a 1naniçoiba1 !J.J:or ex:e1n1pl10, ..
entre ais 1es1pe1ci1es ·e11n -que se .aivJ-d·e, .co1tta u1na, a ido .P iauhy, que re-·
s1ste ás maio•res ·Se1ocas e a·os ventos mais vi.alentD"s, ·qrue se co 111tenta .
com terren-os aridos que 1léga de galho, q u e ·Come·Ça ta p:r·ci:h1zir aipenas·
CD!n 18 mezes ·d·e icl·ad·e, e 'CU:i•O ]H"O·clU>CtO 'uma ·Vez ·bem :pr-epai"ad'O s·e·
app•roxü11a s•ensi1veünente 1do da seri;ngu eira ·em rt.1o·d1os os S'e nrHdos, ·. con ~
lf·<>nne a 15 obse:rvaçõ·es .que a ir esp.eito fiz·eram os €1f1p1ec1i.a.Hstas Drs. O.
La·broy <i V. 'Cayla, encarregad•os .pelo Mü1i.s:teri'O da Agricultura. {! e
e<;,·fo,dar as ·concl'ições ª'cbuaes d'e ·ex;p!o.raçã.o .ci.a :b·o·i-racha no BrazH e
·de t>xam·inar «a s ·poss ibilidades agricolas a a.s di.ffenentes . zDnas <l.;
iprodwcção>>, .eim relat0<1,io recen•temente apl'es,entad•o , á 1SÍ.l'peri,ntenclencia
da .Defesa .aa 'Bo-rrrucha, do qual .veiu um .res.nmo ma ·eddçfuo idlo Jorna l"
elo Gominercio d·e 19 do ·cor.rernte .
iDesse ·m1od·o, po cler-se-·á considerar esban j àmento e ·clis-perdicio fr-<
0
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orne.recim e·n to d·e '[lremio8 a e an·im ação e fa vo·res i•ndi r€ctos aos q.lle
esitedain nas co.ndlições a ·q1ue 1ne referi e qu e-ii~a1111 ap-rov·eH a r as van-·
ta.gens que a ·exploTação d essa indus•tria ·H1es pod•e!l'á proporcionar?·
P.adem d'icar .tranqui1Hos a Camar a e o m•eu nobre col•lega Sr . .Ca-Iogeras, que ni1n giu:e:rn, ·c:e·rta1nem.te, il:á faz·eT
ic11ltivos ia.es•ta o u
idaqueUa ·especie -ele iwv•ore, te·n1tado apEmas '[lel•o va;J.or ·d·o 1premio offore_.
ci~ dü . ~pelo

Governo, p.or-que a.:s ,d·es1pezas que fi.zestSein1 1n ã o seriarm com-

pensada;s pelo m eo;.mo.
!Não ·é s impl esm ente a persp.ectiv·a .c1·0 r e•cebimento do .p rem io que
le:vará o ag;ri.ou.Jtor a 'faz·er a ·Culttura; tp·elo cünt rari-o, -el·le só o fará, se·
perceber qu e esta lh e c1a~iá :nes ultado, •S ómente nos ..Jogares em que fôr
vemifücad.a ·h aver maior vantage•m d·e se·r plan1tad·a ·esta •o·U aq:ueHa a;r-·
v·ore, 'O pa-t,H.é.ular ise cleci·dkoá a .fazel-·o .
,
ló •CTiteri•o que J1a de gui·a r o ind·u.stl'ial brazHe-ir-o ·n a indiustri!L ex-.
tractiva QU na 1cuHu1ra das .ar:vores J.JPO!d·u·ctoras <la 1bor ráicha não 'é; d€Gi1c:a1r -s1e ex1cI.u1s:hnairn1E1Dte -á heve ai~ porque .l h e f 1Q'.r am td:i.z-er rque a .b o:rra_

c ha dessa aTvo.re -o b'tem m el·hor p r eç10 no m e1,c·ad'O ; mas sim ·v erificar
qual -d as arvo.Tes .p.r od•uctora.s d·a bo r.racha, ·"''º Jo gar 001·d·e :braba lh a ,1
'[lóde ,deixar-lh e •l ucro m a i•o1" 1por 'llm lülo.gra;mma ·ve.nd'i·d·O.
·A,Lém .füss•O, é l'reC:iso t e·r rui nda ·em •cons'i-cle•ração ~ru e a h evea b·r a,...
ziJl,i enh-s 01ão póde sel' ·culti vada e•mr t.ada parte. •E xige terrenos especiaes que, no Brazil .só -ex.i.ste·1n 1no .extr e11no m'O rt.e, rn a :reg.iãio qme vae:
ela ma1'gem esquerda <lo Parnahy·b a ao Amazornas, inclui n do o .n orte d e
Mabto"GQ,os.so, .que ·é co1' tad·o 'Pel·os 'c.anf.lue1nt es ·d-e.sete grand·e .rio.
lPela tlieol'ia susrt<:mtada ~J'el.a ;meu n o•bre •cO.ll ega, ·só essa ·r egião f i-caria -co1n o ;p r.i vHegio d•e .prod1uzi.r .bo.rrac.ha •n o Brazi:l, .quain do é .facto·
que a exp.1ro.r .açã10 ·das O•rntras ·es1pecies e1n
restülac11os 1co·m1P'ensa·d'O res, .e1n ailgu.ns até

outiros

l o ~gare.s

id1á

ía1nbe1n

m e1Stnl!O :inia:is ·0o•rn1p·ens·a<:lo1pes·

ao q1ure n a ·eXJplm·ação da hev eco, ein deteTm;i>nada;s -regiões am azo·nd1c;a;s._
No· Ibo 'N·eg.ro, •por ex·em'PlO, QS :Ju:c-r.o:;; :d•eixadQs pe•la 'i-ndustr.ia ex tract1va
da h eVea são tão d.h:ni nu.tüs, q.ue sôm.en te Q t ra·baJ.hado r i•nfü.ge na póde·
nella s-e-r .em1H"egadi0, po r se ·contentar con1 salar}os red uzicl issimos, a:
qu1e .se nã.a su jeita - o c•ear·e•nse ou qua lcvu e r outr.a traba.l had•or .
iNão é o iP r eço ob.U.do pe.J.o· .pr.adt;ot·o ,crue 'd á o s eu valo-r e.co n omi.co,
mas 'ª .relação· ·ex;istente entre o cus\o .aa •pro·d·u.cçã•o e aqueHe preçQ .. ..
tO .SR: 1Qs0Rro Dev.a-i1s o 1pre.m.io é apE1na;s 1uni.-a fo1~m a d.e anl:in ar.
O SR. L UCIANO PEREIRA - ... não fos.se a·s·s im e n as industrias sô os·
artefüuctos ·de ultima perfeição ·seriam fabric.ados, qua,ndo a ve rdade ê·
q u e em via de r egra não são esses Q·s pro·ductos de m a ior V•a lor economico p a r·a o fabr icante. Nessa ordem ..de id éas é bom ·semp r e t ermos em
vista ·O qu e succe-cle á i.ndus.tr-ia allemã.
A industria extractiva :da borracha .Cle maniçoba e de m a ngabei.ra
tem da do ·o.s r esultados mais compensa1do·r es no P ia uhy, no ·Ceará, Ri o·
Grande- do Norte, Bahia, Mi·na.s >Geraes, etc., ·n ota·d•a m en te do P ia u·hy,
que tem visto as ·s uas rend as a ugmenta,r em extraorclin a,ri a m ente devi.do
ao desenvolvünen.to .qu e no ·seu t erritQr io t em üdo a indu stria ext1>activa
da bo r r a•cha de m an içoba, não obstan te os proces:sos a,trazadissimos
postos e m pratica pelos extra;cto·r es .
Não é p•oss ivel, portanto , -d ac'La a irnmensa s·uperf.ic ie á indusbria <ia.
-borracha, elo :Braz il, f ixar prév i•a m ente a uni ca arvore que -deve ser pro-·
t egida e .a. ·su a cultura a ni ma·da p elos JJod eres publicas.
Ccnnmetter-i.a um el"ro in,perdoavel o governo que 1ass im o fiz esse.
1

1

0

Mais taride, si a experiencia demonstí·a.r que 1de ter1n.i,nada, a rv•ore não ·

1

corresponde aos r esultados .esperados, :nada mús facil do que :a bandona i-a.
Por emqu a nto .n ão ha, ·Pazões para a.ssim pen sar, que'!' relativamente-ao· cancha , quer á maniçoba, ou á mangabeka .
:P_a.ra deckl ir essas oousas n.ã ·o ha •como a pro va r ea l da ·ex1)Niencia _

424
.E esta, até ·agora, tem dito que todas aquell.as especies teem seu valor
-ticonomico, e a ·p rova é que, ap ezar da oimperfeição dos metho·dos empre.gados na cultur·a e q10 fabrico, ainda dãio resultad-0:s compensadores· aos
que as exploram.
f_,astimo que o meu nobre . collega, Sr. 1Calogeras não estej a presente,
_po.r que eu desejava ver como S. "Ex. respo.n cleria ás opiniões que v-0u
ler· d•os Srs. Hacl.s & ·Clemence, ele Bello Horizonte, rel.ati-vamente ·á maniçoba
á mangabeira em Minas Geraes, expostas em carta ·dirigi-da
ao Jornal elo 1Cfon~1nercio des1ta ·Ca.pital e publicada por es·se grande -0rgão
da ·imprensa >earioca, precisamente no ·dia seguinte áquelle em que S. Eoc.
proferiu o seu brilhantiissimo discurso, a qu e .6st•ou res·p ondendo.
E' 'ª segu inte a ca•rt.a daquelles .senho.res' :
«Interessa·clos vivamente na s•olução ·do .m agno pro.blema da borracha" lemos com intenso prazer a brilhante ·expos-içã-0 feita no Joi·nal
de 19, pelos Dns. O. Lab1:oy e V. ·Caylá, ao Sr. Mi1üstro da Agricultura,
sobre as condições actuaes da ex plo•r ação daquelle p1XJducto no Brazil.
Só temos 1'0uvores ao traba,lho elos dignos profi~sionaes, que •revelaram
o maior escrupulo no d·esempenho da commissão que lh es fo.i confiada pelo
operoso titular ela pasta ela Agricultura.
Entretanto, é de lamenta r-se que os seus prof.icuos estudos tenham
se cingido rá p•roclucção d·a borra.cha no valle ·d-O Amazonas e .Estadois do
no.rte, deixoa.ndo de •p arte o exame da vasta zona de Minas Geraes em
·que -0 precioSi) producto existe em grande .escala e offerece incontestaveis
vantagens á exploração i.n dustr.ia.l
O:s extensos vall~s dos rios S. Francisco, Cari.nhanha e Paracatú
possuem abuncJ.antes plantaÇões de ma·n gabeiras, bem como extensos maniçobaes naüvo·S manihot Glciziow·l, ambos tão preconizados pelos illustres
excur·s ionistas .
O Go.v erno de Minas ·não tem descurado ess·e problema, que considera,
c om clarividente justiça um dos mais importantes para ·a vida ·economica
do Estaclo.
.
Ainda ·ha ,pouco ·mai.s de um mez, convicl a.clo a se fazer representar
na .E xpos,ição el e Borracha, a -realizar-se em Nova York, a administração
mineira ·encai:regou a Associação •Commercial de Bello •Horizo.n te de fazer
a conecta dos documentos comprobatorios ·ela ·e xistencia ·e possibilidade
de iaipro-veitamento da ·b orracha inineira.
•Cu m1,,·indo a incumbencia, a Asso-ciação enca·rreg·ou o Dr. Quinn,
notavel conhecedor ela região septentrio•n al do Brazil e experimentado
·profis·sional, ele percorr.er as . zonas procluctoras si tuacla.s no ·n orte de
Minas.
A excursão elo Dr. Quinn tevé exito completo, ', propordonando-lhe
·o ensefo de apreciar dev idamen te a riqu eza extraord in aria q·u e conteem
a s bacias elo S. Francisco e elo 1Carinhanha, P·ara·catú e seus affluentes,
e m Minu.
·
Percorrendo deti,damente a zona e internando -se em pontos ainda
não vi1sitad os, o illu stre ·P'l'Ofissional trouxe numerosas a mostras que,
.devi.damente acondicion adas, j á s·eguiram para a Amer ica elo Norte, sendo
de esperar o mais fCr:anco succes.so á pr.esença ele Minas Ge1,aes n a E:icpo.sição da Borracha ..
E não só a exuberan cia da proclucção de borracha Ininei.ra eleve impressionar bem os industr i.aes que se dediocam a .essa exploração; sinão
que a, facilidade do transporte ha ele influir-lhes .n o animo para .empre garem sua actividacle .em Minas.
· .D.e facto: colhida 'ª hon·a cha no~· .v astos ten·enos á margem do São
Francisco, po.clerá a lcanç ar Pira,pora, actualmente ponto terminal da Estrada d·e Ferro Central elo Brazil, de onde ·demandará o porto do Rio
de •J aneh·o.

e
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Accr esce que em br eve Pirapora será doLada de um porto reunindo
-t odas ais vantagens para a n avegação, em virtude da con cessão f eita pelo
G overno do Estado aos Srs. L-cüz Canta:nhedo de Almei,da e A rthur H aa.s.
O :qu e aqui e,xpendernos em t •raços rapid•os salienta a vantagem que
a·carretariam v•s estudos dos Dr s. Labro.y e ·CayÍá da zona norte-mineira ,
que de certo lhes .causaria optima impressão.
·La m en tavel é, porta-nto , que os dous dignos com1missarios <lo Governo F ede r a l não houvessem tr a nspo•3•lo a .f.ronteira da Bahia e penetrando e1n ·M h1as, a.br amge·n d·o na;3 su as obs ervações P. .p esquizas uma
zona farta mente <lo tada de b orr.aclm, producto que ·p aga dimin utos im_r1 ostos no '".rhesouro ·de Minas, tornan do-se ass•in1 1nais lucrat iva a S:.ia.
explora.ção para os in c1ustriaes .
P ed iindÔ a brig·o para estas lin has ·n o Jd.i""JticilJ no s :.s ub screve1nos, -eo1n
.a maior ·rnns'.d•eração, :a n)i gos e .admi-radores Hccas <G Clenie:nce. Bello
Horiz·onte. 21 de setemllro de 1912.,, ·
Como vê a Camara, o-ppo.nho >á opi:niã:o -do nobre Deputaclo mineir•J .
Sr. Calo,,;eras,. a .opinião d os Srs. H aas & ·Clemence, 1-airn.bem mineiros,
q ue mo:2tram á ·saciedade que a -c ultura e a indus·t!·i.a extractiva da m:l.-31içoba e c'!a mam ga b eira pod·e:m da1· os melhores r esultados no grand e
E •otq.cl<> de Minas. (l'a1isa. )
.Para o easo especial 'ªª bo rracha -seringa, pensa o meu il.lustre ·
-col!ega - ·- e n est e JJonto está ele accõrdo ·com o regulament 10 ·- qL1·e a
solução est·á na cultura indus t ri al, mas qu e 11ão se pô-d e de ix a l' de . ma-n ier ·e f.avorecer a ·~xp loraçã o dos seringaes silvestr es, af.im de não d ~ 
_, <>rtar o m erc>Ldo, na phrase ·ele S. Ex.
P a ra consegu i.r- se esse d esiàercttit,rn, co.ncorda ainda que .a ·Ca·usa
·princip·al a -c ombater é a carestia da viela. m as discorda -el e a'.guns -dü>3 _
·meios ,que se prre1tencle e111 1pregar p ar a que os res·ultados .sej a1m: effi.ca;z.es .
A carestia da vida illO valle el o Amazonas tem como 'causa,3 ·p rin clpae s :
•
l º, taxação e leva •di.ssima do s i111posto1:: , quer de ini.:p·órtação, qu:~ r
de exportaçã o, influi.rido, - poré m ~ n1ais directa.m.ente a elos ilnp.ostos de
i1np0Ptação dos genero.s de pri1m.e1ra n e·cei~s idad e ;
2° , i.n·egu!ar ida de: -clifficulclacle e sobretudo car esti a extrema elo s

tran spor tes .
.A. essa.s causas prin c i,paes .v ee1m se juntar outras" subsidiarias; üm.a·-;·
·devid as a ·condições .esp ecia-es ·ao m eio e outra.3 'cl-ecorrentes das dua.s '

_priincipae.:::; - ·fa-es a in s.alubridade ele certas zo.nas, a falta ª'~ capitiaes '_
-0 atrazo dos s eri ngu e i ros que 1
não sabe1n tir a r pro veito cl(}l'.5· preciosos
.recurso~ CJUe estão ·ao seu alcance, etc., -etc.
·
Para combater · a .primeira causa. o reme·:1io theorico é tudo quant·.>

_pód·e haver de >mais sim ples diminuir os impostos até o limite co.n-venierrle.
Devemo•', ele fac to, di•m.inuir os impostos. Elles são exageradissimo s.
·C{)mo n;rnito bem len:;brou o ri obre Deputa.elo S r. ·Calogeras em seu ..
ciiscurso, pe'o im.pos·to do 5° ·cl.o ouro cobrado pela m etr opol e, arrebe-n to u
.u 1n ·rnovin \e nto revolu ciona rio en1 "Nlinas 'Geraes. 'Que não justifí.earia
1

a gora o imposto d e exportação cofir acl o- sobre a bo.rracb a, qu e a ttin g·e .
:a um 4° do va lor c1est a ?
·M as con1-0 -clin1Snuir esses

ilnpo.:~ 1 tos?

O meu illus-tre collega pr-ég.a p ara -o ,ca·:o a tarifa -cliffer en cial, m a.s
·como está é prol1ibic1a -pela nossa Cons-ti't.u'ção, sustenta a n eces,s idade
a a rev i :ão dos in1postos alfanclegarios, par a que o ,nor·t e nã-o succu1nba
s ob o fara·o d e taxas que, .n o sul, vão 'a penas be·neficiar determinados
fo dustri a.es.
1
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Nobres ·pala \'ras são estas que aos ,nortistas c-0p 1 ~ ola ouvir pronunciar de modo tão e!oquente ,por um representaaüe do sul.
o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Apoiado, ·ella.s são a pura verdade .
.O SR. LUCIANO PEREIRA - Infelizmente essa a.spiração, no moment0>
financeiro que a•t,ravessamos, não pôde passar de, .a spiração ·e a,con.selhala equivale offerecer um remedio :puramente plalo.nico, porque o que 3e·
sabe é que o Co,ngress-o .não a votaria.
A lei da defe.sa a·a ·b orracha p.r.ocurou uma .solução para a dicf:ficuJ-.
dade em terrei;o .muito ma is ·pl'atico.
Em vez de ·d·ete11mina r u1na derrocada nos impostos de i1m.p ortaçfL::»
sobre certos generos, ·com'° os .cereaes, 013. lacti-cinios ·e outros. gen~eros de ·
prim eira ·neces.s:ctade, o que seria •produzir bruscamente uma forte de pressão nas rendas .a.o .p-aiz, •11 0 mo1n~ento e.m qu e elle n1aís pr·ecis.a Oella s,
é a rui·n a de inãustrias que j·á :prosperam. no sul em conJiçõe.s satisfat'orias ·P ª"ª muitos dos .Esta:d.Q.s -a.a R epublica, .edabeleceu o {)ri terio defavor ec·er .a producção in lOco1 de.sises pri·nC·ipae.s generos de primeira ne{)essidade. "Para isso concedeu isenções de direitos não• .sómente parg.
boiõe<>· clefümadores, de.sLnfectant.e s e diss-oJventes, ·c omo ironicamente ·a ssevera o ;,obre. Deputadü, mas .para todos os instrum entos e u tens11ios'
de tr.abalhos destinados clirecta ou •oubsi.cliariamen•te á industria .p rincipal da borr acl1a e ás ou1tras i•nclu.s.trias que podem pro•,perar com sue-·
cess-0 na região.
A ·cultura inte nsi va .da hctvect e o replantio dos seringaes silvestre.s,_
não só1nent·e :DOS Iogares accessivehs:· á 1grande na.vegação, ~mas e n1 todo s..
aquel'.es onde o ·pro-dudo po.ss.a enconfr.ar vantagem, .a colheita e o ber.efi.ciam E>nto ela borracha, a proclucção ele generos alimentic'os, a.s in-·
clustrias <la pesca .e do <transport.e, toda" serão beneficiadas pelas isenções, e n1uitas c1,e lifls farão Jlls- a pre.in~ios d·e ani1uação que não sn.o p·ara
cles prez·ar.
·
O SR. DIONYSio ·CERQU'EIRA - .s·obretudo so.n egancfo os •ceringueiro8
1

da acção do reg.atào.
O SR. RAPHAEL ·P INHEIRO
serin.gu elros.

o SR. ·r..,uOJANo PEREIRA -

-

Não é .o regatão o 1maior ini migo dos ,

Os regaitões :s ão negocia,nt es ambulantes·.
que vão ivend·er de bar.racão e n1 harirEÚcão ()S gener-os de p.rin1eira. n e cessidades e, .á,s vezes, a.tê .obj ectos de luxo.
Em g e ral ell es não fazem n egocios com o·s .seringuei.ro·s, mas com·
os .Proori•os donos dos barracões, prejudicando d·essa manei.ra o ·comme.rcio aviador dàs ·p·raças de Belém e Manáos·. Em troca elas mer·cadorias•
que com.pra , o idono do barracão ·e ntreg·a -b orracha ao regatão, deixand o·
assiTn de r emetter esse ;Pl"'Oducto ao avi.adoi-, ·q ue é .qu em soffre o i>rejuizo.
O SR. RAPHAEL ·PINHEIRO - O r egatão é o masca.te das agua.s .
G SR. !LUCIANO PEREIRA - Disse muito ·b em V. Ex. , o 1·egaitão é a.
perfeito mascate das aguas. ·Carreg'a · grand es embarcações de mercauo.rias., sóbe os rios ·e, tocando em todo.s os portüs, procura vendei-as.
-M as ·nen1 sen1pr e são flores o seu negocio. A's v·ezes ·depo.is de ·l onga s·
viagens feitas s•ob a·s m a iores .agruras, ao chegar .em Belém ou em·
Manáos, o regatão vê todo s eu ·trabalho p erdido. O.s a,v iador-es costumam·
ter em •cada navio que transporta bo.rr.a.cha d.e representantes ·seus, qu e·
exercem um a ·especi e de fiscalização sob r e o.s propri et ados de se ringaes,
dé sorte que, quando os 11egocios fe itO"s por estes com os r egatões .s ã o·
des cobertos , a borracha dad.a em pagamento .é arr·estada a, r equerim en,t0>
dos aviadores 'lesados.
·E m tal c·aso o preju.;zo do r egatão .é completo, po·r que fica, sem a
bo rracha, .sem as mercad•o.ri·a.s e s em o t rabalho, que é t·u do quanto pôd e:
haver de m a is p enoso.
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Ma.s voltemos ao fio da discussãio. · Jiá mostrei á Ca.mara a maneira
:pratica por que a lei e o .r egulamento pr01curaram resolver a diminuição
.dos impost•o•s de impo.r tação.
A dos impostos de .exportação está por sua vez prevista e pre-cisamente nesta occa.sião os Cong.ressos Estacluae do Pará e do Amazonas
·d.iscutem pro1ecbos autorizando (JS respectivos governos a estabelecerem
.accordos com a União para es·sa reducção.
O nobre Deputado mineiro accusa ainda o p1ano ela localização dos
·c entros de producção d.e genePos alimenti'Cios que se pretenclem crear,
.Pensando que seria preferivel fazel -o em .M araj6 e não nos campos do
Hio Branco, por .se acha,rem estes a perto d.e 1 . 000 kilometros ele Manáos.
Neste ·Ponbo -o nobre Deputado não estudou detidamente a lei é o
regulamento. Elles mandam promover a creação desses · centr.os de producção de generos alimenticios em pontos que foram es·colhi·d'ÜS ele m-oclo
.a permHtiorem a ·di1stribuiçi10 dos productos nas condições mais fa,v o.r aveis, lev•a·cla em consideração a immensa superfície Ü'a região a attencler,
.e esses pont()S, por felicidade, •coincidem com Jogares onde existem cam,pos de .criação e terrenos a.dmiravelmernte apropriaclo·s r>ara a agricultura.
O .n obre Deputado esqueceu-se de que a cidade ·de :iVLanáios está a
1. 000 kilometros do Hio. Branco, mas são 1. 000 ldlometros de ri() abaixo,
.ao passo .que está ·distante ele Marajó 1. 778 kilometros ele rio acima..
S. Ex. não tem po.rtanto razão na sua critica.
O Hio Branco üca muitissüno mais proximo ele Manáo.s elo que
.Marad6.
•
.Para mostrar que a escolha devia recahir sobre aquelle e não sobre
·este, hasta considerar que hoj.e, nas .conclições actuaes ·em que 1se · encontra o Hi•o Bra,n co, lutando os seus fazendeiros ·com as difficulclades
de uma navegação arriscacfüssirn:a, ·dem()rada e .s6 pos sível em certa época
.do 1anno, ainda assim aba,stecem Manáos ele gado em condições muito
mais 'Van taijosas do que os fazendeiros de Maraj6.
Parece- me que este a1'gumento é irrespondivel.
•Al·ém ·fü.sso a · zona ·do Hio Branco é uma zona privilegia·da. Ligal-a
.a Manáos pGr meio c1e uma ·estrada ele ferro ou de .rodagem, foi seru;pTe
·O· sonho düuraclo ·clO.s amaz()nenses. ·J·á fo,rmn até c1ac1as tres concessões
nesse sentido, sendo que uma federa,!.
O ideal amazo.n ense foi ,s empre ·esse: ligar a ,capital elo Estado ao
valle elo Hio Branco.
Os oam].)os ch:J Riü Branco são extraordina:ria1men1e saudaveis, maravilhosamente fertei,s e prestam-se admiravelm.ente pa:ra a industria pe·Cuaria, assi·m como para a agricultura e111 gr1ande escàla, q·u e exige cam. ]Jos, onde os instrumentos possam co.r'I\er li·v remente, sem necessi.dade de
clerribaT florestas, esta·nclo no .aproveita:menbo elos seu s· campos '() segredo
do desenvolvimento da agri,cultura '8111 grande esca,la na Republica
Arg·en tina.
·
.M ostra-se ainda receioso o nobre De,putaclo Sr . Calogeras ·de que,
.anesm-0 ·d,epoi-s ele feito.s •os trabalhos, a immigração estrangeira, ·não se
-encamih he pa·ra o Rio Br~anco, .m ostrando-se infenso á colonização na·donal.
A isso respondo eu: Si ha previsão que não deve fa1har é essa,.
'l'ratando-.se de uma região que gü.sa d.e um clima delicioso , p·roxima
de um .grande centro como Manáos e ele outro não menos· importante
como Demerara, na Guyana [ngleza, região que como ;n,enhuma ou Lra se
presta •á pecua:ria e . á tavoura em grande -escala, por que ,razão ],)ara ella
não hão de concorrer OS ·Colonos, quando ' lá encontra,r ão todas as condições de successo ?
Não posso oompreh E}ncler tambem a razão ·p or que o il lustre i'Jr.
·Calogeras se mostra infenso á colonização nacional naquella zona.
O va11e cl!o Amazonas . si •V.ale o que vale deve-o .exclusivamente ao
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colono nacional , a.o impavi do 1sertanejo do No·rte, qu e, escrevendo umai.
v erdadeira epopéa, na minha humiJd.e opinião a ma.is b e!la da nossa
Histo.ria, explorou <ClS seus 1rios e desbravou as suas florestas, integ.rando-<>
na civilização .
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - . Para o .b razileiro a rapidez do ganho ·
é uma necessidade . Somos capazes d·e nos embr.enhar p o·r uma flor esta
a dentro para· irmos buscar a bnrracha e não s•omos ca.pazes de esperar
sei·s mezes p elo fruto d.o que p!an bámos. O braziJ.eiro tem necessWade do
lucro immediato e a agricultura ·é uma fonte de riqueza, que exige queesperem po•r .e lla, emquanto que a industria exitractfva .é rapida.
O SR. LUCIANO · PEREIRA - As consi.deraÇ1ões que V. Ex. acaba de
faz er não p•odem ter grande peso, porque, de todas as industrias; a .
agrícola é precisamente a a.e desenvolvimento m a is rapido, a que dá
fructo,s ma.is depressa. Os seus lucros estão muito longe de ser demorados ·como V . . Ex. suppõe.
· O SR. RAPHAEL PINHEIRO - A .jndus<tria exitractiva é mais rapida.
O SR. LUCIANO :PEREIRA - Apenas na apparencia . Não pensa V. Ex ..
que .extr a hir borracha de se·ringa,es nativos ·c•o ns iste apenas em chegar,
cortar as rvo•res, recolher o leit e e clefumal-o. Si V. Eoc. tem essa con-·· ..
cepção .reforme-a .quanto antes, pois •é completamente .erron ea .
Os seringaes nrutivos tambem p•recisa;m ele trabalhos preparatori·os,
demorados e, sobretudo, -d i,spendiosissimos, para serem aprovei lados.
Espalhadas nas florestas virgens· as seringueiras por si pouco valem.
E;' neces-sario q·u e o homem venha descobril-as nas florestas, abra est!racfos, faça uma· v.ercladeira e·x p1oração, emfim, para depois· trabalhai-as.
E. nessa exploração, que além de ,penosa ·e arriscadíssima, gasta-se, tal-·
vez, mais tempo -do que é necessario gastar com o prepa·ro de uma .
g.rande roça, princip a lm ente si .esita fôr plantada no valle do Amaz·onas,.
onde a fertilidade do sôlo. é 1al que certos ce\'eaes, ·que em outros Jogaressô dã.Q uma e duas vezes no a nno, Já dão tr.es e . quatro.
Mas não é tudo. P.1-otestando contra a affirmrutiva do nobre Deputado b.ahi:ano de que o -b razileiro não se J)ôde defü.ca,r ao trabalho agrícola
porque não tem pacienci.a para esperar p elos seus fructos, estão ahi
diversas zonas do paiz, •nas quaes •o homem não se occu,pa, ,senão da la- ·
voura. Basta mencionar o. prop~·io grande Estado .que o nobre Depu~ado.
representa com tanto destaque nesta Casa.
Por que razão o ]J·razileiro pôde ser agricultor na Bahia, em Pernámbuco, no Ceará, no MaTa nhão, etc., e não pôde 1>er no Rio Branco ?
A colonização nacional tem d:ado os me!hoires r es ultados em 1toda a
Amazonas, sendo provavel que ainda os dê melhor es. no Rio Branco, pois-·
os co lon0s vão ·Já encontrar os mesmos 1serviços e .ccupações que exe·r - ·
ci'am em .suas terra-s nabaes .
E' .jndubitavel que a 'região necessitará itamb em de colonos es<tran -··
'geiros adeantados que, ·conhecedo-res dos methodos modernos de criação
e a lav oura, pos·sam servir de m·estres áque!les; mas isso não exclué a
necessidade do colono nacional, .como quer o nobre Deputado o Sr. Ca- ·
Jogeras, maxime tratando-se d.e uma Tegião de fronteh·a.
O SR. RAPHAEL PINI-IEIRO . - O,s argumen to.s d-e V. Ex. conveµcem.
Isso confessando, vê V. Ex. qu e não faço obra sysitematica ! ·
O SR. LUCIANO PEREIRA - Eu tambem se·r ia incapaz de fazer essa
injustiça ao nobre Depu lado.
O SR. RAPHAEL PINIHErn'o - No discurso notavel que V. Ex. está .
pr-onunciando deve ter verifica.do que muitas vezes -estamos de accõrdo.
Não esperava, ·confesso, que V. Ex. tivess e a ca J1ma e a proficiencia
que está -demonsitr,ando na discusso.
.
O SR. LUCIANO PEREIRA - V. Ex. está sen!lo muit>0 generoso paTa .
commigo ·. Si eu nã.Q 9onh ecesse um pouco .o assumpto, não s·eria digno".
de· exercer o manda,to que o povo amazonense me confiou. (Paiisci.)
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Prseguindo, Sr. Presidente, n:a serie de considerações que vinha fazendo, creio ter mostrado ,a .improcedencia d-0 üiscurso do ·nobre Deputado po·r Minas na ·p arte em que 'S. Ex. 1se insurge ·contra a .coll-0cação ..
do ·centro productor e criador no Ri-0 Bran co . S. Ex. disse que achava
pref.erivel que esse centro ficasse siturud0 em ·M arajó, mas parece-me
ter demonstrado que para abastecer a zona ele cíue Manáos é ent·reposto,
:i;l.io Branco offerece muito ma.i ores vantagen·s.
Quando a lei e o r.egulamento da defesa da b0rracha crearam os
.centros, p•r ocura-ram ·aittender a todas as zonas que necessitavam Sel'
beneficiadas. !No Pará, por exerri,plo, seriam areados centros em Marajõ,
.h o X ·ingú, no Tap.ajós, -etc. ; no ...L\..mazonas se,r iai111 ·creaclos no -R io Br::;inco,

nos Antozes e e•mfim ·em todos os Jogares consi.derados favorave ls ao.
fim que se tinha "em v ista, ·queT pela consideração das distancias, que•r
pela da excellencia clrus terras ele cultura· e de campos ele creação 'Cle que
São ri.0o·s.
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - V. Elx . sabe Que a barateza é clecorrell!te
ela facilidade> dos transportes.
'
O .Sn. LUCIANO PEREIRA - Perfeitamente. O .nobre Depu tado Sr. Ca -·
logeras disse que o transporte entre •Marajó e Manáos ficaria mais barato do que entre .essa ci.dade e o .R io 1Branco. Ora, tanto isso 1não é ver- ·
-~lad e, que n1esmo pre :,e.nte1ne.nte os gados que .M arajá ·exporta para Ma_
'r iáos chega>m lá em 'c ondições de p.reç.o hn,f eriores aos que vão do Ria
1

1

Branco, apezar da

a1 1aveg.ação

•

1

deste ri,o ser ·ai.nela feita

e1n

pequenas

e 111-

barcações, sujei'tas a frequentes ·en·calhes e a toda sort e de accidentes.
O argu1nento parece-n1e •conclucle.nt.e . Si, 1cb1n o rio ob:ztruidü, com a maveg·,açfüo -c1ifrici1, ·O ga1do vindo. clo l=tio Branco ·Chega a Manáo.:; por pr·eçv
1

inf;erior ao de 1Mar.a'jó 1 q-ue mão suic·cederá quando a nav·e;gação ~ôr facil

e feita durante todo D am10?
'Mas .nuo é tudo. Os ·b enefi<ciamentos que .a rei e .o regulamento
-n1ancla1n fazer no tR.i 0 ·B ra1n-eo não se lin1ita1n 1 a·penas ia :favorecer o desenvolvi1me:r!tO ele centros ·Creaclores e agric-olas. Toa-a a zona do baixo.
R-io :Branoo é riquissitna en1 go1nma elasUca, pois <Contên1 enorm1eG serlngae.s nativos, 1que ai.nela 11ão ~pudera1n ser ex.plor·a dos deVi·do ·á s actu.a~s
1

diHi.-culdade.s de transportes, podendo-se ·affirmar, .p orém, que logo que
os inelhoram1,ent0!.3 seja111 1feitos, o baixo iR io Branco e seus affluentes,
ricos e1n .s eringa·es, ·v erão 1desenvolver-se a i·nclustri.a ex t.ra:cbiva da borracha.
Nessas condições, os m1elhoramenbos que vão ser feitos não poderão
jámah consisti1· em despez·as improd·uctivas. O i1obre Deputado Sr. Calogera..~ . na. sua criU.c a, achou ainda .p -0uco pratico contar -com a pr-oducção J.ocal, que a lei ma.nela incrementar ·Com •a concessão de •premios,
se1npre qu0 se cultivare11n. .paral1elaimente :á seri ngu eira os imantimentos
1

1

1

1

porque, ·diz 'S. Ex., «o serfo1.gueir.o ·ein plena ni.aN.a virgen1 .oon1 te1np.o
e scasso e insuffi·Ci·ent-e de 1auxiliare.s 1
p ara a sangria das arvores on'•J.e ·
achal"i ten1po e meios para plantar, -c uidar e .co1her iegu1nes?»
1

1

.S. ·Ex. tocou, para nni·ll). preds·am.ente na questão que re>-olve D
ptoblel)1a eco.nom.ico -elo valle elo Amazona.s .
.En1quanto ·a região não produzir o que -cons01ne,

-0

.seu prpble1na ·

eco,nomico ·não ·eS'tá resolvid-o. E neste ponto ella retrogradDu, porqu~
aind.a ha ·trinta .annos a.tr.acZ era ·i sto o que succedia .
·os seus habitantes era111 agricultores, que vivia:in· J1as ~erras altas
dos rios.

' .Sómente nos mezes d·e verã-o ·é que des·ciam par.a .as terras baixa.s,
a fim, .de se entregarem á ·ext1·:xcçã-0 -ela borracha, voHanclo de nov.o aos .
la.res, logo que o i-nvenno, alagando os serin.gaes, iJ.1ão 1J1es perin11ittia.
mais D ·corte ela borracha.
Em taes condições ele trabalho, não 1tenc10 nece>: siel:xcle de tirar ela._

-'
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industria ·e xtra.ctiva tu elo o ,que precisavam para viver, á feição c1o que
.•mccede hoje, mesmo aJ.camçando .p reços baixo,?, a borracha ainda· dava
resultados compensadores.
Com a vaJ.orização elo seu . ·p reço, porém, devido ás neces•2iclacles
cres·centes ·ela Lndustl'ia 1mocl·er·na., desd·e que a borra.cha sómente dlciV<i
.1>·a11a t111cl.o, as a·oças foràim sendo abandonadas, até que o agri.cu l'tor se
tTansform1ou e1Íl1 sering·ueiro, par:- sa11cl•o •a inorar nos seringa·es, solução
que trou::,:e como ·consequencia uma série •ele factos ·e de ·Cir.cumsta,ncia,,s,
que 11oje comsütuem outros tantos males a combater.
As m_c dicla,s clecretaclas pela lei de 5 de janeir.o e .regulam1ernto ·de
17 de abril faci!itrum uma nova ·evolução, por meios act<ualmente un;ai•:>
·Convenientes, -paria .a .reor.g anizaçã'O econon1ica 1d·a re1gião, -baseada sobr·.3

•.

o anli'go ,, egimen, ·de ser •a industria ela borracha co.nsiderada e ex·p lo.rada .co1no subi2iclifüria, •l'egiln.en que ié i.nico~ntestavel111ernte o uni-co. pelo.
qual se c onseguirá produzil-a '"- preços suffi.cientemente b·aixos.
No Eeu notavel discurso, co1nsWerou ainda o .'.meu nobre ·coll ega a
·valorização da moeda -com.a um (l os meios priruci•paes pa1'a se cJ1egar ao
'bara t-eame-nt·o da viela ·!10 vaJ1e do .,l'"'\Jma-z,o nas.

•Não creio que haja •alguem q.ue >élisC.orcle dessa opi:nião cl·e .S. Ex.
Fos se, porém, ·O va!le elo Amazo,nas esrrJerar •que tal valorização .se desse,
·C'Bln ad.apta.r .ou<tros meios de ac~ão mais ·p.rompta, e t·eria de ver o seu
procl ucto venci elo pela concürr-e nci·a do producto estrange iro.
Valorizar a n1oeda mão t e11:n sido outra .a preoccilpação de es 1 ~a·di.stas
JJatri·ci-os, desde que -0 1Brazil .se orgâniz.ou em, nação, .con.sütuinclo lnesm.o e.ssa questão o progran1ma c1e .certos 1governos, mão ~-= endo possivel

-até hoje .c]ar-llie solução.
Ainda. esse conselho de .S. Éx., p-0is, com·o se vê, é puramente vla·toni.c o, não podendo fazer par1e ·ele um programma que 'd·esejasse fa.zcr
obra pra1Uca.

B.a.cta-!llle a g ora respomler á mltün1a critica feH·a á lei .e a.o regula-

n1 ento da borracha ·p-elo J1obre .sr . 1Calogeras, relativos â.s 1g.rancles redes
ôe viação do progranin\a.

E' indiscutivel a n0cessi.dade a·e ser construida UJna estrada ele ferro
corta·ndo o '.rerritorio elo Acre ·e ligando entre si as tres prefeiturais ,
Ao v·atar agora cl·a ·con·s•trucção dessa. estracl-a aproveito a occasiãa
para respouder .c1etalha·damente a -uma pergunta ·elo 1nobre Deputa.elo
·sr. Raph'.tel Pinheiro, no seu brilhante 'f üscurso de estréa nesta 'Ca>sa .
S'. Ex ., .no •: eu alluc1iclo -clisc]lrso, perguntou si o proje-c to de .com;trucção rlessa estracl-a ·n ão .entraria mo plano de ·en~ regar a um syndl'ca t o estra:>geiro, cl o qual é per·sielent e o 'Sr. ·Farqhuar, toa o o nosso serviço de viação int•erna .
O SR. RAPHAEL PINHEIRO V. ®x. engana-se. Asseguro que me
queria r eferir á Estra.cla de Belém a •Pira,pora.
O SR. LUCIANO !PEREIRA Nesse · 'c ai:-0. 01'. ®x. se enganou na
Teferencia. V. lE x. clev·e 'l em brar~se •de que quando a fez, .em apa!'te,
declarei q.11e estava· autorizado a d·ar expJi.c·a ções sohre · ·O plano de
·construcção da estrruda e indagando-me V, Ex. auto.r izado poT quem,
i!'esponc1i que, p.elo ·conhecimento exacto que tinha -dos factos, aio que
me ·r etrucou V. Ex. que a minha palavra valia ~udo para -0 Raphael
Pi,n hei.rn; mas era pouco para satisfazer ao- Deputado daqu e!.le nome.
Deante ela ·declaração de V. Ex., :acredito agora, ,porém, que a
sua intenção era referir-·se ·á Belém, á Pirapora, mas já que no cUscurs.o
-de V. Eoc, a referencia foi rei.ta á Estrada de Ji',erro a.o Abuná á 'V illa.
·de '.rhaumatrn·go, ap rovei to a occas.ião para fazer o hist-0rico desse .p roc
ject.o de estrada.
Quellll primeiro tev-e a idéa -ela sua cpnstrucção foi o engenheiro civil
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<Gentil Norberto, um elos chefes da, revoluçã,o acreana, profundo conhece. clo·r ela região, e para leval-a à effeito requereu .a sua concessão ao •COJJ.gresso. Este, como era natural, pefüu .a respeito informações ao Govel'iio.
Ouvido o Minister.io ela Viação, este declarou que, trailanclo-se de uma
-e strada que oorria na fronteira, competia ao Ministerio ela Guer ra pronunciar-se sobre a utilic1ac1e da sua construcção.
O Ministerio da Guerra, po-r intermecl.io do Grande Es•tado-Maior do
Exercito, es tud•ou minuciosamenté o traçado da estrada e terminou
dando parecer favoravel á sua construcção, que declarou de. grande al·.ca,nce estrategico.
. _
Deante elesse parecer o ·Congresso resolveu considerar a estrada ele
.. utilidade publica, ma.s em v ez ele dar a conces são ao Dr. Gentil Norberto,
0

nTanclou 1construil-a , :acl111inis tra1tivan1ente, J)elo reg·i11nen da lei, abrindo

cr edito para is·so no orçamento.
Ao s er organizado o plarro de ·elefeza da bol'racha foi n ell e incluida
a construcção ela .estrada, já estudada e autorizada a construir.
'E •eis ahi o motivo por que ena encontra no plano.
iC omo já 'Cliss e, Sr. ·P residente, é incliscutivel a, necessidade ele ser
·c onsibruiela uma estrada ele fel'ro cortando .o ·'r erütori.o do Acre e ligando
e n t re si a s tres prefeituras·.
·
.Essa estrada, porém, eleve attencler a duas condições, impostas uma
.;pela natu-reza do terreno e a outra v ela situação geogra,p hica elo .territor.io .
u-\:qu ella importa clizer, que a estrada sõ l)Oclerá s er consfruicla por
_preço razoavel, procura,nclo o.s ,[er.r enos firmes, por um •braçado que r eduz.a ·ao n1ini11110 a ext ensão el a s zonas de inundação a atravessar.
A segunda exig.e qu e a ·es trada, se P'l'este ·co1n o 1naxi1n.o de efficacia

á defesa da extensa linha de nossa fronteira com .a Boliv.i•a e .o P erú,
que .v ae do .J av2!ry ao Ma,eleira .
S·obre essa s egunda parte já vimos como se manifestou a r espeito
-o grand e Estado -Maior elo nosso Exercito, a mais c omp e1tente autorida,d•e
.que t emos para dizer so hre -o a ss·u mpto.
•Qua nto ·á primeira parte, a qu e se refere ao pont·o ele vis t a ·eco_nomico, n.1"o sou um profisstona1, .por isso não posso .füzer ac; nob're Deput ado si qualquer ou tro traçado encoTutra melh0or terreno Pª<'ª o estabeleci.menta firme e consolidado elo leito ela linha; mas uma c.ous.a se verifica
á simpl e·s ins p ecçã-o do mappa da r·egião é que o pro·j ecto, uma vez
atravessado o MacleiTa, ganh.a o divis'Dr ·das agua.s entre o Abuná e .o .
Ituxy, alcança .e s'6be o Acre, na parte ele seu curso .onde a, aM:irtucle
_já ·deve s er .cons.i•der.avel, e corta o vale do Purüs em clemancla ·ao ele
Juruá na s·ua parte mais .alta,, onde é provavel que a inda exi·stam alag-adiços el e g-r.ancle .extens ão, mas onde 1é tambem quasi certü que os
. t errenos enxwtos constitu a m a maio.r extensão .
1Daclas as condiçõ es oda região que a estrada tem ele atravessar, não
ha duvida •nenhuma que o custo ela :Sua construcção s erá ,eJevadiss.imo.
JVLas C2!rissim•o lambem fie.ou .a estrada Madeira, ·e Mamoré ·e ninguem
_por es•s e facto pod erá pôr ·em duv•i'da a utilidade da sua •cons.tr·ucção.
· •Que a ·est rada ·do Abwná a Villa 'Thaumaturg10 terá clescle logo um
grande tra fego, }Jóde s e r g;arantido ci vrio1·iJ· :p oi-s só o commercio d'O
·Tel"ritorio ido Acre é mai:S do que sufficiente para custeai-a com grande
. lucro .
Não conheço ·exactamente
custo ela, consbrucção ela ·estrada :Mad eira ao Mamo ré ...
O SR. PEREIRA TEIXEIRA - Cinco milhõ es ester lino s .
O SR. LUCIANO PEREIRA - Cinco milhões esterlinos correspond em a
··75 mil ·contos. Acho exagera~a a cifra, pa recenclo -m·e que ha .e ngano
_•da pa,rte elo meu nobre collega, S,·. Pe·r eira ·T eixeira. Tendo a penas a es·-
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trada uma 'e x tensão de 350 kilometro.s, si custas·s e aquella cifra sahirimc
cada ki!Qmetro a .r azão de mais •200 contos, o que me pa,rece a bsurdo.
Mas admittamos a cifra, para al'gumentar .
Em fins do annci passa.elo a Estrada Ma{lei'ra ao Mamo.ré, t end•o
apen as em trafego 2.20 l<ilometro.s., ·que vae da f-0z a.e Abun á a Porto .
Velho, já deixava urna renda bruta. de mais ele 400 :00 0$ mensaes, isto .
antes de attingir á zona mais rica que •tem de percorrer, onde se encontram os grandes seringaes .que es1tão a lém da zona enca,choeinvda; antes
de começa,i· a receber -0s productos bolivianos e ma:tto-grnssenses , que ·
é o fim principal da su'a ·construcçfüo.
1P.elo que ella já rendia ·então, põde-s.e fadlmente calcul ar o que ren--·
derá depois ele prompta, par·ecendo-me· não aventura.r um absurdo dizendo
que a su a renda compensará largamente o capi1tal empregado.
A Estrada de (Ferro .ao Abuná a ViJI.a Thaumaturgo, com a experiencia deixada p ela construcção da Macleir.a-·Mamo.r.é, 1Jóde ser construida
mais economicamente cl·o que esta.
·
O .seu futuro não ·é menos certo, porque p elos s eus trens correrão ·
, todas as mercado.rias 1[mportadas e •todos os' pr.ocluct-0s ·exportados pelo·.
Territorio do Acre, o que represeu·ta um trafego consideravel.
A·ss.in1 sendo, nãio vejo razões para, ten1er-·~e a sua construcção.
O ·p·rejudicado com ·ella seria o Estado do Amazonas, que veria afastado de Man>áos toc1o o comrnercio que essa 1Haça faz hoje com .aquelle
territori•o, que. pass•aria a ser fehto oom a praça ·de Belém, em communi-ca.ção dire.cta .com Po·rto Vel.ho.
A per·s pectiv.a desse mal ünminente a,l armou justamente a. commercio..
..do .A!mazonas, o qual dirigiu ao 1VLH1isterio ·da Ag•ricultura uma r epresentação pedindo que, ·em vez daquella estrada, füsse ·construida outra., partindo da cidade ela Labrea, em •fürecção ao Alto Acre.
Esse novo traçado, mais curto do que aque1le ·e de construcção muito ·
mais barata, pernütte ao Ter.ritorio d·o Acre communicações rápidas e
permane11Jte·s ·com a praça de Ma.n ãos.
•Como Deputaiclo amazonense empenharei todo.s os meus esforços,..
·para que o segundo traçado sej;a prefeei•d•o a,o pri•meiro e nesse sentic1 0>
subs01»evi a emenda apresenta da pelo "neu illustraclo companhef.ro de bancada '8 r. Aurelio de Amorim.
A representação ela Associação Gommercial üo Amazonas está send o..
es•tudada pelo Governo, não sendo difficil que, taes os ·a rgumerutos apresenta,dos em favor da linha do Purús, o po·oprio Gover.n o peça ao Con- ·
gresso a necessaria a utorização .para se·r modificado o projecto actual.
o interesse cliTecto que o meu Estado tem na gues1tão, porém, não '
me conduz a des conhecer a vantaig·em ·es•t rategica que -o p•rimeir.o t•r açado
tem s·obre o segundo, parecendo-me, entr~tanto, qu e ,a s . vantagens economicas deste •s obre aquelle, .elevem determinar o Governo a preferil-o,
uma vez qÚe com elle as nossas front eiras ficam tambem se1'viclas, ainda
que não ne modo •tão compJ.eto ·como se fosse ,adop tado o primei•r o traça elo.
Es1ou assim de um certo modo ele .accô1· clo com ·a,s conclusões do ·
nobre Deputad·o Sr . .Calogeras, relativamente á preferencia do traçado
do .Pll!rús sobTe o do :Abuná a ViJl.a ' .Dhaumaturgo; mas por considerações
diversas das apresentadas· por elle, sem ·descon h ecer que este ultinio ·
traçad-0 não .consti>tue um erro t echnico e que 'Offerece vantagens que não
são para desprezar, principalmente sob o ponto de vista da cl'e fesa nacional.
·
Deveria entra"· ago•i'a na aprecia.ção das critica,s feitas pelo illustre
mineiro â <:onstrucção da Estrad.a de Ferro ·da P.trapora a Belém.
Sendo, porém, essa uma questão importa,n tis·sima que precisa ser ·
analysa,cla desenvolvid.amente e dispond.o eu .apenas d e 20 minutos, pre-firo tratal- a ,em out.ra occasião, para o que peço a V. Ex . , Sr. President e,.
1

,
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que me considere inscripto para fallar segun da vez .sobre o prnj ecto em
discussão. (Mi•ito bem, mu;to bem. O orculor é milito cumprimen1ta:do , )
O SR. PRESIDENTEJ +- ·o pedido do nobre Deputado será tomado na
devida conúderação.
(Antes do Sr. L . Perei·ra, occupou a bribuna tratan do do ensino publico o 8r. Gumercindo Ribas . )
·
O ;SR·. ICORR:il:A DE!F'l~!ill]'I'.AJS •Sr. Presidente., itenho· aissi·s·tido ·á s dis·cussões elo orçamento da agricultura, mas confesso que cada
:. .d1na proficienicia, prova-do o ·e studo minucioso que füzeratn so1bre as·
ver•bas ·que co·n stituem as ta.bellas elo •M inisterio <l'a P,..gri·c ultura.
O -8-R. R.APHAEL PINHEIRO 'E ' a 'Primeira vez que tal a contece
em mm paiz .e.ssencia;lmente agrícola.
O •Sn. CoRREA DEFREITAS Ora, isto, de ·certa fõrma me alegra e
vejo que, na verda:de, as fõrmas parlamentaires estão send o executadas com certo cui•dado nesta Oasa, de modo que os traiba·lhos vão pas sando por u111à .p ha.se nova.
'.1-\.té agora, leis basicas, ,que clevia.m merecer o •nosso carinho· e o
nosso estudo, foram sempre descur a-O-as, nes·ta Casa. ·E i sto era até
motivo de co·n sura •p or ·p arte da i'mprensa, 1JOI' sere'ln pre·cisamento os
assurnptos mais im'!lortantes e transcendentes e '[)Or assim dizer a
principal razão ·de ser ·d·os cor.p os legislativos.
·A gora ve jo •que s·urge uma ·n ova éra. E' iss·o :i.notivo de f elicitar<me e dar para·b ens á Gamara, por vel-a en•ca.mi·n11ar, 110 bom S·entido,
o trabalho parlamentar, ·füs·cutind o com largueza de vistas, com cuia.a.aio, com cautela, com amor pel•a causa pulblica, v-rovando dest' arte
que se fizeram estud·os, qu·e não howve n enhum sentimento a.e obstrucção p·aTa as ~e is a·nnu a;es, sinãQ o desej o •c11e eschwecer ia. Nação sobre
asS'u-mptos os mais •palpitantes.
•M as, ten:ho notado q u e, a:o Mi·nisterio da Ag-rvcul•tura, se -1E>m feito '
censura,s que não aciho de tod•o justas. E'' 'Pos·si1\0E>) que assim fallando
1

i111=corra n.o desagir ado dos ·1 neus ·carcis -colleg·as, a quem respeito e es-

ümo, fazendo justiça ás suas intenções, ·C1;endo que não seja u m a;cto
ele hostili·dad·e ao ti-tular •da pasta da Agricul>tuTa, ma;s o z.elQ d·e bem
ventilar os negocios puibJicos, corrigindo d ~ feitos e .falta•s .
E' 1lm <lever de cons>eiencia a que m ie ju·l·go obrig·a:do a resta·be··
lecer a verdiade.

O Ministerio da Agri•cultura é uma necessi·fü1;de .·p alpHa.nte da
Naçã:o, ·füta :lá hoje por um a;phorismo .es·s·encialmente agri-cola; e
realm<0>nte é um do.s t itulas a.e ·b enemer-encia d.o ,s·r . 'Nilo Peçanha, a
Klreação d·esse aevartamento d a a:dministração publica .
Ess·e ac•to, por si sô · 1basht para dfa1pensa1· censuras. por ou.tr·a s
f~ltas, pequenas ou graves, que tenha co·rr.1;m etUdo.
o Sr . RAPHAET, PINHEIRO - ·J'iluito b em.
O SR. MAURICIO DE LACERDA ~ V . ·Ecx . .n unca ct'ez ·essas cens·ur as·?
O 'SR. CoRREA DEFREITAS - Estava ausente. ·Posso fa.lJ.ar com toda
a fra-nqu eza.

. Es•te .Ministeri-o entende com os serviço,s mais importantes da Nação, que são justamente os que se relrucionam .com a agriocult'U'ra, com
a ind'ustria pastoril e 'Com o ensino agri,cola.
'T e·nho •predile cção, co11f.esso, por estas ·CO·g·Rações, porque entendo
·qu e nE>lla repo u sa o futuro do nnsS'o •paiz, e não regatearei applausos
ao Ministerio qu e in1hciou en.fre nõs .serviços tão urgentes e neces sarios .
Po·r mia.is •de uma vez me tenho referi·do ·aqui ao ifaot o de disp.en..sarmQs todos os f avores ·á colonização es.trang·eira q uan·do os po·b res
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itraibalha·d·ores :nacionaes vivem penseguidos, sem terras rpara cultiv ao·.em, verdaideiros parié.s es1pal·haclos por tO"do o Brazil.
IUm IGo·v·er·no •que se 1pro']mzer a a mparai-os :não pôde deixar de
-ser um ben emerito.
Oonsi·dero o 1serviço .ele rprote.cção aos indios o passo mai:s agiga.1.tado que deu o 1Ministerio ela ·Agri>cultura, e eUe, só por si, basta·ria
para rrecommenelar, ·quando outros motivos de applausos não €Xistissem,
.a administração elo Sr. ~o led o e de iSeus antecessores.
Esse serviço de 'Protecção aos i·ndi0:s tem merecido até encomios ua
. governos da IDu-ro•pa.
A Inglaterra, por ex.emp.J-o, não se cansa id e •f azer elogios do nosso
.. vaiz, aconselhando o 1g overno 1peruano a icópiar os 'no.ssos ·p rocessos de
c a:te:chese.
O 1SR. 1MAun.rCIO DE LACERIDA - 1P 6:de accres·centar que a !Repu1b.Jica
Ar.geintina, tomaoido para modelo o ·nosso, aicaiba ele cr-ear um serviço
de ·p rotecção aios inddos dü Gha:co.
10 'SR. 1Connl1:A IDEFREITAs - Ja-m1e dus·tam 1ente ·r eferir ao facto a
·que aica!ba de alludir o :nobre •D eputaid·o, 1S.r .•M auricio de La:cerda.
o ISR. MAURICIO DE LACERDA - A Ar.genUna que tinha 110V€ <regi:mentos. ele ·cavanaria no Ohaco ·para •conter os i n1dios, agora os dis_pe11s.ou.
10 ·SR. 1CoRRl1:A DE FREITAS - tOomo sou .apaixonado rpor todas as
~lasses •in>fer1ores, po1
r <todos quantos S'Qfü.rem perseguição, ,que •llãO teem
.re·cursos para a sua s ub.sis tenci.a, não ·posso deixar ele render homenagens a um homem que é o liberta:elor d·e uma raça que é a desses
.. aiboiig·enes, •que de algu·ma sorte preparavam o ael•vento ela oiova na·Cionaliclade.
A 1pri·nc1•pio ·deraim-se atrociodaides, que •hOde são, in•compative·is com
·O nosso ·esta;do d·e 'c ultura e afüantamento.
Não pod·emos 1Jermittir ·que em •p leno 1secul·o XX se pratique a cha·dna 'de irmãos como se tem dâclo em relação ao,s ·b otoc'udos .
No momento em (Jlle o Ministro da Agricultura ·continúa a prestar a sua attenção 'á propaganda 'Clos nossos ·p ro·d·uco.s na ·E uPo·pa e
.mos E.sta·do.s iUni~d1 os, não regatearei a 1S. Ex. o m eu a1p oio por mais
f raJrn que efil'e '.Possa ser. Co ntinue ~s. 'EX. 'nesta rota, :em bene.Jiicio
. da nossa .pa;tria e a cui dar d•o .serviço de p1·otecção aos índios, que o
:meu a:p·Oio não lhe faltará .
.o SR. RAPHAEL PINiHEIRO - As glorias ca,b em a o Sr. co·r onel Rondon
.Si não houvesse esse bravo ...
O SR. <CoRRl1:A DEFREI'.l'AS Por occasiã;o ele v0tar a emenda tive
·ensejo de render o pleito a.e mi·nha a;dmi'ração ·ao ·coronel Rondon, applauclindo-lhe a attitude p-01r saber .que elle se poz ao serviço de uma causa
·•s·anta, oom carinh-0, com devotamento e acry.solado amo•r .
o SR. RAPHAEL PINHEIRO elá um aparte.
O SR. CORRl1:A DEFREITAS - Espero ver todos n ós que nos reconcilia.mos em prol da grandeza da noss.a patria, da, nossa terra, tendo em vi·sta
.o futm·o e a .pr•ospericlade do nosso paiz '.Para torna.1 -a forte, poder-0sa,
.graJt·de e sobretudo pa;ra torn.al-o humano.
Ao nobre titular da pasta ·ela Agricultura, a;quelles mesmos que t eem
vindo a esta tr.i'buna criticar o·s seus actos, accusando -o, teenn rendido
·a S. Ex. justiça., .reputand·o um homem honesto. E' natural que o 'Min-isterio que :ag·ora inicia os seus serviÇ"Os, !tenha neces·sidade desse r ecurso.
O SR. 1RARHAEL PINHEIRO - E' justamente por isso que nós, -0s do
"grupo que tem f.eHo a critica, achamos que ê pr eciso .to.sar aqui e alli,
··.porque iha exagger·o <Cle ;nici·o na oPganização.
SR. iCORRÊA DEFREITAS - ·Continue o Sr . Ministr-0 ·da Agricultura
1

1
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.a fon1el1Jt.a r o c1esenYolviment o do pa iz , corno o E::Stiá fazendo 1 trat a ndo,..

sÓ l:>retudo d·e prnblernas pratica s .
<Corno amigo, ap.resento até o seguinte pia.no: Qu e de futuro, em vez:·
·de s·e crearem repartições, ·serviço-s novo s, s ej am da·das sobvenções, garanti.as de juros .a todos aquelles que se propuze rern c·o ntribuir .para opTogresso da agriculJtu.ra € o fiz er em com efficaci·a.
Acho que a garantia de jul'Ds ê o processo mais r a,cion a l, porque 11 <>
·cas•o da subvenção, por exemplo, podem •S er d.ados 100 :00.0$ de auxili<>
a um capital de 20 :000$ , ao pa.sso que .a garantia ê semp•re proporcional
ao capital emprég.ado.
Continu e S. Ex. a .p1•oceder como tem feito, corno fez no meu Estado, subvenci•onando o posto zootechnico de Ponta ·Grossa, pois que assi•m /
desenvolve•rá os serviços d·e seu Ministerio, com d espeza minima.
Partid.ario dedicado da desoffici.alização desses serviços, desejo que·
a ;j_:niciativa particula1r se n1aJiifes·te co1n tod a a pujança en1 111 e u ·paiz,.
dim inuin do os e ncar.gos 'da administração... (Av cirt es .)
•
Não deix o de ser favoravel, até, á desofficialização do proprio ensin o.·
a.gro nomico, desde que hajam elementos que correspondam ao prngramma
de ·ensi no, p.ara .a fundação de escolas de agricul tu ra e z·ootechnic a.
Não ha duv'ida que se· torna precisa a ·existencia de nucleos, de·
v ivei"ros de·sses conhecimentos, ma.s deve t a.mbem haver a des-officializac
ção, dando-se a p en as s ubvenção ou garantia de juros aos ·estabelecimentos
que fo·rem funda dos .
'
'
Agind o por es sa fórma, ter.á o illustr e Min istro merecido todos os.
a.pplausos, t erá feito surgir .a verda:deira agricultura, preparan do 'Uma.
grande éra de prosperida·cle p ara o paiz .
E' um vergon h,a con siderar q u e, ·durante todo o Imperio e g ra nde·
parte da Republica., o B r azi l não 1tenha tido um Ministerio da Agricultu ra,
cUidancl o-se de tudo, menos da princi1>al fonte de riqu eza naci•o nal.
Sou tão apaixon.ado por es t es .assump tos qu e desculpo as p equ enas·
falta•S, em face ·da grandeza do obj ectiv.o, em v ista do r es.u ltad·o que trará
para a Nação •o desenvolvimento ·agricol a .
•Quanto á borracha, PO•r ·exemplO'; h a quem diga que é exaggerada a .
despeza; que ,)lou ve demasi.as e erros n o modo de reso'lve r a que stão.
Ora ~fui testemun h a do que se deu : o Min istro da Agri.cultur a;
convidou 1o·s Esta dos a se fazerem .repres entar e!n1 u1na especie de confe - ·
renci.a rnlativa á materia; meu E-sta do mandou um ou dous .r epresentantes ·e os outros procederam do n1esmo moela. R ecolhidas às diversas
opiniõ es, foram refu11dhl as, e o p lano adaptado foi o res ultado do estudo.
assim effectu ado.
·
.Si h a erro n esta .qu estão da bo•N acha, es te eno não é dell e, queiw
·O prati cou foi a Comrniso;ão que estudou o a.ssumpto, foram todos os
escul apios ·chamados a 1tratar do e.aso, 'deve11do, porta nto, a responsabilidade cahir s·obre os que fi zeram pa;rte da conferencia, e J1ão uni camente
sobre o titula·r da pasta,.
Acho t ambem curio so, Sr . Presidente, que para os Es tados do P arâi.
e do Amazonas, que annu a lm ente no s fornecem 40, 50 e 60 ·e alguma.
Vez .até 90· mil co.nt·os, esteja mos a regatear 7 .ou S mil contos . V·ou citar,.
e é int e.ressanUssin10, o qu e se f ez na Ingla te rra com o chá da India ::
Gasta.r am-se até 70 ou SO mi.! contos a nnu almente para fazer a sua 1no7·
paganda.
O SR. RAPIHAEL PIHEIRO A Inglate r.ra não estav.a no r egimen de,
fic1t.ar.io .
'-

O SR. CORR:il:A DEFREITAS - Sou do Sul, po,rtanto, insuspeito para;.
fallar 1Sob1:e o ao;sump to . Acho. que o Pará e o Amazonas, teem todo G ·
direito . . .
O Sa. OsoRro - De ex1g1" .es'ta protecção á borracha.
o SR. CORRÊA DEFREITAS - ... de exigir da Uniã0 - erítidade ab-
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str,aot.a que não existe ,s enão para sig·nificar a unidade política - esta.
pl'Otecção que ella eleve aos Estados que são os elem entos concretos.
Acho .que neste a uxilio que ella vae prestar é muHo diminuto comparado
á quillo com o qu e t em contribuído pa.ra a União o Pará e .AJmazonaS.
'Tennin,ando, Sr . Presi·dernte, el'eclaro que em nom e cl·o Estado do
Paraná ·r endo inteiro.s ap.plà us os á a dmini stração honrada do aictua1 tit ular ela pa.sta -da Agricultura e faço votos para que ·continue 010 Minis terio a mostrar a m esma boa V'Drntade, esforço e patriotismo na grande
ob-ra d-0 alargamento ela, nossa riqueza, d'esenvo lvi m:ento das· nos·s.as industri as e 'consolidação da g.randeza •do paiz.
(111"it'o b em; miiito b em .)

StlEEão de l d e
Ou'ubro

·

O.SO'HiIO Sr . <P re.siclente, a cr eaÇão .a.o Ministerio ela
Indu.stria -e Cün1:mel"cio co:nstituia um1a ar.dente .aspiraçlto
·n aciona l ; o clecret:o de s u a installação foi '' auclaclo •COIT, vivo enthu.siasmo por toüo o p·a iz.
'
Nestes tres a n nos i,nco.mp' etos de existencia te1m. já o .novo depa,·ta m ento d·a admin istração pubUca presta1do releva.ntes. serviços á Nação, serviços e;:ses tornaclo.s s a li entes peÍos illustres .orad·ore.s que me
pPecedera.m n a 'tribuna, os Srs. Jo sé Bonifacio, Pm·eira Nunes e 'Ra.11
Cardos o, cu jos nomes declimo co1n prazer.
O SR.

.Agr i 1 ~ulitu:·a,

Tnf.e liz1n ente.

grita inju\sta ,a:esperta •n a

hora presen.te a 1acln1inLs<êe·nsores .a,e q u e ~e
tra'ta "Cl e u.mi ministerio e n1 orga.nização, cujas f alh as são .naturaes, não
·mere.cenao· a intoleramcia .obseI!Vad-a n esta ·Oamara por ;p arte de cl.ig.n o•3

tração elo Sr. Dr . .Pedro ele ·Tol ed-o, esqueciclDs

º"

~o' J-e gas .

A.Hego u- se : 1°, que a s verbas cl-o .orçam en.to ela ·despeza do Minbter io da Agricultura sã.o ,exageracl.as; 2°, que o.s dinheiro s pubHcos nãc)
teern ·a m ell1 or a,pp!i-cação ; 3°, que .as ver-bas não se acha,rn devidamente
es pecifi cadas.
Sr. Presidente. Enca mi nlrnnd-o com o .avi>:o n . 1. 774, dest e ann0,
a.o Mi·nis·t·i=rio el a •Faz enda , os dados ·Para a or.gaini zação da prop osta ela,
Receita e Despeza par.a 11913, o Sr . Ministr o ela Agri cultur a escreveu:
«.0 que -t or.na mais ev idente a ·c-o,nven ienci a. el e ser este min'sterio
dota do com ·os .creclitos, {lll e ora so' i·cito, -é o desenvolvim ento .adquirido
pelos serviços a qu e se des tinam -os .mesmos -c reditas; d esenvolvimento
c; u e tom ará .m a ior vu lto no an no vineloüro, como · é ·n atural, tratando-se
{le u111 depar ta1nen to {fu e es tá aigor,a i.nicianc1o 01 1 .se'u.s pri1ne iro.s pass')S
e que tanto t e 1n, ·ai.nda el e caminl1 a r ·p ara corr-espnncler ao pyo·g ramma
que lh e traçou o Co,ngTesso 'Naicion al na lei n. 1. 606, el e 29 de dez embro
de 1906.
«l\1u ito s a·os s·erviços c 1·ead.os no cu rto perioclõ de dous ·ann os ·e oi~·)
1mezes qu 13 repre.se.nta a viela cle.ste mini s terio, con1·. tituh'ão e m bt e \.~ e
verdadeiras fo.n te.s ele i·en cla p.ara a 1U nião; e quasi 1.od.os el1 es, .con10
sa b e:1':', ve·em concor.rer ·clfr eo~.a ·OU indirectan1 ente JJara o progress o ec::> ·
'11-0mi·c.o do paiz. >>

·

·

Lido este periodo. Sr . IP resid ente, vê-•: e a nenhuma razão das emendas d.os Srs . Deputa dos Fiaphael P inh eiro e N ica.n or ao N.ascim1en1o, deter1m,fn.B ·nclo a redu cção das verbas para att encler ·OS dlffer·entes serviç0s
c ustea.dos nela 1Minis terio d.a Agri1cu itu ra:
Quan t~ 'á bo a appli ~ação ·d.os clinh e' l os publi cas não pócle r estar c1 Llvida. bastando e:rnm erar o.s cl iver.sos .servJços em qu.e as •Verb a.s votad ·ots
sã.o applka:das: e n si.no ·a gro no1:nl1co; povoa.me n t o elo sólo (i,m migraçãio e
co l o.n i 7a ç fi.o ) ; imspe.c Gão e defesa agric.olas; se rviços g·eologico ·e min e J'alogico . de estat ist:ca, dhr ulg-a ção e in f orn1ações ; de m·et·eor.olog-ia 8
astron omi a ; de v eterinar ia; de ·p roteéção aos in-clio•] e lo calização el e
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- trabalh aclóres 1fac ion aes; de regis tro de lavrador.es, criad-0re13. e profis -.s ionaes ele ind us·t rlas 1connex.as; de registro genealogi1co de animaes; ..ele
:rolida sar:itaria e combate ás epizootias; d e mar-cas e signaes; ere 'p rop.a.g.a:n.da no est:rangeir.o; d·e ·dis tribuição gratuita ·ele plantas e sementes; de f i.scaliz.o,çã·o, P·r o pag·and a e auxilio ás .culturas elo trigo , al:gO"c1ão,
·-á ~. er i c ul tura; de auxilio á importação de amim;aes .r eproductor.es ; üe
'Protecção aoi:;. sy nclicatos e ·cooperativas .agrícolas e pos tos z.ootechni•cos;
<le auxil i·os cl iv ersos á agTi.cultura ·e á~ industri.a.s, •ás associações ruraes
·- e ás escu~as de éon1n1 er-cio ; ás .associ·a çõe.s d·e g·eogr aip.1üa:; a os ,can1p0s ~
üe üemonsü a çã'o e experiencia ; ·ás escolas el e artífices, ao Jarfüm Bota\.
'11 i'co, M·us eu ComnTer.c ia1; e .f i na.ln1ente, auxilios para o c1esenvo1Vi!mento

-d.a i·nc1us·tri.a üa pesca ·e l1efesa da boi-ra:cha .
Tr ata-se, Sr. Presiderute, de serviços im·porta;rtes, ·CUj•a protecção
·era recla1uada, pois viv iaJn ao desan1paro.
.
·
·Com•) n egar o dispenfüo de v&rba.s com taes serviços? (.Apoic,eios.) .
RE>Sta re:.ponde1' á arguiçãio ela <falta ·de di.scrimi.11ação de ·v erbas.
Sr. P r esicl ente . ·SEm duviela, s.a1rnta,. é o principio da especialização
. d as verbas, senclo .tal regi1men acl voga.do '.P elos finan cistas, e tendo a s sento em noss as leis.
E, .cornprehende-se a r.azã·o des se sys-tema: elle gairante a. jus ta aP- pitcação das verbas, o .cumprim ento da, vorntade legisla tiva .
O nobr e D eputado, Sr. Josino de ·Araujo, invocou em fa,v or ·elesse
·m·incipio a autoridade do f.inancista patrio Didimo ·da Veiga, que, dou·-trina ·deverem a.s tab ellas explica:tivas do o.rçamen t o d â ~des.peza con ter em a .especiali zação ·das ve<rbas, a d.iscriminação en t r e a pa.nte r e·servada ao p es·sQa\ e a d estinada ao mat eria l.
o SR. MARTIM FRANCISCO - Quando· possível.
O SR. · OSORIO Ora , Sr . Presi'dente, .o prin cipi.o da •especialização
--d as verbas tem s ido obse.rvado nesta ·Caima·ra; e ·não h a o proposito ele
desr espeita.1-o no orçamento .ela A.gri•cultura.
· iNes1te orçamen to ·se existem ·Cr editos englobados é ·POr moti'Vos
explicaveis; trata-se de serviÇos por s u a natureza )i.gado:s , dependentes
- uns •dos outros, e enjoo com.puto :não foi possível a inda · fixar. Serviços ha.
·com effeito, que poderiam 1ser desta.cados; (falh a essa qu e aliás se nota
·. em outros orçamentos), mas no orçamen1to da Agri cultura ·existem as
:v.e.rbas esp ecif.tcadas, tanto quanto possivel, actual•m ente, pois é preciso
: ~.ttender qu e se trata de um minis1ter io com tres am1os incomplet'Os de
in s t a llação.
Abrindo um lig.eiro parenthesi·S, direi qu e jáma i.s nesta Camara,
-pelo menos d e minha parte, o intuito ·de tolhe r a cn1tica aos orçamentQs.
Es.s.e d.irei.to ·da apreciação, de certo, assim aos Srs. r epresentantes ;
·"{) qu e houve foi justa revolta conitra o modo por que d igno·s collegas
·discu tiram o orçamento da Agricultura, resalvando. de seu.s di SClll'Süs urna.
· .
· p r eo ccupf\ção toda de ordem pessoal con tra. Q titular ·dessa .p ast:),.
O SR. N~CANOR DO iNASCIMENTO ( entrm6clo no recin>to) - Co mo V . Ex,
· disse ?
O SR. Osomo - Dizia que .nesta ·Cama ra não houve o pensamento
de imped°ir a discussão elo QTçamento da Agricultura; si m, a.penas, re-v olta contra a manei·ra por qu e collegas fi zeram a critica dess·e orçamento, critica, revesti•da ele um cunho itodo p es·soa1 contra o S·r. P edro
· Toledo, ani•mada de urha int oler a ncia de linguagem .com r elação a S. Ex . ;
· critica .linii.tada ao orç amento da Ag r icultura, quando nos d emai·s orça· mentos se nota falhas ig-uaes á qu ellas n elle apontaelas.
Por essas ra,zõ es, essa cri1tica, dizia eu, não podia deixar de provoca.ir
·-extr a nh eza. . .
·
' o SR . .NICANOR D'O NASCIMENTO - 'P.erclã,o. Bu já respo01 di a esse are
:gum ento. Fiz da tribun a o paTallelo entre o orçamento da Justiça e o ela
0
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Ag.ricultura e mostrei como no da, Justiça a especificação é completa ;;
f.iz O· ,parallelo entre o ·da Fazenda e o da Agricultura e mostrei como. .
arnquelle hav ia completa especificação, fiz .i gual -estud·o entre o MiniMerio.
·da Viação e · o da Agricultura e mostrei como naquelle tambem a especificação é completa (menos na parte relativa aos :telegraphos). Resta o
da Guerra e o do Exterior. No da GuePra ha uma verba g.J.obal que eu
não censurei pela C.ircumstancia d e qu e .essa verba é sobre material e.
11ão nos é li cito expõr ao ·e·strangeiro o que va.mos ·comprar d e rnate1·ial
bellico para a defeza nacional. No das •Relações Exteri<o.res ha ve.rbas
não ·fü.Sorimina;das p ela nf!Jtureza es·p ecia l de cada urna.
O SR. MARTIM (FRANCISCO - Não é j1os·s ivel fazer o es tuáo compara-·
itivo entre Q-s serviços de um aninJste·!'io novo e 1s erviços a ntigos.
O SR. ÜSORIO ~ Perfeitam ente . Nos orçamentos a que se referiu o .
nobre D eputado, S.r. Nicanoi· elo Nascimento, ha orntras verba.s ·e ngloba- das, além d as .referidas pelo digno representante. Demais, •S i o i!lust-re
collega fez esse ·estudo foi com o fim cornparat iv•o t ão sómente, não tend.o·
p alavras ·de exprobação para as verbas englobadas nes·ses diversos orça- ·
merutos , as quaes ex;istem, sen d o· que se trata · ele se.rviços o.rganizado.s . .
Depoi·s, Qão foi S. Ex . o unico censor do orçamento ela Agricultura.
O SR. CALOGERAS O serviço de pes ca, que é mm s e.rviço rece.nte,
es tá inteiramente d escriminado. Vê, porta nto, V. Ex. que a falta el e
especificação não é por ser serviço de um ministe.rio novo.
ü SR. OSORIQ O apante -ele V. Ex. só prova que não existe n,o
departamento da Agri-cultura ·o desejo d e desobedece r o principio da .es-·
pecificação ·da.s verbas ...
O SR. ·CALOGERAS - D.e que n&o é a antiguiocla·de do serviço ...
O SR. OsoRro - T anto assim. que no serviço ela .pesca, s e r viço novo,.
.
a s verbas .se acha m especificadas.
Nesse serviço, apezar de ·r ecente, as verbas se acham inteiraim ente
descriminadas, porqu e a natureza d esse .s e·rviçb p ermittia a desej a da ·especificação, o que n&o acontece em relação a outros servi9os .
.Si houves.s.e o intuito de n&o es.pe cificar v-erba.s-, -e.s.tas não seriam eles- ·
cr.i1minardas ·Como estão, ·en un1 eradas co mo se acha1n .
· Ha ou não verbas em que as despezas es·tão inteiram e.n1te clescriminada.s ?
Ora, s i existem verbas onde a descriminaç&o é completa; ·Si ha serv iços de creação recente, onde a especificação se observa; com•o affirm:w-q ue no orça·m ento da Agricultura .não se attende o princip.io da espe cialidade das verba.s ? (Avante's ir1Jte?'rO?n1Jem o 01·ador.) '
-Oqserva-se o -s alu•tar princi,pio ,g empr.e qu e possive.1, não sendo .r as o a~.
Vel ex igir o qu e se torna i1nm ediata1nente irreaHzavel.
N&o houvesse essa preoccupação pessoal .contra •o titula·r d a pasta d a
Agricultura e a qu es•tão .não ter.ta 1omaclo esse vulto ...
O SH. !NICANOR DO !NASCIMENTO - V . .Ex . está c.omple taniente en-·
g·anado. Li a traducçã'O elos discursos de V. Ex .. feita p el•o .egregif'
·p u·l•li-cistJJ. .F erri, espalhad•a na Europa a •r·es-p ei•to élo Sr. Toledo, e-c onfesso: .a •rn!inha eidiifi.cação sobre os 1J.nie rl.ito s :ele ·S . E x . ê co m-1pleta :
O .SR. IÜOORIO Este · apai' te el e V . E'x. 'é apenas ·a d'e monstração ,
de s ua preo qc upação pessoal contl'a ·o •Sr. •P.eclr-o de Toledo.
,o •SR. fNICA NOR Do !N·ASCIMEN1'0 - O iSr. 1Ferr i ·é qu em -cNz que o Sir.
Pedro d e Toledo é um ·dos mais a ltos ·P incarns «la jntellectualiclade
1

am erka·na.

1

rv. •E x. e stá ide .accôr.do que -elle s eja mn 'd'os mais altos pincarps·
da :intellectua.Udaide a m eriica;na?
Eu, con1
toa.a a .f ranqu eza,
concor-clo.
10

SR. 1BuENO

DJIJ

1\NDRADA dá

u'ln aparte .
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IO SR. Os.01uo - .FoPmo do .sr. Pedro de 'Tol ed o o m elhor juizo; consid ero S. ·Ex. !lHTI patriota, u1n .co1np etente, un1 ho1neiin digno, cuja

administração, qua lquer •que sejam •as suas fal1has, é a1p1'eciad·a devi-·
dam ente .
V. Ex. afinal não .füsse se elle
O Sn. 'NICANOR Do iNAsCrMEN~·o
é ou nãio •Pi ncaro .
:O 1S1.H. Osouro -

Eu não .posso acon1ipanhar o nobre col·l eg a, e i.:;so

deve cornip-rehendel', n •esse 'l'idiculo a que {!Lter .ievar o IS r. •M inistro l'la
_<\,gricultura, / prova d e muita preo·ccupação p essoal · cont'ra aquell e titular, ·e por iss-o permitta-m•e que con.tinúe. (Pciwsci.)
1Foram TemetUdas .a es ta ICama.ra as tab eUas espH'cati>vas do orçam ento -do iMinisterio da A•gricultura.
Tenho em mão essas ta•b ellas, qu e d emonstram não Q1.aver o in-tuho de -occultar cousa alguma.
'Os s-e rviços a attender estão per.fei•tamente •ennmerad<Js, ·c omo a
lei·t ur a ·dessas ta•bella.s deixar'á ver.
Não .11.a uma ·es-pec ificação com.p leta, é .f orçoso ·con'fess.ar; m•as é
preciso considerar que hoje essa es-peófoicação j á é m ·a is compl eta do
qü:e nos annos -a;t.rás, 10 que p.r ova o d·esejo d!e ch egar aio ·c un1.p1·irnen·tO·
do p'rinci•Pio qu e tem assento em ·nossas leis - {le urn•a compl•o t a esp e-·
ci'ficação ·de verbas orçamentaTias.
1

•A .gora, ié _pr:e.cis-o :não

imprhnü~

m ·uH o rigor ao .princi p·io , a1fi:1n

d·e·

não to.Jlrnr .a ónici.ativa da a ·clrninistração, tanto m a is qu e ha a tomada
de ·Contas.
Por exe1nplo, na v&rtb.a 1naterial . .lê-.se : ·cons·ervação do
j al'{lin1.,.
adubos 1 ferra.n1 e ntçi,s , 1111a•terial para 1h'rigaçã.o, ,et-c.
1Pretenid~e u- s.e que 1se 1devia fazer esp·e-ciNc.ação mais cletalharda;

que ·se ·dev ia d-izer : para ferramentas tanto; para adubos tanto ; pa-ra
m ateri a l, l])a ra irr1gação, tanto .
1Não vê Tazão pa ra o b.s e-rvação.
Por sua •natureza taes •SePviços estiio de tal m odo 1.igaclos, qu.e~.
sepa;r~l-·os .seria desn ecessario,
incO'nven i ein·te
crear Tulbricas inut eis ...
1

1

·Por que ·d-eseng·lob a:r essas ;verbais ?

!Não ha o direito <le tran,s po•rtar vei,bas d e uma ru'brica
outra .
IO .SR. 'BUENO DE <ANDRADA - íE1n n enhum orçam e:nto.
O SR. 10son10 -

para

Q.ra, a.Sshn senid.o, por 'Ctu e mão vota·r verba g·loba f

para serviço.s dessa ·n at urez a, 1cll'i a d·epen•dencia ~ pertreita, tanto anais,.
quant o é certo que ·não se '[J6d'e p·r ef ixar •qu a ntias a des·pencl er com
cada um desses serviço.s?
Por qu e não deixar ·no oaso ar.bit-rio 'á admi ni stração; por que·
tolher ·a sua acção , em cousa ·de tão pettLie-na monta ?.
'Creio que não ·se deve leva r ·o i;i.gor d.a especialidade rcla.s verbà~
a •tal .ponto, sob ·p ena de crea-r emba;raço.s aos d•i:fferentes s e·r viços,
A :Carnara ouv iu os :d iscursos dos -cl ig·no s relatores :a·os <Jrçamen1os
da Agri·cultura e 'Finanças, .S·r·s. íl'laul :F 'e rnan cl e.s e. Ant onio Carlos.
so<br·e .a ·não es·p ecifi.c·ação compl eta de verb as no orçam ento da Agr-icultura .
Disse -o Sr. Raul 1Fer~1andes oião •d is por a •C ornmissão ·a.e Agricul-·
tura d·e element:os .p.ara >fazer a obra ·d esejada 1pelos •nobres 'Dep utados,
visto tratar-se ele ·S·erv:iços em s·u a g rande m a io:ria ·em .phase d ~ o·r;::\'a- ,
nização .
<Disse o Sr. ·Antonio •Carlos ser o IMi.nisterio da A:gri•c uJ.tura in stal'aclo ha tres annos in•co mpletos, o qu e torna cliEE icil, irn.possive l. 'lm.<t
avaliação ~J r écvia de 1cada d-es·peza, ')Jorq uanto essa av alia.çã·o deve t er
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<)Orno .fun.aamento a m-édia de annos anteriores, contingente que 'fa.Jta no
caso.·
_
,
0ra, se peJ,6 o•rgan1 d·e suas .c.amJnissões, a Ca1na·r a ve1n de ouv:r

1

taes d edaraçõ es, poT qu e não conformarmo-nos com eHas, e preten"
·<lermos uma especMicação d•e ve1,bas i-deal, quando a essas proprias
<C'mnmi.s•sões faHaim os .elementos para at.tingfr de ·p rompto a esse·
i d•eal?
'Na verba '6." ·deteve-se o ilJ.ustre •collega 1S r. !Nicanor do Nascimenito na crHica á .p arte relativa á fisca .lização, e nsino e .propagancl :t
da c ulrtura elo trigo e 'O utra s .
'

o S-n. NICANOR DO NASCIMENTO· - !Não ataquei a ifalta de especifi.cação .n essa par·t e .
O SR. 'OsoRio - ·T rata-se ele des'[)ezas 1ire»is-tas no decr eto n . 7. 9'0·9, ·
de 117 d e 1M.arço de 1910, comp·r•e henelend·o os v encime ntos de dois in spectores e dous ajll'Clantes ele accôrdo com D Regulamen to eX'pediclo pe.lo
<lecr.eto 'n . 9. 21'3, de ,115 ele .cJezembro ele ·1·9.1 1 .
IÜ .SR. .NICANOR DO J\L~SCIMENTO ·Eu não 0ritiquei 'i·SSO, e sin1
;a p.enas ·que não ih ou vesse 1im iitação para os pren1\ios .
A le i .n1ar.ca .o pre.n11io de 1·5 ·co ntos par.a cada agri cultor, 111as
1

nã~J

limita o nuJnero de !p1·emios, ele modo q,ue .o Mi.nistro ··p óde dar in elefi nit.amente.
O SR. Oso1no - A lei que dá favores ·á cultura do trigo fo i vota :b.
·p-or esta •Ca.n1ar.a. n1ancla conceder pr e1~io.s de 15 contos, durante .cfo1~0
a n.no.S , áqu e l ~es que, n1 e.d i.a.nte as c ondições ·estabelecidas se entregarerr1

·á lavoura elo trigo; não .l imita o .numero de prern ·io;7, que será d ' stribui .'lo
-confor.me o 1nun1eTO ele agri cu l tores ou associações que {l.S requereren1,
satisfeitas as exigencias legaes .
O .SR. l\T1cA..NoR no N-AscIU\1ENTo dá un1 a.parte.
·O ·s R. OsoRro Dada esta respost a .a.os diig no,3 collega.s, censor- ~ s

d-0 orçam ento da AgTicultura, ·desejo clizer algumas palavras que fic"l''ão -co 1no o n1eu :tes t e,rniunho ·"ela utriiclacle do Minis terio ela A_gri-cullu ra
a. o ·p aiz.
O meu Estado, o R io Grand e do .Su l, já el eve importantes serv iÇ)S
1ao novo cl eparta1nentü da a chninis tração 1)Ublica, que t~ m si-do cen1pre
-se.licita cm a ttencler ;ws .seus reclamos .
l J.in dos s erv.iços contiu n ados a pres,tar .a.o Rio Grande do Sul, por
·Bsse lVIiniste.l'io, é o do aug1nento ·da 1:·ua população. rural ; e, co:m10 a res ~Je i toJ ouvi n esta Carn.ar-a rece ios ele que o el e1nento -estrangeiro po.ssa.
a.bsorv er a -nossa nacionali dade, e .q ue .a i n1n1 igração con10 se faz, •possa
at é occasionar a '' upeppo pulação, peço para faz e r sobre a questão al gumas ocH1sideraçõe.s .
.1\Tão pa 1-ti c ipo desses . re-cei-os, o u"Hilno dos qua es é inte irantente in funda do, po's o Brazil é· ainda um deserto.

·Fc .não participam desses teimor,e s os h om·ens do .governo d.o meu
E •, tado, qu e appla,ueliram o decr eto- n . 6.455, de 19 el e a bri l .de 19 07, re la1tivo . á ir:fro cl ucçã-0. ele i n11migranite.s no paiz .

.

Em mensagem á AssemMéa dos iRepresenta.ntes, a 20 ele setembro
de 1907 , e.screv-e u o. S;r. D·r . ,B or,gei3 ·ele Med ehos :
((E ' facto i nco ntestavel qu e a inosf::!a popu!ação rural a ugn1enta con1

devido á extraor.clinaria ·nata.licl.a de a que ai:'.\cre:ce '\
corrente :11nn1i g rato ria.
]]1nb 1 "J~·.a fraca, ·é coni;i nu a a i.m.n1 igração e.spontanea que, todos os
1
an nos, cl en1a;nda o Estado ·para e n tregar-se aos fecun{los la bores ela po-

.sideravebrnnte,

lycultura.
1Está longe, .se n1 du v i da, ele •Cor.i·es-ponder 'â~
iJl ece.ssi,dacles o 1en, to n1o v in1 ento coloniza1c1-0r .

nos_·- as

aspirações e ·
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A experien·c i.a cle1nonstra .n ão ser bastante a acção isolada do go verno loc•a l 1_}ara so:ução do pr-0blema, po is que só ·º'' .p o:leres federaes
·d ispõen1 de ineios clirecotos ·para attrahLr ·e ~nca;rni.nhar a i1:11J11 1igração
·e uro·péa .
.Si ao 1:D·staclo cabe o encargo a·e ~colo·ni:zar o seu t erri torto, .co·rre.s·ponde á Uni ão .organizar o serviço de propag'a:nda e -de ·t ransportes, distribu indo Of3 i:m1ni1gra.ntes pel ai .; ·clifferenites regiões :elo ·B razil. 'E' a pra-

Hca e o exen1_plo d.a Ameri·Ca ·do Norte, essendalmente feclerad.a e im111 ig.rantis·tR-. Por is.so

des1 pe1~tou

g·erae·s ·appl:ausos a patriotica inic ia ti va

-<lo Governo Federal, cu ias altos intuitos se c-on•, u bstanciam no decreto
n . 6 . 4·6 5, de ,19 de .abril d.a correnote an no . Aqui as ·Con diçõ es benign as
do .clim,a ;, .do só'o, b eom .como a ex·bensão .elo territor;o ainela inculto, sã·J
-exc·epcio·nnJmente ct:.avm·aveis á illimitada ·expa nsão da acti viclade rural.
Em -mensage m á referida corporação, o Sr. Dr . Carlos .J3arbosa
Gon çalve •, a 2 ue setembr'Ü ele 190.8, dá. .conta do a.ccõr.ao f irmà·clo entre
a União e o Estado, quan<o á introd.ucçã.o ·ele iinmi g rantes . 'E , <l·a men·sagem dirigida -á. Assecnbléa ·dos 'R epresentantes, a 20 ele setem1bro prox .i·n10 passado, vê-se que mo Estado o ,m oviln e.n to iim.migra to rio no quin queni.o ele 1908 a 1912 fo'i o segu fri•te :
Immigrantes
Em 1908
1909
Em 1910
Em 1911
JI:1m 1912

E!.TI

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

4 . 117

. . ........ . ......... .... .. . . .. .. ...... ,. . . ...... , ..
.... . .. . . ... . ........ .... . ......... . ..............

6.0tG
3.583
7.790

(1° ,_em e.stre) . . . . ... .. ..... . . , ..... , .. . ... . ..... .

4.3 18

To tal •ent1•a.clo . .. .... . ; ..... . . .. ... . ........... .. .

25 . 85 -l

~

S·2nclo que ·antes -cles:-e conven io con1 a -U n ião, as e ntradas -era.·11
·ele 700 !mm.igran•tes exponta•neos, mais ·ou menos, a.nnualmente.
Porque t~ril er a in1111igr.ação?
Em1 b r ilhant·e artigo pubJi.cado no Dicw-io .cio Rio GHin.cle, o ·bene·J11erito b-razi!.eiro co1m1!Y::enda:dor ;Carlos Rhei·ngants ~procuro u dissíp ;i,r
-e sses receioi:: , argu1n ent.and-0 co1n 1sÔhc1:as razões ·.
1

lEs-creve u o granel e i.nclustri·ali s t.a e pat r iota ·estas pala vra.s, Que. 13111
1

Tesumo, vou levar ao 'c onhecim ento da Camara : '"Querem os ·ou "nã·ó o
.progr esso do nos.so paiz? S.abe1no1;. que não pôde haver g ra nde progres ·
.so sem povoamento, por isso elevemos .decidir entre as duas alternativas:
ou attrah1rmos ur:na gr.ande trn1nigração, fa·zermos .co111 {1u-e ella. venha.
.c-01n gosto tl'ab-alh ar en1 .pról ' ~9 p.rogrE.. :.so de seu p.aiz .acloptivo e pôrmos
de la.do rece'.o.s in1proprios c1e nossa dignidacl·e~ ou cleclara.nm.os, co n1
f r anG1ueza, q ue 1H·eferh11os ficar eterna1n en t e no e.stado .esta.cionario en.1
·que nos achamos, deixando clesa.proveitada.s <todas as riqueza.o que jazem €sconc1 i{las e sen1 vantagem a l guma pa ra a geração a que perten1

1

~~ -

-

.

cc Que rnotivo.s pôde have.r para receios ? ·Talvez o perigo de uma
.annexação ?
Contra ·este nos pro1teg·erá. - a dou trina de Monroe, s.i formos in capazes ·de nos defenelermo s nós mesmos, o qu e não devemos admittir . Ou
receiamo s por .acaso a .POS•sibilida·de da · preponderai1cia c1a f u tura maiori~
.s i esta fosse ele orig·em cl ifferente da PO·rtugueza ? Não é r azoavel esse
receio, .porqu e a mistu ra, elas raças, que forçosamente terá. lu gar e já. se
vae •operando en1tre n6s, J:ará desapparecer quaesquer ciume s n este
.sentido .
·Será, Hnalrnente, o medo de que no Brasil se fallem dh•ercsos idi0mas?
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Não comprehendo como se iiossa pelo temor de tal eventua li da de pre-ferir qu e o . nosso ·pajz fique estaci onario. ))
1

o

SR NICANOR DQ NASCLMENTO - Neste p a:rticu-l ar iV . Ex. t em ·r azão·
. .
em p-e nsa·r a-ss im.
O SR. BUENO DE ANDRADA - D e -q ue data é -e ssa opinião ?
O SR. OSORIO -

•E ' recente; si n1 e !l1ão e nga no•, .a,e 1tre s a nnos -0u

pouco m a is; opinião que cito por ser -d e um •gra nde bra zil eir·o B a migo·
de sua ,pa.tria.
·
Vou t e1,m inar, Sr. Presid ente, feitas algumas breves consid-erações.
Entendo· que o B-r a zil deve confiar nos resultados do·s serviQos affectos a o Ministeri•o da Agr.icultu-ra. os quaes, Brntr egu es .a pessoa l idoneo,
nãv pod erão deixar de ser provei toso.s .
O .qu e é prec iso, é tempo e p aclencia para ass istir a esses bons r esultados.
o SR. NICANOR Do NASCIMENTO - Ninguem combateu o Min ist erio.
O SR. OSORIO -

_E' un1 facto a i'ntol er .a n ci:::i.. en1 'rel açã'O ao 0't'Ga·n1 ento·

da ·A gricultura, qu an do os outros não teem ·desp ertado t a l •i nter esse ouataque .
'
O SR. NrCANOR DO NASCIMENTO - Eu es t óu •á es1)era clellPs.
O SR. Osomo - Os -diversos serviços do min"is terio te-em sido com -·
bati-dos .. . '
o RR. NTCANOR DO NASCIMENTO - o nu e PA au er é " effi·cacia deUee.
O SR. ÜSORIO . . . alguns t.eem si do ridi-cular-izados. rn.as não a·d-mira, po·rquanto houv-e um t empo. não muito 1·emoto, em au e se rid<iculariz a v e. c1u em "" dedi cava ou aconse lhava · a plantar batatas, sendo isso:
consi.derado officio m en os dig·no .
E f·a o au e eu tinl1 a a diz er; mas, .antes de s·entar -m e, p ermitia V. Ex:
que eu t es-temunhe ·á ·Camara e ao ])aiz a sympathia com aue o Rio·
G rand e elo Sul acompamh.a a adrnin.i<StraQão do Sr. Dr. Ped·ro d e Toledo,
a qu en1 ~6 deVP. .reeo nl1 eci1111ento. não phssando dP ·exnloração a annunciada camnanh a elo Sr. Pinheiro Machado cont.ra S. Ex .. pois o eminente
chef P. republi c2 110, co1no

·::t

bancada rio-g-randense _pres tigian1 a adn1inis-·

tração do 1i1tula·r ela Pasta ·da Agricultura. como aos dernq,is min•istro~.
em qu em ,;eem servidores da -Republica. (iW1.iiJ:9 _bem . miiito bem .)
O SIR. •L UCIANO P ERE LR"A Ob r.i gad'0. Sr. Pr-e sidente. pelo·
a;deantado .da hora .a · interromo er D m eu .di.scurso proferido na
sessão .fü~ . 27 {le seten1bro: no m-on1 e1nto ·mn aue ia res nond er a o n1eu
nobre collega Sr. l?andrá ,Ca.logeras ·a critica .Delq mesmo f·eita á construccão da E stra·da de Ferro de Belém a Pfa·apora. a1i-toriza.da pelo
Congres<0v -e incluicla no pla no de Defesa Ec0·n omica da Borracha, vou·
agora dar cunnprimemto ª'° -e n cargo int-errompi do .
Não melhorei de .s.i tuaQão. -Quanto ao· -t empo d-e qu.e dis•Dunha ])a.ra:
tal fim. apenas ·20 minu.to.s. dentro ·dos qu a:es . ,'levado p0la in-tra nsigen-·
eia -do Regi.menta, ten•h o que a linhavar as minhas· oonsideracões.
A magnitud e do as~.urnot•o •ex i.e:ia um a a])reciacã.o detalhada das·
va-ntae:ens que traz a •con.s1tru ccão da qu ell a im1)0rta·ntissim a v.i'1. f err e''"
deb ai xo ·dos - ponto.s de vistq. economico. polHicn -e P-strate e:ko. F '1.ltandnme. po-r-ém. -o te~n:po p ara isrn e 1não m e -n ermittindo o R eE·irnentn faJl.ar
ai·nda uma vez sobre o uroiecto e·n• di scu~.sã o. nã.o tenho outro r f' m ec1io s-i rião procura r r·eRun1.ir ·O •nuti S uos-sivel a aue.llas vantag-e n.s e ê
o que 'ºOU . ver S-i posso faz er. p edi ndo á Ca.mara
sua benevola atteo1 -1

ção n·a.r::l,

::i .~.

minh as

p al:.:i,vr a~ .

a

Referindo-se á m encion ada est-r ada d·e 'r enro, em se u notavel di~
cur.so de ·criJtica ao p·Jano de valorização da bo rracha, t eve o meu inobrecoJl.ega Sr. iCaJogeras as seguintes p a lavr as :
«Hestaria ainda a celebr-e -linh a de Pirapo•ra a B elém, com seu'Srwma es á a.i-reita .e ·á es.qu e r da . Esta. poclerá ser·vir « i1Yteresses ontro~~
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.,,.os c!ci borrwchai é qiie nc'io. Não atravessa, n em serv.e •reservas de .
.JJ.evea que nã-o ·sej a m atting iveis por !linhas menores, partindo da zona
e quatori a l para sul. Não é crive! t enha, 1tão cedo, traJego .r emune·r ador
propa·io. São, talvez, cluz ento.s mil contos a eles.p end er, a pTetexto de
defender a borracha, mas, .em r ealic1ac1e, para servi-r in:te.resses que ·se
·mascaran1 com o •rotul'O ela ,exigemcia d a prrodu cç;ão nacional, band·e ira
·neutra a ·cobrir contrabando de g uerra.
.
Aclm.ira a.t'é que o Governo Federal 'ª rt:ivesse incluido no rol das
rneeli elas que soJi.citou elo Oon gr.esso. E é de -las t imar que ·este, mais
urna vez prn.v anclo a jncapacida-de ·de r es is t em cia elas assemblêas delib erantes, multidão anonyma onde se pulve rizam ·a s •r esponsabilidades,
não tenha ·refugado essa provielenci·a, que no momen·to financei-r o
.actual, e S>ob o falso J)retexto invocado., é verdadeiro assal,to ao contribuinte, a quem s erã:o pedidos o.s ·recurso.s para, o custeio cles.s a, por emq uanto, obra ele desp e-rclicio .
Faço votos, vouco ·esperançados embio·ra, para que o Governo, ·compene.tranclo-.se emfim ·de •s eus .dev eres p a r a com a Nação, ponha paradeiro aO·S serviço.s inj.ciaelos com o f.ito ·ele construir uma via ferrea
e ·deixe, por esta f6rrna, de ·co ntribuir para o mal- es tar geral e o
·c!eficit nacional, •Com a ameaça ele empr eh enelimen t-os s uper iores ás
forças actuaes elo paiz."
:Dessa,s palavras qo nclue-.se qu e o 1nobre D ep ut ado mineiro · não sóm ente acha que a ffi:stracla ele Belém a P.i·rapo.ra nada ·tem •éle commum
com o ·p lano de valorização ·da bonacha, como tambem é contrario á
-s·u a co·n S>hucção, 1)0r ju)gal-a ruinosa ao·s interesses .ela Nação.
·Pro-veado 1po1· tnim a maniá"estar--se dar'alrnmte •SObr,e ·essa ultima
parte, S. Ex. declarou categoricamente que era contra a consrtru cção
da estI·acla, na qual não via, a m enor vantag·em para o paiz.
iProcurar,e i res ponder separadamem.•te as cl·uas ;par.tes ·em qu e se c1i·vide a ·critica de S. Ex.
E' para mim .motivo el e es tranheza qu e o meu illustre collega, que
·deve conhecer o Br a zil como o.s que m eJhor o conehça m, não veja .em
q ue a Estrada ele 'Fe·rro ele Belém a PJrapora interessa o problema da
defesa ela bo-rra.cha.
P.ermitta-me S. ·E x. qu e, antes ele mostra r -lhe ·es.sa liga ção, abra
um paren t hesis para lembrar-lhe que o que se convencionou denominar
-0 Proble-<
ma elo No11te, não 'é nem o probl ema elas seccas do Nordeste
mem o ela clefosa ela borracha •n o Noroeste, considera.elo como um isoladamen!B, mas es.s,es clous .problemas conjuntrumente, porque, sendo economicamente e socialmente solhlarios ·os interesses elas po:pulações que
hahitrum o Node, a pri1ncipiar ·ela Bahia .aité 'º "I'enit orio elo Acre, sómente a solução ele ambos pod erá assegurar ele um moelo estavel o
progresso -ele toela •a região .
Não ha solução completa vos sivel para o Problema elo Norte .sem a
const rucção dessa Têcle ele v iação f.err.ea :l iga n do os Estados do Norte
.entre "S.i e com os ·E sta dos elo Centro e d·ó Sul el a R epubli ca .
Belém occup a approximaclaemnte o ·Cen t ro ela costa oceanica e
a mazoniea., que vae do cabo ·ele S. Roque a Tabati•nga .
·A ' esquerda de quem chega elo Oceano, os elos Estados do Maranhão .até Bahia constHuem um viveiro d e •homens audazes, laboriosoSl
,e intelligentes, que nem .sempre en co•rntra.m na terra natal o t rabalho
.re.m unera·clor, que 1sat.is.faça ·áis s uas necess idades ou á sua an1bição .
._ôi.' c1i·r e ita, estende-se o valle do . An1azionas, a região elo ·óuro n egro
e das rique za.s -leg.e1ndadas, onde •OS th esouros inexplora•clos recl wrnan1 o
br aço la borioso e fecund a nte.
!N-o val.le -elo Amazonas uma rêde fluvi a l navegavel, cuja kiJ.ome>tragem se avi·sinha, ela centena ele milha•r, estende as suas malhas até
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milhares de milhas p ela <terra a dentro, através de fl-0 r es~as o:pul e,nta~ ,
b a nha ndo os terrenos <mais ferazes do mundo; nos füs tados do Nordeste,
a circulaç1"o do homem é di,ff.icil e p enosa e o trabalhado•r, quando re solve emigrar, precisa primeiramente buscar o littora.l por i•nterminaveis
ca1ninhos, que lhe esgotam as forç as e conso1ne1n os pa rcos orecurs-o.s .
Uma vez que j·á está proj ectacla e em cons1trucç.ã o nesse.s 'E s tados
uma r êele ·de v ia.ç1"o ferrea qu e os ligará a toelos, desde o Maranhã-o a t éa Bahia, construia-se o trech o de ligação a.e Bel'ém com a IDstrada de·
S. Luiz a Caxias e a circul ação ·elos tr a:b,a lhadore.s entre cada um dos
povoados sertan ejos -do Nordest e e diversos ri•os elo Am azo•nas .:e· torn a rá tão facil, qu e nun ca m a is falta.rão braços para a exploração das
industrias, que alli possam dar -r·esulta do .
Esta linha ele ligação d-e Belém com a Es·tra.da ele F erro de S. Luiz.
a Caxias a'travessa no s eu percurso a zo1la agTi.cola e pa.storil do Maranhão.
1Com 24 horas apEmas d e v ia.gem, pocler chega:r ao gra nde entreposto el e Be.Jém o gado e •Os cernaes em extrao1:din aria abunclanc.ia e ·
por baix-o preço, .é o problema da a.l imentação, um do s mais importante s
factore·s el a car es tia da v iel a , facHitando enorrnem en1:e para um a gra.ncle
zona do valle d·o .Aniazonas, a que se abastece fürect a mente d o ·
porto cl-e B elém.
E eis ahi co·m o esta linh a el a grande rêde interes.s.a profun damente
o problema d-0 Norte, levando a o valle do Ama.zonas o trabalhacl·or e facili1:and-o-lhe a aldmentação sadia e ba.rata.
O SR. RAPIHAEL PINHEIRO Não haveria mais co,nv-e ni en cia em.
fazer o·b ras de .aesobstrucção no leito d-0 rio A t'ag u aya., t•orn ando -o na-vegavel em todo o seu curso, do que em cons truir a estrada de P irapora
a Belém'?
•
(
O SR. LUCIANO 'PEREIRA Memno sem ser u m profis·sional posso ·
r esponder de prnmptQ ao aparte de V . E x. Essa conven ien1cia não ·
existe 1por muitas r a zões, ·entre as quaes d es tacarei a s s·eguintes:
l•, ·a d-e sob s tru cção do r·io Araguaya, t-0rnando-o navegaveJ em todo ·
o seu curso, mes mo qu e foss·e poss.ivel, nãio p:reein cheri.a os fins da es - ·
trada de Belém a P irapora porqu e do ultimo pon to n avegavel até Pirapora a.inda ficaria u ma grande ·distancia, q ue par.a ser transpost a:
exigiria se mpre· oonstrucçãio, d·e uma grande estrada, de ferro;
2", dad·o Q volume de aguas do rio Araguaya, a su a n a.vegação sõ
po cl eri.a ser feita por p equenas embarcações .de marcha e . tonelagem r e1

duzidas, não co1np ativeiis cmn um g rand·e trafego;
3ª, o curso do rio é inte rron1pi·do por cachoeiras qu e, :para s erem
elimina.das, exi,g iriam ·obr as hydrauHcas de um cus-to eleva clissi mo. Ou c
essas obras ou a construcção de pequenas estradas de f erro para salvar ·
as zonas encacho eirad as, com os inconvenientes das b a Weações;
4•, sommadas 1:odas as despezas a \aze:r com essas obras e11as .
atting iriam a u1na so1nnna ce_r t.am ente n1uit10 s up eri'Or ·á 1necessaria pa·r a
a construcção da estrada de B elém a P irapora, is t-0 em t ro ca de u m
m elhoram ento que não offerece a cen tesima part e das va,n tagens que .
apresenta·rá a co•ns•trucçã o da estrada.
As razões que acabo de apresenta r são as que .m e occorrem ele
prompto na m ente, havendo ain da muitas -0utras indicadas pelo bom
senso, a uma s imples compar·ação dos dous me lhora mentos, ·deante de ·
u1na carta g.eogTaphica do Bra.zil .
Respond ido assim por ai.to o aparte oom que me honrou 'º meu illu stre coHega Sr. Raphael Pinheiro, continuarei a ·enum erar as va•ntagens
da construcção da estrad a.
As palav1 as que j á pronunci ei foram para j us'tifica r o ramal de
ligação da linha tronco com ·a, estracla ele S . Luiz a Caxias, em ·Coroa;bá',..
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no Maranhão, tambem autorizado pelo art. 6°, n. III, do decret o
n . 2 ..543 A., ·cie 5 de janeiro .de 11912.
A linha tronco de Belém a Pirapora ainda ·é mais importa n te par a
a solução -elo problema cl·o norte. A sua influencfa. é mais vasta e mais
decisiva.
Ao proble1na da alin1€'n•tação no valle elo Amazonas, para o qual.
concorre levando o ga,do e os cerea.e s elo sul elo Maranhã o e elo P ·iauhy
e do norte ele Goyaz e os lactic ínios, conservas ele carne e outros ge·neros d.o ·E stado de Minas, é :pr eciz·o acc.resce ntar o c1esenvolvin1en tn ·da
1

1

zona agricola do Estado do Pará, sHuacla nos vall es el e Guamá e do
Capim ·e ela industria extractiva da bonacha e da castanha, no alto
censo do ·Capim~ a defesa, que só ella póde assegurar, elo valle do
.A.maz on as co 11'tra un1a aggr.essão .e strangeira· (visto que não nos po1

1

.demos assegurar no caminho do oceano) ; a vantagem ele facilit a r a
importação ele braços de .todos os Estados do centrn e do sul, animado s
pela . facilidade e rapidez das v iagens, que g·arantam o regresso •no
caso de um insucce.sso qua,lquer; a facilidade ·de encontrarem os doentes
ou os que preci.sa,m ·retemperar a.s fo.rças ·esgotadas pelo ardor de
clhrna lo g·ares .saudaveis e estações de aguas, se 1n as longas e dispendiosas viagens á Europa, necess.itando a.penas ele dous dias para, chegarem a Minas; as mai•or.es faci]i.dad es de transações e consequente.
expansão do credito com os preços de mai.s recu·r.so elo sul do paiz ;
todos estes tactos, cuja realida,de não se pücl erá desconhecer, teem a,
ina is inti1na ligação ·Co1n

ü-

problen1a do norte e aind a n1ais -

são Jn- ·

dispensaveis para a sua. com·pleta solução.
A .estrada de .B elém a · Pirapora não offerece, todavia, .sómente
essas vantagens -d-e caracter regi'Onal, .e1nbora de 1m.aior · releva.ncia.
A sua impor•tancia é de tal o-relem, sob o ponto de vista do interes·se ·
geral ·do 1pa,iz, que nenhuma outra lh e poderá correr i)arelhas.
O SR. NICANOR Do NAsCIMEN'.l'O As vantagens ela construcção da
estrada são incontes.taveirs . Penso, porém, que essa construcção deve
ser ·entregue •910 Dr . Paulo de FTontin, a maior gloria da, eugenharia
brazileira.
o SR. LUCIANO PEREIRA
Mutto folgo em .saber que V. Ex. ach a
necessaria a construcção da •estra.da . Quanto á pessoa que a deva
construir, isso para miln é .un1a questão secundaria, parecendo-me que
essa p·essoa deve se-r a que ·m ais vantagens of.ferecer quando fõr aberta
a concurrencia exig,ida pela lei.
.Th1ha eu di to, 8r . Pr.es iclente,. que a imp'Drtanci.a da estrada, sob
o ponto de vis·ta de intere.s se geral do pa;iz, .é de tal O!'dem que no-·
nhuma outra lhe poderá merecer confronto.
Eu, S·r. Presidente, a ind a poderia comprehender ciue o nobre Depu·
tado 8r. ·Çalogeras puzes·s e duvidas á utilid91cle da estrada no tocante& defesa da bonracha., ma,s o que não· posso de müdo algum compre-·
hender ·é como S. Ex . nega as vantagens da estrada, sob o ponto de
v isita dos 1in teres..ses geraes ·dü paiz.

•Quem examina a carta geographica do Brazil, deante do curso immenso que faz a nossa costa, com;p<relrnnde desJde logo qwe a distancia,.
exi•ste-nte entre o \SU i e o extremo Norte do Brazil pelo ·c aminho maritimo
deve ser encurta da por um caminho terrestre, que ligue .aquellas duas
regiões, pondo-as em co·n·tacto constant e .
O que é para 91dmiI'ar é que até ho:te ainda se ·não tenha oonstruJdo
essa .estra.da, que será o· verdadeiro ·espinhaço do nosso systema ferreo viario no qual se irão entroncar. •todas as estradas ele penetração que
partind•o da costa .procuram o sertão.
A

esü·ada d·e f e.rrio rde B ·elé111 a Pirapora, ligando a grande cidade-

nortista, chave natural ele todo o valle elo Amazonas, ao Rio de J aneiro ,.
é a estrada •nac.iona.l .estrategica por e'°cellencia, vJs.to que permitte come
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a mais absoluta .segur ança fazer circula,r tropas c10 norte para o sul e
-Oo sul vara o nor.te, quando seja necessa.rio e i•sso· no menor espaço
de tempo possivel.
o SR, BUENO DE ANDRADA - Essa é a ·sua vantagem capital.
O ' SR. LUCIANO PEREIRA - Ainda, ha outras vantagens tão capitaes
quanto .essa. Lastimo que •me falte o tem:po para que eu as possa enum era;r c1etalha;c1amente. V.ou apontai-as, porém, à vol cl'ois·eau.
A ·estr a da ·estabelece, p ela ligação elas ba.cias do Amazonas, do
Tocantins, Aragu aya, do Parnahyba e do S. Francisco e pelas estradas
de f.err-0 em oeonstrucção, desde o Maranhão até o 'Rio Grande elo Sul e
" Matto Grosso, a circulação por viaçã•o interna aperfeiÇ·oac1 a entre todos
-0s Esta;c1os ela Repubhca; ella valorizará no cl'obro ou no tripl·o a Estrada ·ele Ferro Central elo .B raz.il, en tregancl·o-lhe em Pira.po·ra um trafego consi deravel, que esta offectuará ·a penas com uma pa,1"cella insignificante de despeza, a u gmen tanclü assim os seu s salc1os; ella fará ganhar c1ez dias nas commun.icações de •todo o ,su1 do Brazil e das nações
do Prata com üS os Estados Unidos e pelo menos -dous dias ·Com a
Europa; t>lla trará grandes economi a,s nas despezais ·ele aclmüüstração
do .paiz e valorizat<á em grandes proporções vastíssimas zonas centraes
ele terrenos, que actu almente n en hum valor possuem.
, Si em um paiz ·que •s e diz ser rko, uma ·estra,da ele ferro, que. ·reune taes Vantagens e prestará taes s erv içüs, não reinunerar os capitaes
n ella empregados, é o ca so de ·desconfiar da,s leis economicas .
Foi construindo ·estradas de femo iguaes a ·estas que os Estados
Unidos, o Canadá e a Argen•tina conseguiram o desenvolvimentn que
agora possuem. A Inglaterra ·está ultimando a Estrada ·de Ferro ele
Cabo a,o Cairo. A R ussia não teve · a menor duvid a .em construi.r os
8. 000 ldlom etr•os da 'l"lransiberiana.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao '!10bre Deputado ·que occupa a tribuna que faltain apena,s tr·e.s mJnutos papa 'º esgo·tamento ela hora.
O SR. LUCIANO PEREIRA - Mu ito g1'a;to sou a V. Ex. pela aclvertencia, Sr. Presid ente .
Er.a desejo meu %r á Ca.mara ·a pa,r.te do luminoso e . ex·h au stivo
parecer que .a re.sp eito ' ·ela ·estrada de IB elém a ·Pirapora deu o .eminente
Senador pelo Pará, Sr . Artlrnr Lemo s, quanclo foi ven tilada, na outra
Casa elo ·Congresso Nacional a necessiclac1e da construcçã,o da mencion ada estr·a cla .
Não podendo proceder a,gora a ess.a leitur.a, farei, entretanto, publica,r o documento a que me .refirn no D ic0·io Officia•l, acompanhando
este discurso.
Vou. terminar, Sr. Presidente. O nobre Deputado por Minas Geraes,
Sr. Calog·eras, est á no s eu d.irei•to ele fa,zer a critica que entenclea· â
Estrada de Belém a Pirapora; uma cousa, porém, é licito affirmar ·sem
. o menor .receio -ele era-o, •e é que u ma tal estra,cla. .sempre p esará m enos
. ao Thesour·o do que os milhar és de kilometros ele pequenas estradinhas,
feitas para •attend·er a inter esses ·ele aldeia., que temos 'o ons:truiclo e continuamos a construir, s em que nos lembremos que é á grande patria,
. 3iO BrazU, que precisa.mos prjmeiramente servir.
(ll!fiiito . .bem; miiito
0

0

1

0

bem.

:Sessão de 1
Outubro

dé

O orcidor é ciimpri!nienPcul.o pelos collegws vresen.tes .)

O S·R . RAPHAE[., PINiHEI•R O - Começa clecl.arand.o qu·e elle, mp,is .
do qu e qualquer out.ro .oraclo·r . te1m o dever de não abandonar a discus , cão do orçamento da .A gTiculotura .
Me.ntiri·a ao povo q ue o ·eleg eu ·e â :sua propria consciencia .si não
vi esse declarar que entrou nessa d i.s·cussão co1n cle..sasso111bro, .conven~
ciclo muito embo·r.a dos •di.s•õabor es qu:e :pod erirun lhe advir.
,
E' .com.o os homen:s· t a rados para a Juta, ·c(ue não recuam, cUainte
d as m a is inge úte ~ difficuJ.clacl es.
·

.Nlngue::n ignor·a o modo brutal •Com que a imprensa desta Capital
ten1 a.coilnaido o seu procediJuenif:o.
Mas, ê pr·eciso dizer - ql]e para aqui .f oi Jl\aindac1o por um povo que
nunca teve representa 1nte.3 .cobardes.

•Nasceu sob um :S igno ele combativielaele que o ha de a.companha.r
abé a morte,
No s eu tempo ele propa•g anda vivia sempre e:mbebído em fantasias;
nunca pe ns-0u que yiria

Ll'l11

dia ,comba:ter os .seus irmãos ·de arroias, o.s

Geus co1nnanheiro·s ele hon.ten1 .; .nul1ica i·m.á ginou que os :antigos legionarios voltaBsen1 ·o cor.p o ao carn a.ra.aa fiel.

N o emtanto, sncceel·era.m-se os dias .e, por simpl es a.parte que deu,
tev e o desgos·to el e ver o seu non1.e atass-a1hado ·pelos ·e12cribas, que se
s ervem da pern1a para a esealada. ela vi.a.a. . á -eus·t·a da hono1;abilidacle

alheia .
. Qua ntos sorrisos assomaram-•?e aos la bio.s dos que leram o que
pubiicou uma parte elo jornalismo, s6 pol'C(Ue declarou e declara que
estaria s c>mpre· prornpto a. acompanllar os que, dentro des ta Casa, se
esfO,rçassem p ela mora lização ela Acl·nünistração publica..
J;J a ra zão porque a ssim s·e exx>ressara foi .porque· nos füas de propa ga.nela oizia s empre ao povo qu.e o gover.no elo •S r. ·M arechal Hermes
seria um governo c1e ,...l 'eorg aniz·açãó de cos•t•u mes, traria ·a felicidade ela
Patria, porque o Sr. ·M larechal Herm es seria imveterrito na condemnação clo•3 2.busos .
E bastou aquell e seu aparte para qu e a calumnia não tivesse m.ais
u.1n 1m.01n ento ele so ceig,o.

Ora dizi a que o ora:dot• ata.cou o S1·. Ministro ela AgricuHura, po·rque on ã.o .qulz e1le

.eoll~x: ar

u111 s·e u iMnão; ora di<Zia que a . razão do ata-

que era porqu e ob erlecin. fcs inspirações do seu collega Sr. Mario flermes, ora , fi.nalrnen·te. inventava que a opposição que fazia era sug·ge.s·
tiO'nacla pelo illustre chefe do Parüclo Republi-eano Conservador.
Ra ele :a ca·bar seus dias, como tem vivido até a,,qui: quem abandonou os es tu·dos no 5° an.no de m\<idicina não t eme sUJ·.prezas.
Sua viela tem sido s empre a ele um luctado.r, promp!lo sempre a
enfrentar as cliI:fi.cu lcl.acles, nunca abusando .c1a.s vlctorias conquistadas.
Foi chefe ele uma r evolução vi:ctoriosa
Bahia e, .dura,,n.te 15 dias,
foi o arbHro supremo "el a •3ituação; no emtant.o os seus inimigos politi"
cos .nunca ·p uderam, citar uim a,,cto que o üesabonasse. E para honra
sua o illustre Sr. P edro Lago teve, ha dias, phr.ases elogiosas bem de-

mã

n1onstrativas elo seu procedimento c.orre c'to naquella en1·e rgencia; e ::i
prop.rio O PaAz , qu e mão o ·p oupou, qu.ando foi publi.c.aclo um telegramma.

,

calumnio•-< ·J dizendo que .o o.raclol· havia feito clesa.pparecer o dinheiro de
uma subscl'ipção, foi o primeiro a clefenclel-o, rebatendo a infaimia.
A posição elo Sr. Má.1.,ec·h al Hermes em f.a.ce 1cia l'>evolução bahiain.a
foi a mais ·correcta pos si vel. .fD si pudessem ser lidos os telegrammas
trocados entre o Sr. fyiarec.hal e o General Sotero ele MenezN, veria.rri
.todos até que ponto ·a intrepidez elo Sr. Presidente da Republica se fez
s ent ir., respeitando a Consti-tuição.
·
Venceram .Pela ou s adia e pela imprevidencia elos poli'ticos, sendo-lhe
n o emtanto grato confessar a s\1a aelmir.ação por aquelles que acompanham a polHica elo Sr.· Severino Vieira, êrn, cu j o partido ai·ncla não houve. uma deserção.
Depois ele algumas outras ·COnsider.ações o orador declara q ue o
ostracismo ·não ·é a virtude .essencial elos poJi.ticos, pois, cança-.se muito
depressa de •oe fazer opposição.
Desa1forcebic10 elas nota,,s que tom-tera, por não tencionar vir A trlbu.na par:-i. o estudo minucioso do orçamenito ela Agri-cul'tura, decla,,ra
que a Camara, .recusa,n.ao o se.u requerimento de informações, trace_:iou
0
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· ·--·-um programma perig·os o, principalmente deante de um Governo honesto, que se não arreceia d e .analyse.
· Re.s•ta-Jhe, ent retanto,· ·a i; atisfação de ter provocado com o seu
ges<to a -g.ra,nde questão so-br e s e pôde um Deputado da inaiori.a dei~ar
de discutir escrupulos.arnente a materia orçamenta.ria ·po r -obedecer ao
cri'terio po liUco.

·Cabe-lh e, pois, ·a .gl<l ri.a d e ter soli.ci-tado 1tão a lto fü~ bate, provocM!do as crrticas as mais sensata s ao par d -e declicaçõ es e {]e defesas tão
brilhantes. ·
.
1:'..., 0 { necessari.o
qu e vi.e sse esse seu requ erilnento t ão incrin1ina c1o
por tantos de seu13 Colleg.as de ma ioria, pa.ra qu e se r,a sg;asse esse vêo ·
que e scondia a.os olhos cl·a mação a m·ca em que se d eposi'la rn. os reem·"
s os do ·p aiz.
O" oraclor termina, ped-Ln clo lhe sei.a concedida a pala vra parà· a
sessão s egüLnte. (ll'fid-to bem.• 1ntvito be·rn.)
1

1

O 8'R. R.&FII-IANL PINHEiiHO ap.resenta-se de novo p a ra. des obr-iSe8silo ele 2 ele gar-se d a .ardua .ta.refa a que s e propoz, certo d e que pra ti ca obra
meritoria
.
Ou~ubro
Sente o perigo que vae conto-rnan clo n essa in cursão p ela s terr a s
·aga renas da · in·submissão .
A ~ ampanha ·que · vem s-ustenta ndo com os seus h e roicos compa·n-lleiros já pro cluziu, já ·d eu em r esul·t adü o caso vii-.g -ern, .s em p1 ..ecec1entes
nos a nnaes ela vid'a legis lativa -republicana cl·e uma discussão orçàmentaria longa e fecund·a .
Só por esse facto ·d·ever,ia sel' respeita da. -essa ca1n'p anha, ainda
mesmo quando n ella se visse um ataqu·e injusto á .pe1.,sona.Jic1a.de de um
iVIinist;ro, o qu e de fa cto não se clá.
D epois d e va rias ·consiqera çõ es, t e ndente s a d e monstra r a 's ua attit ud e nesta Oasa, a presenta novo r equerimento, -espe ran do qu e .a maioria
ela Camara o a pprnve, po.is esti'.L certo de que seus illuslres coi:t egas
não quererão es magar a s opiniões alheias.
,
A um ap a rte do Sr. D.iony sio Cerqueira,, dize·n do qu e a CfLmara
obeclece a um p a rtidü, responde que o illustre presidente elo Partido
Republicano Conservad·or não approvaTá por ce rto os· a c to.s que v ão de
e ncontro .aos .p rincípios basicos da Constituição.
Não comprehend e a, obedienci·a cega e s ervir e pref e riria renunciar
ao mandato a ,jr de .encont;ro á sua coi:isciencia.
\Não quer, po·rém, com iss-o diz er que não conh ece d edicaçõ es, e a
prova é que, quando em 1914 o Sr. Marechal Herme.s tiver deixado o
Governo, (l.,bandonado talvez de muitos dós seus actuaes admiradores,
estará sempre ·a .s eu lado.
P •rometteu que daria á -Cama ra um presente regio e é na desobriga
c1·esse compromLsso que <exhibe o volume de uma obra magis t ral, concebida pelo mais patriotico dos .intuit-o·s, qu-a l o d e mostra r aos immigrantes italia•nos as belleza.s naturaes e sociaes c110 Brazil. Infelizmente,
esta ob1,a não veiu aind·a á lume e só-mente á fiscalização cliabolica elo
orador é que ella cheg_a rá á divulgaçã-o .
São os di-scursos elo S.r. Pedro de Tol edo prefac.iados por F erri, qu e
recebeu fo1,te somma para clizer que os progressos de S. Paulo se
devem ao ·elemento italia no, como si a te·r ra paulista, não fosse o ambito em que se abdgaram as e n ergias ·cl•os heroicos d·esbr a vac1o•r es dos
sertões bra,zileiro.s e que, si -hoje é ma.ximo expoente da civilização do
paiz, eleve á i·nclole combativa e perseverante do elemento nativo, que
se --não apegou sómente, como em muitos departamentos ·da federação,
aos Interesses politlcos.
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O oTadar justif.i ca longajlllente as suas emendas ás verbas destinadas á expansão economica .
Elogiando o acto do Ministro extinguindo a commissão chamada
Embaixada •de Ouro, estran ha, entretanto, que seja um estrangeiro
que critique ·.e m um livro subvencionado pelo Gover.no brazileiro essas
ini1ssões especiaes.

Diz que uma das emendas que mai.s provocaram apo dos e doestos
foi a,quella em ·que propunha o adiamento por um anno da celebrada
questão çla· borracha.
·
Acha que o nort e dev"e ter uma compenasção ao lar.go periodo de
abandono em qu.e teín Jazido; entretanto, acha, Jnopportuna a occasião,
visto a si-luação financeira do .paiz não comportar tamanhas despezas.
1Conclue elogiando a probj.dade do Sr. Minis;tro, que nnuca poz em
duvida, mas ·c1riticando os processos bu·rocraticos, que podem induzir 'os
Ministros ·a actos censuraveis .
A esse r espei to, narra a hi storia da offerend~t de um crente rejeitada pela santa hespanhola a que se refere Eça de Queiroz, rejeição
motiva.ela pela campanha de um .ímpio na p.erig1rinação exp iatorla.
O orador rtão . tr•epi·dou em a,Jienar a ssympathias desta população
civiHsta para fazer a p1xipaganda de um governo que reputa moralizador e cujo programma era. a maxima di-screção no despendio dos recursos publicos.
·
Cumprindo a. missão a que se impoz, é que apresentou o 1•eqi.te-rimento e entrou na a nalyse minuciosa .elo orçamento da Agricultura.
Sente-se feliz por ter cumprido o seu dever, embora. se veja, privado
do apoio de muitos .companheiros <le jo·r nada, Entretanto, terminar!.
contente, a inda que na situação de- Albuqu erque, o terribil, cuja phrase
parodia: Mal com o Governo por amor do povo ; mal com o povo por
dedicação ao Governo. ( llfnUo bem; mi<f.to bem. O oi•aclo1· é curnpri0

mentculo. )

•E' encerrada a 3" d.isc11ssão do projecto n. 61 B, de 1912, ficando
adiada a votação até •que a . respêctiva Commfasão dê pa.rece·r sobre as
t;men das apresentad·as,

EMENDAS NXO ACCElTAS

On.de convle;r:
SPss1ío de 19 de
Que SE.iam equiparados os venc!mentvs ·dos «.E ncarregados das vi~
sitas clomh:iliares e ins pecção de canalização da Re,pa.r tlção de Aguas g
f etembro
Obras P ublicas», aos do•; <elnspectores de 4• classe da Repa.rblção Geral
dos Teleg ra,phos».
Sala das sessões, em 17 d·e .Ee te·m b.r o de 1912.
Dionysio de Cerqueira. - Olegario Pinto. - ·c arlos MaximiUano.
A verba .1•: Serviço ele registro .ge·neaJoglco - supprima-1Se .
.Sa.Ja das sessões, 17 de seterpbro ele. 1912. - · Raphael Pinheiro.
A' verba 5": con:sig·nação ma1erlal - serviço d e extincção de gafa.nho'-os .suppr1'n1a -se.
·!'óala .rJas secsões, e•m 17 de setembro de 1912. - 'l~ap ha el Pinheiro.
N. 1 Na rubrica l•, na parte re~ativa ao «Materia1", supp1,ima-se

a v erba .ele 100 :0 00$, destinaeloa a.o «Serv iço de registro genea.logi co de
e reg:str.o e archivo geral de m.árca.!S pa.ra a,nima,eS)), comprehenilen·cl o ,, pessoal· commissio.naclo .pa-ra a execução do mesmo F.e.rv!ço
e a a,~quisição cl('l li vros e mais objec.tos, en cadernações e i•mpressões relativas ao as·' ·umpto».
N. 2 - N a rubrica 3" Serviço ele p.ovoamento - Su·pprim<JJm-se as
verha.s deslinadas ao (<Serviço de lm'.m i1g1raçâo» e ao «Serviço ele colonização», na irnporta.ncia lot·a l de 3. 7·(\•6 :800$, papel, e 600 :000$ , ouro.
N. 4 -- Na rubri·Ca 6" S·erv·iço de i.nspecção e defesa agrkolas .
Supprima-se a verba, clestina,cla á «Defe•:a agrícola», na impo.r ta.nda de
200 :00 0 $, papel.
Sala rlas sessões, 19 d e setembro de 19:12. -- Vi ctor de BrH1to.
N. 32 Fi.ca revogado o capi'lu.1o 4•, art . 88 até 9'1 e paragrapho,
do clecret-0 n. 9 .521, ele 17 de abril de 1912.
S<Úa ·elas ses:sões, 14 d·e set·embro de 1912. Nlcanor ao Nasdm ento.
Art. ( Oncle con1;ier) :
Supprim;a-·· e ele todas as consi gnações para o ·p essoal as sub-oon,; gnações para auxilio de a lu guel elas casas de porteiros das respectiv as repa ri ições sujeitas ao MLni~teriq da Agricult·u ra.
.
.Sala das se·· sões. 16 de setembro de .1 9lí. - Muniz de Carvalho.
O SH PHESIDENTE ria sêri<o dê émencl.a1s apresenta-das llontem pdo Sr, Muniz ele Carv.all10 e que vão ser lidas, não p-0dem soer
ac-ceitas as partes re lativ:as: â verba 1n «S uppres·:iva do auxilio para

.~ni1naes

a1u:gue.l de cas,a)> ; á verba 3ª, «reduz:indÓ o ·nun1ero d-e i.11s1pectores e

ajuelan:tes .ae inspectores da colonização»; á

v~rba

6', «re<luztndo, na
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ª"

Defeaa Ag-rlcola, os ajudantes
in•opecto.r es»; á verba 11•, «Suppressiva
élo ajudante ao superintendente âa typographia,,, á ·Verba 17a, «d11niEu indo o numero ae· s.erv·entes " vete ri.narlos. e sup.primindo o posto de
ob:servaçã,1 e enfenmaria em Bello 'Hori~onte" ; â verba 1·8•, «l'eduz.jndo
o numero de ajudantes de inspectores"; e á verba 19', ccsuppres•sivas do
Horto Florestal, das escolas perml<l!n.entes de Ja;cJttcinios e aos cursos aimbulantes".
Art. (Onde canvie1') :
0» Jogares vagos ·n qs quadros aos ·se.r viços já org;a.nizaclos e r ej)arUQões do Ministerio da Agri.culltQfra não serão p·r eenchidos até qu., o ·PMsoal de cada serviço ou repartição füque reduzido a dous· terços elo~
actuaes qua.aros e o··espect.ivas categorias.
Paragrapho. E•01 ta füs:posição não attingi; aos chefes de serviço.$ ou
de repartições e aos corpos docentes das diversas instituições de en:sLno.
Sala das sessões , 16 ·ae Eetembro d·e 1912. -:- Muniz ae Carvalho .
.Suppr!ma-.s e a veTba 20°, aestimad·a á e<Inspecto-ri.a .ae Pesca» .
. Sp.11: das sessões, i19 de se-tembr-0 d.e 1912.. - Victór de Britto.
Sess1ío de 4 de
· Outubro

Ao art. 1 °, n . 13 :
Aocrescente-se :
1Si.Jpp'rimin·ao-se a respectiva sub-·consignação .de 14 :400$000 ,si estlv.erem vagos ou quando vagar.em os logaores de .n attJ;ralistas vl.ajan~ee.
Sala · da.s .:oessões,. 14 ele setembro ele 1912. - Josino de Araujo.

PARECER A'S EMENDAS . EM 3ª DISCUSSÃO

A. Commissão de Fin·anças vem d·esobrigar-.se do dever regimental Sessão de 20 de
de dar :parecer sc5bre as emendas ;:ifferecidas -em 3ª füscussã;:i a.ô vrojecto de orçamento da, despeza do Min.isterio ela A.gricuJ.tura, Indústria
Novembro
e Commercio.
O d-ebate ·aberto •no plenario -de u aso a criticas que ele preferencia
gyravam em torno .de dous themas: as consignações globaes para, a1guns
serv.iços e o augme11to ele despeza.
·
E' occasião cie toma,r na devida consWeração as observações feitas
nesse senti-do por varies orad•ores, cujo -concurso, assim prestado ao
aperfeiçoamen to do t-ral/alho da Commissão, merece todos os encomiós,
. e <lella pal'ticula.rmente grangeou ag-radecimento mui sincero.

A;:i relator não escapára a conven iencia de ex·pecificar· em alguma.s
consignações a d espeza com ca,d.a um dos multiplos objectos comprehen:di·dos nella.s.
·
Mas esse esco:po, que deve ser atting·iclo por um o·rçarrnento bem
organizado e elo qual vão progres~ivamente s e approxirnanclo os orça,mentos .da despe za, inclusive o da Agr icultura, sensivelmente melhorado c'l<; anno para a nno sob es•se as•pecto, é condicionado por elementos que s·e não r eun em só com a boa vontade e fh'me desejo de os
reunir.
Sem a -experiencia dos serviços ein periodo mais ou 111enos 19ngo,
faltam as bases pa,ra uma estimativa ·s.egura da clespeza; e n;:i Moinisterio da Agricultura, para grande numero de serviços, senão para todos,
<:> tempo c1eco-rric1o ainda não ba.sta para as verificações necessaria.s ao
rigo·roS:O detalhe elas cons ig nações para material; sendo que em rela.çã;:i aos serviços ainda em pha.se de or.ganiooação pôd e diz er-s e que a
exper.iencia ainda não cOn1eçou.
·
Em taes condições é d.e necessidade, e em todo caso seria dê con'. veniencia, que se especifiquem os · objectos de d es.p e za por classes tão
distincta.s quanto po-ssivel, attrilrnjndo-se todavia para cada classe a
.despeza que <:> Poder Executivo, com prudente a·rbitri-0, distr.ibuirá en-tre
oo varies objectos ;:iu fins comprehendid-os .
Es·p ecificada a c1es.peza para cada um destes com o rigor aconselhado na doutrina pura, a operçãb seria forçosamente arbitrari~t, res·u Hando que no correr elo exercicio o Poder Executivo teJ'ia saldo eim
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tnnitas consignações •e jleficien cia em outras pêla má di·stribuição da
despeza, o que acar-retaria manifestos inconvenientes.
Arbitrio por a rbJtrio - .entre o Congresso· e s·p ecificando despezas
por palpite e o do •Governo distribu indo- as com limi•tado elasterio sob
a ins piração das necessida des de serviços q.ue apenas vão sendo iniciados - fl'ancam:ent e : - o seg·un.do não parece o menos prejudicial .
Objectou-se-nos, no e ouer .aa. discussão, que as autorizações para
despezas não se votam ou não se devem vota.r em confiança .
A ma.io·r parte dell a.s, entretanto, nunca. se vo,ta.ra.m d e antro·
modo; o que nifo a.dn1i1;a., po is que os orça.mentas não t eem sido organiza.dos por Cama1,a.s hostis ao Poder Executivo .. Ba.st>i lançarmos u1ri,
olhar para as tabellas que teem v igorac1o ; são á.s dezemcs as despezas
em cuj a füstribuição pôde entra.r co m m aio r ·o u m enor la rgu eza o cr iter.io do outro pod er ; e caso já houve em que se autor izou despeza
ilUmitada.

Assim, conv·encid o de que não dava a.o Pr.esidente ela. ·Rep ublica
senão a,quil1o que aos seus antecessores, em circumsta.nciás menos imperiosas, não foi neg.itclo, q uiz em toa.o •caso o Relator 1:emedia.r tanto
quanto possivel o a rguido defeHo, esforçando-se com s i·n cerida.de por
attender (!!OS reclamos de alguns elos seus collegas e ni sso poude mais
o zelo da cortezia, que lhes dev e, elo que a co nvi cçào de uma, n eces.s idatte
indeclinavel.
Nesse empenho ficou verifi.ca1élo que a obra exigi a te mpo e vagar
in com1mtiveis com a.s .Jl ece.ssidaéles a·egi,rnen t aes elo aJ1damento elo
proj•ec.t>:i.
·
Seria preciso exami n a r cer ca de 30. 000 papeis concernentes ás despezas com as consign ações e sub-consignaçõ es ·arçarnen taa·ja.s e, classificadas todas a.s despezas de accõrdo com ella um dos pro j ectos prev.i·stos nessas ·rubricas, apu r(l!r então o clisp end io ex ~ccto em urn exercicio
e por el'le calcular o do proximo a nno.
·
·E spera o Relator que es se obstaculo, rnale.rialme nte insu'1eraveL
o ex onerará. de culpa ante 'OS seus cri1ticos, aos quaes a ttende, quan1o
po.ssivel,

pro}Jondo

á

cons i·der.ação

da

Co n1 n1 issão

un1a

emend a

pela

qual fica determinado que 11rus tabellas, qu e se rem etterão á Ca.mara
.em l.913, .s e exp ecifiquem as eles.pezas de elet ernümtel as co nsignações.

Muito se discutiram os argum entos de despeza. rn.sultante das
emendas feitas á ~r© po~la elo Governo. A a lguns Srs. Dep u tados pareceu in coh erent e á Commissão, p elo facto de acolher .e ssas emen das
ao mesmo tempo que cla.va o alarma contra o deficit. Or.a, a ve1,dacle
é que ell a não f ez ·sinào aHende r, pela m a ioria elos accrescimos verif.i cados, a despezas r~sultan tes el e contraetos, ele ·com1Homissos irnterna cionaes, ele · regul a.men tos em vigor e de actos el o Governo creancJ.o serviço s novos por deter'minação ou com autoriz ação elo Congresso, segund.o
fo-i opportunam ente ex.plicado no parecer 11 . 61 A deste anno.
Mas, assim proce dendo, clLa a ffit'mou reiteradam ente o proposHo
de, a, seu tempo, op erar as passiveis r estricções não o fazend.o descle
logo pela inanife sta conY eni enc ia de aguardar a revisão ele con juncto
do·s orçamentos, então deliberada para debellação do elefi<Cit. Em harmünia d e v ista s com o Gove1'no, ficou r esolv,iclo co rtar d espezas; mas
o credi.to a seguir não ficou el es.de logo asse ntado. Em todo os ministerios, ·o u 's ó em algun s ? '.1.'a ntos quan tos bastass e para i·g ua la r no
orçam ent'O a receita e a clespeza '? o u apenas o n ecessario para diminuir
o clefici.t cle ixancJ.o -se lambem ao eostumaclo ·snveravit da r ece ita, a correcção de um pequeno desequilibrio orçamenta.rio ?
'T a.mbem em 19·11 o Governo aconselhara rigorosas economias: o

orçrumento da Ag~icult~ra sahlu e1a Camara ·com uma diminuição de
3, 000 :000$ sobre o do a nno de 1910; mas, sem embar.go disso, o total
das despezas então a utorizadas para 1912 s ubiu a 7G mil contos, ouro,
e 418 mil co n tos, pa,pel (numeras redondos), ver.ifi'cand.o-·se o wugmento
ele nove 1nil co ntos, ouro, e 2 1 1nil contos, papel, sobre o exerc icio
1

de 1911.

A lição .n ão foi \)el'd1da e o Relat{)l' não se arrepende ele haver -induzi.elo os seus col!egas a, desta yez, agirem com menos açodam1ento.
Não lh e passou ·pe.Ja c:nente a >d:éa ele se oi[Jpôr aos córtes no caso
ele não t·ocar o S<~crificiu· a todos ·os De·p arta;mentos· aduninist•ra;tivos.
Se este tivesse si elo .o seu proposito, a tactica surtiria bom resultaiclo, pois quatro ·são os orçainentos ul'timacl.os oia Camara (Guerra,
Mari.nha Faze.n ela e \Relações Extéri-o.res), os cl·ous primeiros oonsi~
gnando êcono 1nias quasi im1ponclerave'is, e os ·u h.1·: nos con tendo a-ugJ.nento
ele elesp eza.
A 1proposito delles ficou d0f'initivM11ente abancl•onaela a idiéa de um
rigor.oso EK[u-i!-ibrio entre ·a ~l·espeza ·e a receHa orçaá.as, . tendD parecido
que bastaria a elhmi nação das au'lorizações 1oara de~;ipezas não computa;elas 11as tabellas, para q,ue a cl'.il'fe.rença par a mais na arrecadação
d.os impos tos, se:n.p re crescente, co.brisse um cieticvt a1Yproximaclamente
de 1'8 . 000 contos. Nã·o houve, é certo, uma resoluçã,o formal nesse
sentido mas parece que o accõrclo assim se es tabe.Jeceu >tacitamente,
u1na v~z que .nao :r)oclen1os ali';néntar a esperança de 8J1lurair econo:mias
no vaJ.or ele 2,6. 000 contos ( cHra d·o deficit no es·t.ado actuaI dos ,Drçamentos em elaboração) ,s ó nos orçamentos {la clespeza da Aigricultura,
Viação e Interior,
,
1Jsso. deu .a me·d'.cla elas res'lri<cções que ·e1'evem caber ao da !Agricultura . O.uv'ielo o Governo, apur-ou-se que, sem :ir ao extremo .a.e para;r
serviçds,

:m as

c1in1 i.nuindo

algu1nas

ver.b as

ele

material

deixando

de

insta.llar um a,pre.nd i2a·do agri·cola e clua,s escolas praticas ele agr\.tmltur.a, e ·passan.d 0 tei11porariamente pára o ·se1,viço de 1protecção <C1'a bcirra.cha a d'e"feza agricol a n:o Acre, as eco-nopiias ·podea11 ascender a
1. 306 :80 0$000, São quasi 5 % sobre a cles•peza votada em 2" ·füsoussã,o.

Aelo·p tacla .a mesma i!Jerce!1'tagem nos ·orçamentos da V'iaçã·a e do Interior,
o deficit b.aixará a meno·s ele 17. 000 contos e se as drcu:mstancias houvessen1 rp emi.tticlo dl.minuh· :na 1nes1na eScala os den1ais orçaJTient•os,
o orça m e t•to accnsarLa eq~11ivale.ncia ela cl,es.p eza çom a receita, attendi'Clo ·ao projeC'to ela segunda o augmento .a.a r enda j1á verificada neste
exer·cicio.
Proponho emenda :para realizar aqüeJl.a ·economia, e organizando-a
com auclienc:a do' Goven10 ·ele moela a não 'pr ejuelkar os serviços em
ancla;mento, a Comm.i·ssã 0 vê-se na continge.ncia de recusar, em blóco, as
eménd.as com o rn·esmo i·ntuito propostas •na 3• dis·cussão e cuja inlençii·o, a Hás, fica attendi•da, e1nbora . por diiversa manei'ra e s•ob a
· pl'eo cc upaçf'to ele qn1 sys1ten1a qu.e não ·Co nvé n1 que·b !·ar.
~l"'aes são as ci·ue ;:1.;baixo s-e_ 11n·enciona.m , icl-e ns. 1 a G5.
N, 1 Na l'ubrioa 3• r·ecluz.a-se a verba d€stinada a «deg.pezas
ext1·aorclinarias even luaesl> a 10 :000 , papel ,
.Sala das s~ssões, 19 de Sete:nbro .ae 1912, - Vicl·or ,de Britto.
N. 2 Na r ubrica 3ª reduza-se a verba deS'tinacla ao «Serviço
ele Immi.graçã0>> q. 100 :000$, pap·el e 50 :000$. ouro,
!Na mesma rnbrica, recluza-,s e a verba destinada ao «SEH·viço da
Go l.onizaçãol> a 500 :000$, pa.pel.
,.Sala das sessões, 19 ele Sete:nb1:0 de 1912. - Vi.ctor de Britto.

N'. ·3 Na rubrica 1• reduza-se a verba (i\es.tina.da ao serviço ·ae
Registro Genealogico de anlll'Íaes ·e Registro e Ar·chivo Geral ·d·e· 'Marcali,
pessoal e acqulS'lção _.de boias · e ma's Dbjecto§, e,nca.der.nações e impressõelS.l> a 10 :000$, papel.
Sala das sessões, 19 de Setembro ele 1912. - Vi-ctor de Bdtto.
N'. 4 Reduza-se a verba destinada á «Inspectoria da 'Pesca» a
200 :000$, 'Pa>pel.
Sala das sessões,, 19 {l e .Seteonbro de 1912. ~ Vi.ctor de iBritto.
N'. 5 Ao0 a r t .1°, n . 11 (Verba Estatística) :
·Supprima-se a consignação ele 218 :000$ prura a Ty.pographia.
·sa la elas. sessões, Setembro ele 1912. - ' .To.s ino de Ara.ujo.
N'. 6 Ao ar.t. 10, n. 1:
lI:,: n vez de 1. 0'29 :580$, dLga-se 874 :980$, SUP'PrimLdas as seguintes
sub-consig.n'a ções a que se i·efere a t al:iella eX"plica:tl>va que a.companhou
a ,pror;osta:

Pessoal

Consu ltores teclrnicos ........................... . . . ... .
En,g enl1eiro. . ... . .......... .. .. . ................... . .. .
Aul<ilil:llr cl<;;senhista ... .... .. .. .... .. ...... . ... .. .. .... .

56:400$000
12:000$000
7:200$000

Ma.Mrial
A ux·ili<i á I:mprensa N.acional ·para a publicação d.e eX"'Pe-

dümte e editaes ...... . ... .. .... ...... ......... .... .
Ela:boraçã:o, revisão e publicação do r elator'.o dD Ministro :
Iclem, idem ·d·o Alman ack do iM-inisterio .... : ........ .... .
D es.p ezas mi·udas e de prom.pto pa.gamento . . . .... ...... .

12:000$000
20 :000$000
15:000$000
6:000$000

E dlminuidas de 45 -.000$ .para 28 :000$ as sub-co.nsignações para
artigos de expediente, acquisição {le ·l ivros. etc . , 1para o gabinete dQ
Ministro e para as .clireclo·rias gerae·s ,elo -Ministerio ; de 14 :000$ para
7 :000$ a sub"consig•n açã.0 prura. conservação e custeio d-as installaÇões
e·le.c tricas; ode 10 :000$ para 8 :000.$ a sub-cons'ig-nação para conservaçi~i.'o
·elo jar.dim, etc.
·sala das sessões, Setembro · cl·e 1912. - .Tosino <le Ara:újo.
N'. 7 A' >verba 3• (,Art. 1°, ·n-. :!!), :
:Sup;prima-se 100 :000$, papel e aJ,ga-se: 4 . 692 :000$ em vez {le
4. 79'2 :000$000 .
Su;piprimind•o-se a consi.g.naçã'O 5• a que se refere a ta.bella explicativa, sob a rubri•ca "'Despezas ·e xtra-0rdina1-ias e e>Ventuaes» para
attender a despezas imiprevistçus -com o pessoal que fôr em CQmmissãQ
ao exh·angeiro em prove'ito do serviço de d.::rnrnigração.
Sala das sessões, Setembro ele 1912. - Josino de A.raujo.

AD art. 1°, n. 4 :
Su!pprirna-se a dotação d.e 36 0 :000$, papel, c-orres,pO'!ld·ente â . \S·Ubconsignaçã,o <l·e tabella ex.plkativa que a.compan ho·u a pro.p osta de orçamento para o pagamento, no . pai?., ele trabalhos ele propa.ganela, pu·b Jicações -0uja divulgação seja conveniente faz.er, etc., ·etc., dnchtshre
cus·t·eio ele automove·is porque dest·es serv'çqs, os que são n ecessai·ios e convenientes, j1á estão attenclklos pela verba 16• (.Serviço ele ;fn- formações e Divulga.ções).
·i;a)ª .clits ~essões, Setembro Çl·~ 191~ , - . ;rDsi119 º<õ Ara:ujo,
N. 8 · -

·N. 9 ' - Ao •n:'"-1·3 d-0 art. 1° (Verba -

M•u seu INac!onal):
Em vez ele 904 :sosr118, .diga-se 623 :808$118, dlmi·n uidas aa seguintes quantias : ·
3 :000$, ela sub-cons1gnação de 8 :000$ para. «Livros, jo1,n aes e revista.s». recluzlda, assim, a 5 :000$000;
5 :000$ , ela sub-consig.nação de 15 :000$ pao·a «Objectos de ex'Pe'<l-tente, etc . >>. reeluziqa a· 10 :000$000;
5 :000$, da snb-'Cio.ns>gnação ·cl·e 20 :000$ .J iara «Lnsrtumentos, mod elo, etc . "· recluzida. a 15 :00 0$000;
15 :000$, ela. sub-•consig·nação ele 1·5 :000$ .p ara «•Materiaes para o
I-I9rto Botani•oo, et c . >>, red·uzkla a 10 :000$000;
5 :000$, da ·s•ub - ponsig'.n açã.o de 25 :000$ ·para «Transporte ele mat e r ial, pessoal, etc.'» recl'Uzt.aa a 20 :000$000 ;
8 :000$, ela sub-consi.gnaçã 0 el e is :400$ para «Despezas miudà.s e
eventaues'>. rechJ?.ida a 10 , 400~000;
280 :000$, ·ela sub-co•nsig.nação ele 400 :000$ para «Obras ele conservação e outras, i·nclusive 300 :000$ para a s1wstiiuição do mobiJ;a:ri•on,
n~cl ·uzida, assim, ·essa sub-·consignação, a 120 :000$ , sendo 20 :000$ ;para
c·oncerto do mobi.liario.
Sala ·das sessões, _14 d·e ·Set embr_o d e 1912 . - Josino de Arau]o.
N . 10 Ao a:rt. 1°, n. 8 (1Verba - Escola de bprendizes Ar·tlf•ices) :
Na su•b - ca.nsignação (•do material) prura «.Artigos de exped iente, etc.b
diga-se 915 :00 0$, em vez de 114 :000$. sendo 5 :000$ ipara ca:el:i eséola.
'S ala cla:s sessões, Se t embro cle-··1912. Josino ·de Ara:ujo.

N. 11 Ao a rt. 1°, .n. 7 .(Verba pa·r a o P.osto Zciotechnico iFeeleral):
·D imi1nnaJ11-se as seguintes inworta.ncias:
20 :000$, na sub-conBignação «,F ·eitores, firs.caes, e tc )>, ·p ara s e r ma1:1 li el a a. sub-co.n signação ele 80 :000$ ela p·ropos•ta; .e
10 :000$, .n a. sub"consig.nação '<<IDiarias e <lespezas .ae transporte ele
p essoal e .mater!a-J, ·etc.>> .
·sala elars sessões, Setembro ele 1912. - Joslno ·d e Ar\:\;ujo.
N. 12 - •Ao art. 1°, n. 12 (·V.e.rba. Di.rectoria ele Meteoralogia e
Astronomia) :
· Em vez d e 872 :4 4·0$ , •eUga-se 832 :440$. diminuídas a.s segui•nte~
quantias:
20 :000$ elo augmen.to para 60 :00 0$ ela sub- consig·nação de fO :000$,
ela ta:bepa, para "'Expediente, luz, ·etc .>> ; e
•
20 :000$ cl•Q aug:n·en~o el·e 40 :000$ d<l. sub-·consig.nação ;para <<'Custeio
•las ·estações metereo.logicas, etc.>> .

N. 13 Ao art. 1°, n. 15 (Vm·•b a ·p ara. a uxiHos ~ Agricultura .e
inclus.tria,,s) :
E.m ve>. el e 1,.155 :000$, d·iga-se: 998 :000$ . dimimli·n•clas as seguiiN:es
elo·taç.õ es :
50 :000$ no auxmo ·ele 100 :000$ a o Lyceu ele Artes e Officios (la ·
Ba.hia. para conrstrucção •cl·o seu edifkio, re.cl1uzida a sub-·consignação a
.
.
50 :000$000 ; 25 :000$ no auxilio d.e 50 :000$ . ao I•nstituto Polyteohnico · ela Bahia ,
a fim ·de .manter seu gabinete ele histor°ia nahnal, reduzida a subconsignação a 25 :000$000;
10 :000$ no auxiJi'b d·e 20 :000$ á Academia ele Oomme·rcio <le Pernambuco. r ecl·u z-ida a sub-consignação a 10 :000$000;
30 :000$ ela sub- consignação "Auxllios aos rupicul.tores e criad·ores»

pà'.ra o transpôrte, no paiz, de aclubos, etc . .no valor d.e lOô :OpO$, reduzfüa, assi:n, a 70 :000$000;
20 :000$ no auxrno ao J\!Iuse u Conúnercial do Rio de Janei t o, dà
S·Ub-co•nsig·na çã.o de 100 :000$, red.uzlda assim, a 80 :000$000;
10 :000$ da subvenção á Escola Commer<;ial da Bahia, no valor de
50 :000$, ·r.,dtrnrd a a s·ub-·consignação a 40 :00 10$000;
2 :000$ ela subvenção ao Posto Ex.perimental de Agricultura de Plncl a:monl1an gab a , no va,Jor d e 10 :000$, re<luzida a sub-consi.g·naçã-0 a
8 :000$000;

Sala elas s ess ões, 14 -el e Setembr o <le 1912. -

Josl<n-o de A ramjo.

Accr escen!.e-se, ·ond·e convi er:
Art.
@m toda s as <;onsignaÇões .e:n quê houver creditos para ciesv ezcis eve1vt1.w es, quae squ er que sejam as ·ex·p ressões ·u sadas nas tabellas
(.«clespezas imprevist as" ou «el e prompto 1pagamento» ou wdespezas m'!IUd:as,,, etc . , etc .) , serão d·ecl u zi.dos 30 o/o da respectiva dotação, SUIP'Pl'Íminclo-s e aquella s ex,pressões, excepção feita da verba 21", que perman ecerá e por cuja clotaçã·o S·erã,o feitas a s des.pezas eventuaes das val'ia~
r epar.tições e serviços do Minister'o.
Para.gr a pho uni co. As sommas l'esulta ntes daquellas· deducções
s erão attribLücla s á verba 3• (1Serviço ele Povoamento). sendo metade
va·ra aug.m ento da consignação I]l do Serviço ele I.n.'!migração «Trans·p orte
el.o exterior» e a o•utra m etade para accrescimo ela conS'i.g nação IV (Serviço s el e ·Çolo.nização) para fun.elação e cus.teio de nucl'eo1s coloniaes;
ass'•m m·odlfica cla a redacção fi01al dç projecto e a das tabellas.
Sa la ela s sessões , 17 ele Set<>mbrn el e 1912. - Josino de A•rauj'o.
N. 14 -

N. 15 - Ao n. 6 elo a rt. 1° (Ins·p ecção e defeza ·A grícolas) :
Da sub-•cons·ignação (mat•erial) •para «p1ubli.cações ele ed•itaes, annundos, etc .)), eles-taque m-se 65 :000$ pa.ra exp·ed.iente das inspectorias
e os 80 :000$ resta.nt es sejam a,ccrescidos r eparticlame•n te 1ís co·nsi·gn.ações para m a terial .d-o .S erviço üe Divulgações e Informações (verba 16•)
e elo Serviço <Economi·co ('verba 19•).
'Sala das sessões, Set embro ele 1912. - .Tosino ·ele Araujo.

N. 16 Ao art. 1° - V erba V<I - N. II (11vlateria.l):
O.nel e ·cl'iz: ,Diarias e üeS•]:1ezas d•e trans·p orte, etc . àté mensaes
380 :000$000 d-iga-se: Dia·1~ ias e cles1Pezas, e-te. (como es.ta) 250 :000$-000.
Sa.la cl~.s sessões, 14 d·e Setembro de 1p2. Nicanor do Nasci0

·mento.,
N. 17 A' v erba 4• (a rt. 1° ):
Diga-se: P r-opaga.nela do café, (.ouro) 400 :000$000 P ; ra o pagam ento, etc. (papel ) 300 :000$000 .
Sa;la daiS ·<'i·es·s õ es, 14 ·el e Setembro el•e 1912. Nicanor ao Nascim ento.
N . 18 Na verba 16" :
Reduza-se .a consig,nação - Materi a l - a 50 :000$000.
Sala el a s s essões, 14 el e Setembro de 1912. Nicanor elo N a scim ento.

N. 19 - Na v erba 3" el o a rt. 1° - Serviço ele Povoamento:
Reduza-s e a 300 :000$, ouro, e 3. 79.2 :000$, papel, ted1Uzindo a IV
sub-cm1sig.nação Ins.p ectorias e N.ucleos CoJ.oniaes na parte
Ma te·ri a l - .e - Pessoal ·em comm'.ss ão - · 1. 000 :00.0$000 .
Srula ela s sessões, 14 el e Se t embro el e 19p. Nican°or elo NaJ!1cin11ento.

459
N . :ao - iNa 'Ver ba 18'':
iRedu zam -;se os eventuaes a 1'5 :00 0$0 00.
saaa .\lais ses·sões, 14 de Setemb ro de 191 2.
m .en to. ·

Ni cano·r do Nas ci-

Na verba 19a - Pessoal ( conservac1o o sub- c1irector).
SLTppr1m.a-se a consignação a, 235 :0 0 0$00 0.
Sup·prima- se a cons ignação b, 21 :000$0 00.
Supprima -se a cons'gnação b, 20 :400$000 .
Sa la das se:sões, 14 de seltm,bro c1e 1912. - Nicanor do Nascimento.

N. 21 -

N . 22 !)5 :000$0 0 0.

Ao art . 1°, verba 2" -

Sa:a das sessões, H

Pessoal contractado -

reduza -se a

de setembro de J.912.--ç-"Nicanor do Nascimento .

N . 23 -

.Na verba 19ª - Ensi·no A1g ronom ico:
_:.\ .diando, ·porqu anto 1
n ão ·es-tá i.nstallado ·e funccion.anc1o; reduza-is ::'
a consignação - Mate1·ial - a 2. 000 :000$000 .
Sa'.a das sessõ&s, 14"-- de se~embro c1e 191 2.-Nic<rnor rlo Nasci mento.
N. 24 Na verba 17", n . 2 - Macerial :
Na . 2cnsignação Ar't igos d·e exped ien te :
Diga-se 100 :000$000.
Na consignação - A·cq u !siçã0 c1P Vacci n a.s, .:;te.:
D iga-se 2•50 :00 0$000.
Na consigmação - Despeza.s de transl)orte, etc .:
D iga-se 1'50 :000$00 0 .
Ficando a con•õignação total em 74•8 :000 $000 .
.Sal.a rJa:s· sessões, 14 rle setembro de 1912.-Nicanor do Nascim e nt"
N . 25 Ao art. 1° - Verba 1 2":
ReduzB -se a ccins ignação -_: Ma:leri.al - a 100 :720$000.
J)eduzi·n do-se .propo·r -ciona lmente nas sub- cons ignações.. acqu i·sição,
Pa,ra atten d er - etc .
0 tc . , e' .Sala elas sessões, · 14 de setembro de 1912 .-Nicanor do Nasciment0
A' verba 15" :
Reduza-se a ·Consignação a 500 :000$ 000 ..
S u btrahindo:
Da sub-con s ign ação I, 75:0 00$00 0 .
Da sub -co.nsignação II:
Auxil!os
Estados, e't c. , · 35 :000$000 .
·'
Auxílios aos AgricL11lores, e tc . , 30 :000$000.
Prem ios, etc. , 30 :0 00$000.
Retirado o Auxilio ao Externato Ac1uino, 20 :00 0$0 00.
•Rec1uzic1o o A.u xilio ao ·M useu Comrnercial de 35 ;000$0001.
.Sala aas sessões, 14 de setembro de 1912.-Nicanor do Naseimento.

N . 26 -

ªº''

N . 27 Ao a;rt.
Verb a 3°.
N. V . - Despeza;s Extnt e Eventu.a.es :
Diga -se, em vez «1os 100 :000$, 50 :000$000 .
.Sala aas sess,!'íe.s, 14 de setembro de 1912 .-N icanor elo N'nsci men t o.
N. 28 - Na verba 13":
·Oncle se diz 90•1 :808$ , cliga-se 604 :000$000 .
Supplim i ndo el a sub - co1ns~1g.nação Obra.3 ele ·Conservação, . et.c., a
parte de 30 0 :00 0$ para a sub.stitu ição c1o m9biliario -; e . .a.proveitan11ento
para tal .snbstUu ição grada'l iva. os 100 :000$ da sub -con signação .
Sa!a G1as sessões, 14 - de set·emb~o de 191 2,' -N lcaa1o r "do Nas çime11w'

N. 29 - Ao art. i 0 , verba 1•, n. VI - Material:
Onde s.e diz: Conservação do jardun, etc., 10 :000$, diga-se - cons ervação, <itc . , 6 :000$0 00.
·
s,i1.,, elas sessões, 14 d<i setembro de 1912.-Nicanur ·10 ~''f•tsc'me~1~0.
N . 30 - Ao ·a1't. . 1°, verba n. 6, n. ·II, Ma,t~~'t"lal:
Na s:..tb-consignaÇão -:- ]\..cqui1~ içã-0 de ma·c lüna.s, et,c., até serviços
300 :000$000 -- mantenham-se os dizeres e i·eduza-se a verba a réis
.( 00 :000$ 000.
Sal.a das sessões, 14 de setembro .de 191.2.-Ni·canur do "fascimento
N. 31 - Na mesma verba, n. III:
Onde diz: Serviço ele extincção, et c., 200:000$000, diga-se ~
l.00 :000$000 .
.~;ala ela.s sessões, 14 d·e s e tembro de 1912.-1''-"cano~ elo Nascimento .
N . 32 No ar-t. 1°, verba 8°:
R eduza-se a verba Ma.teria! a 616 :00 0$000, - reduzindo nas verbas
Art.ig-0s <le expediente, 60 :000$ - D ia,rias, 10tc., 150:000$ - Des·pezae
ele instal!ação, etc. , 100 :000$000.
·
.i;al~ das sessões, 14 de set<imbro ele 1912.-N. -.:anoc· d•) )la8cimenl0 .
N. 33 Na verba 11", n . III :
:E ventua,es, 140 :000$, l'eduza-se a 40 :000$000.
Sa la elas sessões, 14 d·e setembro .de 19'12.-"í:"tw·w ao Nascilllento .
.N. 34 Na ver·ba 9• - Material: ·
Reduza-se a 50 :000$000 .
sa ..n (las sessões, 14 de setembro de 1912.- Nl·Ja,n,•:,.r !lo Nascimento.
N. 35· Ao a,nt. 1°-'- Verba .n. 1 - Vil - Materi.al:
Onde diz:
Ide1m, Directoria Geral chi '1ndus·t1ria e Commercl.o, 10 :000$000.
Diga-=s·e:
>Ide.m , Directo·r ia Geral de .} nclustria e ·COIDJ!Ilercio, 3:000$000.
Sa tll elas sessões, 14 de setembro de 1912.--,Ni ·: ano.r do Nasci 1ubnto
N. 36 Ao art. ;J. 0
.1)..nd '~ diz :

-

Ver·ba 1• -

N. VJ: ' - Material:

lelem, Di r ectoria Ger.a l de Con.tabiHdaide, 1.5 :000$000.

'

rnn~e:

Id·em, Direc't-0ria Gera.! <le Contabilidade, 4 :000$000 .
.Sal'.3. das sessões. - 14 de setembro :de 1912.-Nica nor do Nas~imento .
.
}
N. 37 Ao ar.t. 1° ~ Ve·rba 1" - VI~ 1M aterial :·
l~·n1 vez .a e; :
E laboração, .revi sã-O e p.ubUcação do r elatorio do Ministro, 20:000$000,
Di~·a - :se:
....
l!)Jaboração, revisão, etc,, 5 :00 0$000 .
Sala el a~ sessões, 14 de setembro .ae 1912.-Ni·Çanor do Nascimento,
N. 38 - A verba 1" (art: 1º) Unde diz:

N. VI:

IéLem , id em . Alm anaclc elo Ministro, 1'6 :000$000 .
L·i'ga-se:
Idem, idem, et.c., 5 :000$000.
Sala das · sessões, 14 de setembro de 1912.-Ni·canor do Nascirilento.
l'f. 39 Ao wrt. 1°, verb a 1 •, .n. Vil - Ma,terial:
0.nde se ·aiz: ·Coi1sêrv.a ção e ·cus·teio, etc .• 14 :000$, diga-se Conservação e ·custei-0 , ·eité . , 7 :000$000.
·
.::;aia .d as sessões, 14 de ~et·embro1 d e 1912.-Niç:inrJr .do Nasc'._µ1ento ,

N. 40 -- Ao ar.t. 1° Onc\.e cliz:

Verba .la -

N. VI -

Material:

Ide:rn para a Di'l'ec't oria Geral ele AigricuHura, 10 :0,00$000 .
·L•.: ga-.se:

.:wem , etc., ,a,t·é · Agri·cuHura, 3 :000$000.
Sala elas .sessões, 1•1 cl'e sete·m bro de 1912. - - Nicanor rlo Nascimen to .
Ao ar.t . 1° - Verba 1° - N. VI:
Onde diz:
Arügo;; de .expediente e machina.z de escr.ever; acquisição a.e livr.os,
1
revis•tas, jornaes e outros impressos, 10 :000$000.
N. 41 -

Diga~se:

Artig·oi, etc ., até imp.ressos, 5 ' 000$000.
Sala rJ.as .sessões, 14 ele setern;bro de 1912 .-Nicanor elo

Nascimento~

A' verba 4" ---:- Para pagamento no paiz ele trabalho
propaga.no a, etc . - •E m vez de 360 :0 00$ , clig·a-se 180 :000$000 .
.Sala das ,, essões, 17 de setembro de 1912. - Raphae.1-·PinheiTo.
N . 42 -

a~

N. 43 A' verba 4" - Expansão economica elo Brazil - Propàg.a.n.
da elo café: ·e111 vez cl:e 500 :000$, .ai>ga-se 250 :000$000.
Sala cfas t2 es sões, 17 cl:e setembro ele 1912. - Raphael Pinhei.ro.
N. 44 A' v.erba 1" - Despezas ~o:m a cond·u cção elo minist ro.·reduza-se a 5 :000$000.
Sa.lit. elas ,, essões, 17 ·cJ·e setembro de 1912. - R.aphael Pinheiro.

N. 4& A' ver.b a i9 - Ensino agronomico Materia\ para deposito ele installaç;ã" e a,daptf1ção de fü.versos estabelecimentos: em vez
de ~. 230 :700$, diga-se i .'500 :000$000.
Sala dais sessões, 17 d·e set embro de 1912 .-Raphael Pinheir.o.
N . 46 - A ' verba 20" - Para occor.rer a quaesquer elespezas extraordinarias: em vez de 300 :000$, d.iga-se 200 :000·$000.
Sàla d as sessões: 17 de s'e tembro de 1912 .--'Raphael Pinheir0.
N. 47 ,--- A' verba 15• Auxilio á agricultura e ás itrdus-trias
Premi-o de animação á pecuaria, etc . : em vez de 300 :000$, diga-se
150:000$000 .
Sala da. s ses~ ões, 17 ele setembro de 1912 .-Raphael Pinheiro.
N. 48 A' verba 16" Serviço de informações e divulgação
mater,ial para :icq.uis!.çã-O de livros, etc.: ein vez ele 100·:000$, cliga-.-se
60:000$000.
Sala dais s.essões, 17 de setembro de 1912.-Hapbael Pinheiro.

N. 49 A' verba 9•1 Serviço geologioo e mineralogico - consignação material , etc.: em vez ·a e 120 :000$, diga-se 80,:000$000.
Sala (1ais sessões, 17 cJ.e setembro de 19.12 .-Raphael Pinheiro.
N. 50 A' verba 5• Consignação, materia.1, acqujsição de machin as, instrumentos, etc .-Reduza-se a 150 :000$000.
Sala elais sessões, 17 de setembro de 1912 .-Rar>hael Pinheiro.

N'. 51 A' verba 7• Po,s to zootechnico federal Material.
compra de ariimaes, etc.- Heduza-se a, 100 :000$000.
Sala dais sessões, 17 de setembro de 1912 . ~Haphael Pinheiro .
N. 52 A' verba 17" Serviço de veterhrn,ria Matúial
artigos de expefüente, etc., etc . : em · vez d·e 136 :800$, dlga'.,s e 1
100:000$000.
S'a la. ·das se~sõea, l?'ê:c(te setembro ·de 1912 .-Raph.ael Pinh.e,i~o ,

N. · 53 _iy· ve.rba 18"
Para despezas imprevis·tas e even tuaes:
em vez de 200 :000$ , diga-si;. - 100 :000$000.
Salá das sessões, 17 de se,t embro d·e 1912. Raphael Pirub:eiro .
N. 54 A' verba 17" Serv.iço · ·d·e vete·r inaria a.cquisiçã-0 de
vaccinas, ·e tc.: em vez de 67Ó :000$, diga-se 350 :000$000.
S>1la. ·das sessões, 17 ele setembr.o ele 1912.-Rapha.el Pinheiro.
N. 55 A' verba 5" Serviço de inspecção e elefe.sa agricola.s,
material , publicação de editaes-. etc.- Reeluza-•s e
45 :0·00$000.
·
Sala. elas sessões, 17 ele setembro de 1912.-Raphael Pi.nhe.ir.o .
~. 56 A' . verba de 1. 285 :600$· seja reduzi·da a 200 :000$ nos '
mos da a.utorizaçã.o ant.,rior.
Sala das sessões, 16 ·de setembro de 1912 .~Nicanor do Nascimento.
N . 57 A' verba final que dá em globo 300 :000$ para eventu aes
seja reduzida. a 10.0 :000$0 00.
Sala ,r as sessões, 16 de setembro d·e 1912 . -N ioa-nor do Nascimen·to.

a

ter-

N. 58 -

Verba ·1•
Onde se
Miaterial
Suppr.i·rna.-se.
Sala das

Ao a.rt. 1°:
n. IV:
diz: ·
despezas

com

cond ucção

do

ministro

12 :000$000 . -

sessões, 16 de setembr.o de 1912 .-Nioanor do Nascimento.
N . 59 Na rubrica 4" Expansão Ec0nomica do Brasil reduzam-se a verba, ali corusigna.da, de 500 :000$, ouro, .a J..50 :000$ ouro.
-:Vi-ctor de Britto.
N. 60 A' verba 3" - Servioo de Povoamento - para atteneler a
desi)esas iJ11previstas: suppl'in1a-se.
·
Sala das sessões, 17 ele setembro de 1912. ~Raphael Pinh eiro .
N. 61 Na verba I:
Supprima-se o a u gmento de 30 :000$ para; pa:g·amento do consuH.01·
juridico e seu auxiliar.
Sala das sessões, 16 de se.tembr.o ele 1912 .-Nicanor do Na;scimento.

- N. 62 A verba n. 1 gabinete do ministro substitua-:se pelo
seg-.u inte:
Gab in ete do ministro:
,
Um ministr.o de Estado Vencimentos 24 :000$, representação
12 :00.0$, mantend-0 assim o pedido modesta.mente feito pelo min·istro e
que .a Commissão violentan cl o os nobres sentimentos el e S. l~x . propoz
elevar a 24 :000$000.
Sala das sess@es, 1 '1 de setembro de 1912.-Nica.nor elo Nascimento .

N. 63 Supprima-se durante o exercício, a rubrica 20" rela.Uva á
inspectoria· de Pesca.
Sala das sessões, 19 de setembro de 1912 .-Rap\1ae \ Pinheiro.
N. 64 Ao art. 1°:
Verba 1°, I gabinete do ministro:
Onde se diz: Secretari·o, officiaes de gabinete e auxiliares, 56 :000$.
eliga.-1se, ;secretario, officiaes ele gabinet" e auxili ares, 26 :000$000.
i;>ala das ses.sões, 14 de setembro de 1912 .-Nica.nor do Nascimento :
~~ 65 ..,- Ar t. 1° - Verba in - Onde se diz:
A,rtigos ele .exped ien te para o .g·abinete elo Ministro, 10 :000$ , dig·ase: 5 :000$000.
·
Idein Directoria Geral d\l Agricultura , diga-se: 3 :000~000.
Idem ;Direç:tor.j a Gera.! de Ind.ustrJa e Cpmme·r cio, p.iga-se 3: 000$000,

Idem DJrectoria GerÇLl de Contabilidadé, diga-se: 5 :000$000 -.
Auxilio á Imprensa Naci·onal, ·diga-se: 6 :00 0$000 .'
Auxilio ao relatorio d:O · Ministro, di-ga-se: _1 2 :000$000.
Auxi\.io ao a.lmanacl< do mhüsterio, suppri-ma-se.
Despezas miudas e não classifica;das, diga-se 3 :0 00$000.
Coi:JJser:vação das installações el-ectricas, diga-s-e : 8 :00-0$000 .
Mem do jardim, diga,-se: 6,:000$000.
Auxilio
porteiro para aluguel de casa: supprima-.se.
Para o serviço de registro genealogico de animaes, o qual fica.rã a
cargo da Directoria Geral de Industria e CommE;rcio, supprlma-se.
-Ass·im, fica reduzida a verba a menos de 176 :200$ sem perturbação
do serviço.
·
Pessoal contractado, f6ra do quadro, ondB se diz
V erba 2• 50 :000$, diga-se: 10•0 :000$, reduzida a verba 2• em 150 :000$000.
Ve-rba 3• - Material - Onde se diz 100 :000$, djga-se: 50 :000$000.
Hospedaria de l!mmigrantes - Onde se diz: 12 tripolantes de ba:te1ão, di-ga-se 6, a 159·$ .por mez, s endo a verba, -e m vez de 82 :000$,

a-o

72 :0·000$000.

Material - Onde se diz 320 :000$, diga-se: 200·:000$000.
Serviço de immigra,ção Passagens do exterior, onde se diz:
600 :000$, diga-se : 400 :000$000, ouro.
1Colonização - Pessoal, sete .inspectores, reduzam-s e a -tres a 9·:600$
e cinco ajudantes, reduzam-se a tres a 7 :200$ 000.
Onde se c1iz: 166 :800$, diga-s e: 114 :00 0$000 .
Ma·terial e pessoá.l em oommissão - Onde se diz 3. 000 :000$, digase; 2-. 00.0 :0 00$000.
Despeza-se extrao!'dinarias, suppl'ima-s e.
Reduzida, assim, a yerba 3•, em 200 :000$, ouro, 3. 380 :800$ papel.
Verba 4• - .Expansão economica Onde se diz 500 :000$, ourei,
diga-se: 300 :000$ , ouro.
·
.
Para pagamento no paiz de trabalhos de propaganda, etc., onde
se diz, 360 :000$, ' diga-se 100 :000$000.
Reduzi-ela, ass·im,· a vê I·ba 4•, em 2ÓO :000$, ouro e 260 :0 00 $, papel.
Verba 5• - Jardim Botanico - Materi al : expediente, onde se diz
10 :000$, diga-.s e: 5 :.000$000 .
·
Transpor te de pessoal, etc., supprima.-se .
Conservação d-e edificio-s, onde se diz 50 :000$, di.ga-se: 20 :000$000 .
Reduz.ida, assim, a verba em 43 :000$000.
Verba 6• - Despeza especial - Pessoal : onde se diz 23 ajuda.ntes
inspec-tores , digà-.se: 12·, onde se diz 133 :000$, diga-.se: 72 :000$ 000.
Material - Publicações, etc., onde .se e diz 145 :000$, diga-se
80:000$000.

Gratificação

a,o

pessoal,

etc.,

onde

se

diz

300 :000$,

d iga-se :

100:000$000.

Diarias, despezas ' ,jmprevistas, etc ., onde se diz 480 :000$, diga'se
200:0ll0$000.

-Culttira do trigo, · etc . , onde se d·iz 57 -:000$, d!ga-.se: 30 -:000$000.
Verba 6• Acqu i·sição de machinas, etc., onde. se diz· 200 :000$,
diga-se 100 :000$000.
De1ega.cia do Acre: Diarias despezas miuclas, etc ., onde se a,iz
160 :00,0$, diga-s e : 100 :000$000.
.
D efesa agricola: Extincção de gafanhotos, etc., -s u-pprima-se :
Reduzida ass,im a verba em 933 :000$000 ·.
Verba 7n - Material - Uiaria.s e despezas de transporte de · pess oal,
etc., onde se diz · 40 :000$, diga-se 10 :000$000.
Compra ele animaes, o.nde s e diz 1·50 :000$, diga-se: 5-0 :000$000.
Importação- de· animaes, onde se diz 100 :000$, ouro, clig-a-se: ·11é!s
50 :000$, ouro.
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:Reduzida,- .a·E.si.m, a V·erba em ·130 :000$, papel e 50 :000$, ouro .
Verba 8" Com.o está .
V erba 9" - · Serviço ,geo'-0gi.co : Maiterial, gr.a tiftcaçõ.es do pessoa l
extrao-rdinario, etc ·., ond·e se áiz 120 :000$, diga-se: ·50 :000$000.
Reduzida, assim, a verba em 70 :000$000.
Verbil · 10" ~ Junía .Commerci."-l Material, · publicações, impressões, etc . , onde se diz 7 :000$, diga-se: 4 :000$000.
·
.A·cquisi_ç ão d.e- moveis, et c., onde se diz 3 :000$, diga-sé: 2 :000$000.
Rec\u~icla, assim, a verba em 4 :000$000.
·
·v erba: .. 1'.1" · - · Typographia ~ Ajudante de superintendente, sup p-rim.acse :
Eventuaes - SubSltituição ·ao pessoal, custeio de delega.cias, ond e ile
·diz 140 :01/0$, .diga -se: 50 :O OÕ$OO·o.
'.R'eclu .<'.da, assim, a verba em 96 :000$000.
Vérba ·12• - Met.eo,rologia e astrorrom.iá- - 'Ex:pediente, onde. se diz,
40 :000$ , rJiga-se: 20 :000$000.
Neci'\ssidades · imprevistas, oride se diz 60 :·000$, suppri.mfl.-Se.
"
!Estações m e teo.rolorg ieas , ·custeio, ·co·mpras de t errenos, etc., onde
se diz 220 :418 0$ , diga-se: 1.50 :480$000.
··
.
tRe duz.idà, ass.im, a vérba em 150·:000$000 .
Verba 13" - Museu Nacional' Material: a,cquisição de productos
nivtur.a es, onde se diz 10 :000$, diga-se: -5 :000$000 .
·
'Livros, jor.naes, ond e s e 'cliz 8 :000$, diga-se 3 :000$000.
-.-: Objectos de ·exp·edirn<le, onde se diz 15 :000$, ·diga - se: 10 :000$000.
Instrum entos, "etc., o.nele se d·iz 20 :000$, diga-s-e: 10 :000$000.
Acquisição de ,.animaes, ond-e se diz 3 :000$ , di.ga•se: 1 :000$000,
Ma_t.•i;·iAl .para .ho·rto ·b otamico, onde se diz 15 :000$, diga-se: ·réis
5 :000$000. .
.·
_
...
Transporte do pessoal, .ajuda de custo, etc ., ond·e se diz 25 ·: 000$,
diga-se: çliari.as do ·pessoal, 10 :000$000 .
Despeza:s mitídas . onde se diz 18 :400$, · ,di,ga-se: 8 :400$000.
s·..ibstituição do_ antigo .mobiliario, etc .; onde se 'diz 400 :000$000.
diga-se: 100 :00'0$000.
'
·
Verbfl 14• - .Ma;ter·i al, supprima-se 15 :000$ pa-ra a comp.leta .inst.allação ·do observairorio astronom.lco .
Para mo.nt.ag-.e m de machinas, onde se diz 4 :000-_$, fügá-s-e_: r-éis
2 :000$000.
Reüuzida; assim, a verba . em l -7 :000.$000.
Ver.ta 15" (auxili-0s á ag-ri.c·u ltura e ás indus·trias) - auxilios aos
agricul,tores ~ · c'riaclore.s, comprehe·n didas· as deS'p ezas ·com :a a.cquisição
d-e -r·eprodncto.res, d ·que ·supprima-se, onde se diz 200 :000$, diga-se:
·100 :000$000 .;'
,
Auxílios aos a.gricultores e cr iadores ·para o 'transporte no paiz de
'-ad ubôs, {'.te.; su pprinla-s e; 100 :000$, ·P rémios .de 'animação á ·p ecuaria,
á aigri·cultura e ás j,ndus.trias, accrescente-se: - .novas;
'
·
Auxilio : á : So'cfedade Nacionai a .e Agricultura, p.ara 1-raba)ho.s de
.i)ropaga.nda,' ·o nde se diz. 20 :000$, diga- se: ilO :000$000;
Auxilio â .Soci ed ade ele Geographia, .accrescen,te-se in fine: · '. «cl~ ·vendo pübJi.car um,a m emoria)).
.
RedHzida, assim, a verba e m 210 :000$000;
· Vei·ba rn:• · (ma'terial) ·- para a·cquisição de !lv.tós, a espezas miudi;i,s,
etc., onde se dfz 110 :000$ , dig.a-se: 50 :000$000;
Rédu'z ida, assim, à . v e rba em 60 :000$000:
'V erba 17" (.Veteri.naria) - •pessoal, ·Onde Se diz sete ·serventes,
dJ~a·- se : · tres ; · . .,. · Onde se diz· 29 veterinarios nas inspeotorias, diga-se: . 18 veter\narios;

:(Pebs0al) - onde ··se · diz, 19 serventes, diga-se 1·2;
Pos to de obs.e rvação e enfermari.a em· Bé'llo . Horlzon•t e;

suppri-

ma-se·:
(Material) - arUgos de expediente, 11.es·peza.S mlu·das, etc., ond8
se diz 13G :800$, diga-se: ·86 :300$000;
- «Acquis ição» de vaccinas, etc., onde se diz, 500 ;000$, .diga-se: .
100 :000$00Õ;

'·

- "Despezas .a.e transporte» de pessoal, imprevistos, et c., onde se
diz 335 :000$, diga-s•e: 135 :000$000;
·
.R'e-duL.ida, assim, a verba em 474 :800$000.
Vérbà 1·8" (pessoal) onde se diz 12 a.judarites de i·nspectore.if,
diga-se: 5 ajudantes.

- ·Material Despezas com . os inspeoto1'€S; fundação de .novos
centros .agrj.colas, etc., onde s e ·diz 450 :000$, . diga-se: 1-50 :000$000;
- Para objeC'los de ·ex·pefüenit.e, etc., onde se diz, 20 :400$, diga-se :
10:400$000.

- Para occorrer <á s despezas com .a fundaçã.o de novas povoaçl5es
lncligenasJ accrescente-se: devendo installar uma t11.a znna do G.anigagy,
muni'Cipio d.a Barra do lRio do Centro, e outra no mu.nidpio de Santa
Cruz, Estado da Bahia.
F à ra despezas imprevistas, supprlma-se.
- Para · cónserv·ação, custeio das ·povoações indigenas, ek., ·o.n·de
se diz 21:;2 :000$, diga-s e, 150 :000$, distribuindo-se ig·ua:lmente. ·enh;e a .a
tr.es povoações . ·
·
- Para custe'o dos ·Centros agricolas creados, etc., onde se diz,
840 :000$, diga-se: 350 :000$, dis'br\-bulndo-se lgualmen1te entre os sete
centros agri·colas exLstent€s.
Reduzi.da assim·. a verba em ·1.10·2 :400·$0ÓU.
Verba 19• (·E nsino aúonomico) horto fl.orestal, suppriní!i.-ae. _
- Escolas permanentes de lacticinios, suppr.i ma-.se;
- Cunsos ambulantes, supprima-•s e.
·
- Material para despezas de installação,. passagens, dia.rias, .- impre~
·vistos, etc., onde se diz, 2. 580 :7li$, diga-se: 1. 580 :711$000.
Reduzida, assim, a veTba ·em 1 . 235 :800$000.
·
·
Verba 20• (Pessoal) : onde se diz dnco chefes de · gabin e ~e, diga·s e : dous ·Chefes dos gabinetes em via de organização ;
um chefe de escripborio, supprima-se ;
cinco auxiliares de la.b oratorio, diga-se: dous auxiliares .de laboratorio
·em v.ia de· organização.
P essoal das estações, accrescente-se : tre.s estações, •s endo uma no
Estado da Bahia..
Pessoal para um navio, ·supptima-·s e :
(Material): despezas de installação, compra (le um na,vio, etc., · sup~
prima-se .
·
Custeio da inspectoria e das tres estações, ei:.c·, , accrescenté-se: inclusive in.stallaçãQ.; e on.de se diz, 2·50 :0'00$, d.iga-se: 200 :000$ , sendo
150 :000$ igualn:iente dis.tribuidos pelas · tres estações·.
- ..custeio, . conservação do navio, lanchas, etc., supprima-se navio é
a,ccr.escente-se: acquisiçãq de ·lanchas ,e ' barcos de pesca a vela para cada
· estação; e onde ·Se dJz 250 :000$, diga-s e : 120 :000$00-0.
· ·Reduzi.da, assim, a verba em (verba 20•) 672 :800$000.
Verba 21• - -(Eventuaes): suppr.ima-se .
iRedfja-.se . a ss'im ':
.. Art. 1. 0 O 1Pres-idente d a Republica · é autorizado ·a des pende r pelas
repar.tições :subordinadas. a.o· Ministerio da Agricultura, ITndustria e .Com:>

mercio, ·n o exercicio . de 1913, a · quantia de 750 :oQO$, ouro, e
19,,.8;28 :138$302, 'papel, oom os ·ser\,iços especificados· nas seguint es verbas :
··Ai·t. 2. 0 (e) onde se diz: e de outras culturas novas, accrescente-se:
especialmente de fibras v ege.taes.
Art. : 4 ·. o Supprima-se.
Art. 5.º Supprima-se.
•Camara dos Deputados, 17 .de setembro de 1912.
MoniZ de
Carvalho.

Onde convier:
O Governo poderá contracta r com quem offereçer garantia ele .idon eidade o .serviç,a ele prophy.Jaxia e policia sanita ria em geral, que proteja
os ani1nae.s contra a enzoo t ia e epizootia.
No co'ntracto se •obrigará .o propon ente a fazer ·· as neces.sarias installações e custear o serviço, sem o menor onus para a União .
.Sala das s essões; 19 de setembro .ele 191.2.-Augusto de Lima.
A emenda oé .inacceitavel. O serviço ele ·p rophylaxia e .p olieia sanitaria
anima.! está organizado e não pôde ser supprimido por dispos·ição orçamentaria. Além dis.so, o pensarpento do digno autor .cl;:i, emenda é obscuro.
'
·Sem duvida,, elle não quiz p.ropôr um ·contracto absolutai11ente graJ uito. E.íltretant!o, a obrigação que elle manda impôr ao contractante de
fazer as installações n ecessarias e custear o serviço, sem .o menor onus
para a União, appar entemen te não s·ignifica outra cousa.
·
N. 66 -

N. 67 --.,.,. Ao a:rt. 5° do :p.rojecto n. 61 B, de 1912, s up-p rima-se.

Sala das sessões, 10 ele setembro .ele 1912 .-Nicanor do

Nascim ~ nt•o.

A Commissão aconselha, a .reJeiçao desta emenda.
O art. ·5, 0 do projecto revigora as autorizações. constantes das lettras
f, h, g s "fo art. 72 da lei -de orçamento em vigor, .A . prim eira concerne
á a,ber tura de creditas para pa gamentos de subvenções devida.s por. contractos para construcção de estradas ·economicas de b ito.la estreita sem
garantia de juros. A ·segun·da concede premias a -s ericultores, eh1 determina.das condições e autoriza a -despeza ·de 150 :000$ com a cons tru cção
do edificio para a escola de aprendizes arl'ifi.ces· de S . Paulo, c oncorrendo
o governo estadoal com igual quantia. A terceira concede pre mias a, vi t icultores e vinicultores, -s ob cond·içi'ies, ali·á·s ainda não preenchida.s por
nenhum até agora. A ultim·a, autoriza a concessão ·de a uxilio para cons.trucção de ·b anheioros !para expur.g o de para,si<ta,s elo gado. sã-o di sposições, uteis as ultimas, e incleclinavel a. primeira .

e

1

:N: 68 - Accrescente-se anele con~for :
F.ica adiada para o exercício de 1914 a execução dos . decretos
ns. ·2.543, de 5 .de ja.neiro de 1912 e 9.524, de 17 de abril de 1912.
Sala das ·se·ssões, 14 de setembro de 1912 .~Nicanor do Nascimento.
1

O decreto .n. ·9. 521, ele 17 ele Abril· de 1912, co-ntendo as medidas
teimadas pelo Gove1.,no, de accôrdo com ' a lei do Congresso, para defesa
econ·o,m'•ca da borracha, está em e'°ecução aideantad•a. Denunciado, e cac
balmen•i·e de1úonstrado, o ·perigÓ ·certo que está ccirrendo esse procluoto,
o..segundo na escala elos que ·constituem a maior ;fonrt·e de riqueza do
paiz, pela perspectiva da •entrada .nos mercados de consumo da ·borra~
ch a do Oriente, em quantidad.e e .por preço que suppla11'l.ará a borracha
ama.zonic'.l., .concerit.araim o Jegislativo e o exec-utivo o plano de clefesa
consubstanciado no decreto n. 9. 521, que ao mesmo ·teínpo, .~a1'a ··in ~
rec·tamente aproveita·r á borracha, attend·e aos mul<tiplos as·p ectos do proble.m a econo.mico da Amazonia. E' uma obra de. salvação ·-p ubUca, ur ~

46.7
gente e com, prazo ·cer.to para ser ul<timada, sob ·pena de resuHar ·tardia
e inutil. Fôra desacerto ·Clamoroso suspendel-a em seu começo, reaHzan do ·m ais . cedo d·o. que se .poeler:a. ·esperar o vati·cinio elos co.µcurrent'es da
borracha amazonica, os rquaes .reco,nhecem a ·excellen·cia das medidas tomadas pelo Goveri;10 brazileiro, •mas deposHam as suas mell101'es· esper anças na ve1·srotiliil'ôcvcie e i?vconsticurvaiia ilo 8 nossos vropositos.
Quanto ao elEocreto n. 2. 543, ele ~5 ele j;meiTo de 11912, nada •tem que
ver com o .orçamento da Agd·cultura. A Commissãó é con.tra a approvação ·da emenda.
N. 69 - Fica adiada, por um an.no, a execução elo Serviço ele Protecção e Defesa da •Borra cha, creai:lo no Mlnisterio da Ag1·icu1.tura.
Sala das sessões, em 17 de setembro de 1912. ~ Rapha·el Pi·nhei ro.
Prejudicada esta erri·enda ·pela anter ior .
· N. 70 Na verba 15n - Auxilio á agricu'.tura e i'nelus·tria - onde
se 'diz:
.«Auxilias aos agri·c ultores e criadores para o transpor.te, no paiz,
de adubos, 3.1pparelhos, 11na:china.s e instr-un1entos agrico.ias.>J
Accrescen te-se in fine :

«I'nclusive 20 :000$ á Sociedade Nacional ele Agricultura para o
mesmó .fím.l>
Sa'la elas s·e.ssões, 14 de setembro · el·e 1912. - João Penido.
A So ciedad e Nacional c1e Agrim1ltura já .tem o auxili.o de. 40· :000$
annuaes pa·ra d e.se nvo~Vhne.nto dos serviços ·a seu ,carg-0, auxilio ..- este
augmell'fü'°lo com o de plantas no vaior ele 20 :000$, nos termos ela emen.·
da elo ,S r. ChrisUno Cruz, com .parecer .favoravel cl es'ta Corrnmlss1l.o. Não
e ·COnveni el}le augmenta·l-o com mais 20 :.000$ para favorecer ·o transporte de adubos, machi.na:s e instrurm entos agrkolas, serviço a cargo do
Ministerio e que, pa.r1tilhac10 pela sociedade ·Com recursos do Thesouro,
pôde dar Jogar a abusos ·por parte ele lavradores que recorram pq.ra um
n1esn10 caso a ella e ao •Governo .
. A e•mcn ela deve ser rejúta:da.
~ Ao ar t. 4° do projecto n. 61 B, ele 1912, supprima-se.
Sala. .(l<>.s sessões( is de Sete111b.ro ele i912. - Ni·canor elo Nasc imento.
E' necessaria a revi:gm~ação do ·Credi:to abe1•to pelo decreto n. 8:4·6 2,
de 27 ele dezemb"o de 1910, i;>âi·a a ·transferencia do Observaitorio Na:
ciona l . para local .mais convenient.e; e tal é .a dis1pos.ição do art. 4° do
projecto. A mudança desse estabelecimen•t.o ai nela aguarda a conclusão
elo seu novo eelifi.cio em S. Chris:bovão, e não co.nvém deixar o Governo
sem recursos para dfeotúal-a, como j•á se reconheceu necessario. A
emenda, porta·nto, eleve se1" rejeitada.

N . 71

N. 72 A' verba III - Povoamento elO Sólo:
D,estia.que- se da verba .sob essa rubrica a i·m·portanci·a nece.ssaria para
a fundaÇãu de uma 'c olon ia nacio.nal agrloola-pas'torl! em cada . um dos
segnin.tes .mu.nidpios: Pirapóra, Curvello, Rio das Velhas e Villa <Nova
de Lima, á margem ela ES'lrada de Fer.ro Central do Brazil.
§
!) governo clesapr-oprianá ou receberá em ·oe.ssão gratuita elo s
paT.ticularer; os t erre·nos, campos e rm.a'ttas predsas ·i\, fundação desse"
es'. abelecimentos.
·
§
A parti.lha e distribuição dos lotes pelos colonos sei'i'L .r egulada
pela le i vigente.
Sala das sessões, 17 ele Setem,bro de ·1912. - Augusto de Lima. Sebastião Mascare.nlla,s.
'
A verba não compor ta os S"lrviços ·extraorclina:riós de que · {)ogtta a
emenda .. Po.r e.s te mo'tivo a •Com111issão não a suffraga.
0
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N. 73
Onde convier ·:
Ar.t.
Os directores de se·r viços organizados ..em repartições a,pplicarã;o ·com parcbm<Jnioso cnterio as subccnnsig.nações referentes a mat·eri a l, d.e modo a que não sejam excedidas ·nem'. <J serviço publico prejudicado.
·
Sala elas sessões, 1'6 de setembro de 1912. - Muniz de Carvalho.
A emenda consigna salu t ar, mas · ocioso conselho a<Js . directores de.
se.rvíços do ministerio. O 'c ompromisso de bem servir o cargo acarreta
a obrigaçao a que a .emenda allude. Renovai-a em lei, sem sancçã<J para
o ·caso de inexecução,. <é inutil; oomo simples conselho, destõa do caracter imiperativo que deveria revestir o tei<.tv. Par·ece que, em taes termos,
não de V.e ella ser a·pprnvaéj_a.

N. 74 - · Onde convier:
·Fka o · Governo autorizado a ·colllcéder premias de ·20.:000$. por
lote de 100 rezes de raça pura importadas do estrang.eiro, corqmdff.
as· ·despezas por conta da verba consignada no art. 13° da presenite lei
e não podend·o e:Xceder, no presente exercicio, a quantia de 200 :00$ o
total dos premias concedidos .
..Sala .idas sessões, 15 · de s·etembrn de 1912 .,--Domingos Mascarenhas.
-Os<Jrio . - Gumercindo Ribas.- João Vespucio de Abreu e . Silva. - .
Joã<J Benicio da SJlva., -Victor de Britto .
·
Muitos e .o nerosos são os auxilias que a N<açã<J já concede á industria
pecuaria, dfrecta ·e indil'ectamente. Não é conveniente augmental-os,.
maximé com desfalque de , verba .destin ada a <Jutros fins, qual a 6",
aliás jâ redig,; da por emenda que a Oommissão propõe, e que por isto,
nem mesmo comporta essa nova despeza. Deve · a emenda ser 'rejeitada..
N. 75 - Na verba 15" __: n. 2, rubrica - Auxilias diversos acci·escente-se, . s.eri;i augmento dà respectiva imp<Jr.tancia, e em sua primiiira
pa,rte, ropós as palavras - iftldusive 20 :000$ Pª"ª a Escalei de Gommercio
do Externcito Aqiiino:

20 :00 0$, para .a ·E scola <:Barão de · Suassüna", mantida p·e10 Syndicato Agrico:Ja de Gameleira, Aniaragy, Bonito e Es·cada, e 10 :000$ . paJra
a Escora Ag.ricola de Goyanna, em Perna1n·b uoo.
· Safa da.s sessões, 16 de .setembro de 1912.-Costa Ribeiro.-M. Borba.
-JN"etto 'CampeHo.- Ari·starcho Lopes. - Augusto do Amaral.- Rego
Medeiros.-F. J : Lundgreen.-, Lourenço de Sá.- B<Jrges da Fonseca .
.,--- Cunha 'Vasconcello,s.- Siinões Barbosa.- Meira de Vascoricellos . Er.<i.smo de . Macedo.
·
. A .Commissão a.cceita a emenda na parite relativa i escola de
Goyanna, ·reduz,i.cJ<o, porém, o auxilio a 6 :000$, substituindo-'Se. pela seguinte:
.
.
..Na verba 15•, n: 2, dep-ois das palavras· cacfo qucil, accrescente-s e:
inclusiv'.e 6 :000$ para a E.scola Agricol'a de Goyanna, em Pernambuco.
Na verba · 14":
Substitua-$€ toda pelo· seguinte:
Fica· <J Governo Federal a u•torizad.o ·a, dentro da verba de 400 :000$,
transpor•tar ·a Escola de Minas par.a Jogar util e reformar-lhe a construcçã,o e regulamento,, em ordem a ser uma escola moderna, profissional e
utiJ, submettendo a· 3 ·de · maj.q . de 1913 os regulamento·s organiza.dos a<J
o<:iniresso Nacional .
.SaJla-'- das sessões, l_'l de setembrn d.e 1912 .--N,;canor do Na,scimen.t o .:
,
A ·emenda ·é jnacceitavel.
A Escora .de Minas, sotrre estar situada nas vizinhanças dos mais
importantes ·centr.os de mineração do paiz, e, portanto, be·m J.ocalizada.,
N . : 76 -

1.4 6,9
não poderia, ser transpol'tada para outra parte sem grandes .aespezas
que resultariam, inuteis, sinão ,prejudidae·s ao e.ri.sino ministrad·os· ·nesse
·estàbelecimento.
N. 77 Ao art. 6° :
Supprima-se.
Sala das 'S essões, 14 de setemb; o de 1912 .-Nicano.r do Na.,,cimento.
A Commissão, cóntrà o \noto do rela.tor, ,propoz· em 2" discussão a
emenda que se transformou no art. 6° do pi·ojecto . ·.
.Entendia aquellla que, ,s endo certo o excesso de ciespeza, sob.re a orçada, com o 's erviço de immigração, mais valia calcular log.o .o excesso
e .computai-o na TubrJca propria.
A maioria preferiu manter a anterior a.u torização para aber.tui'a de
credito supplementar.
Negar o augmento da verba e a autorização para. abertura de credito ·supplementar seria prejudicar 'o serviço de incontestavel magnitude
e primacial impor1Jancia.
A emenda não deve se.r ap"p-rovada .
N. 78 Para ·onde. conv.ier:
Da~rba consignada no n. 15 do art. 1° destaque-se a. importanéia
de 24 :000$, afim de ser a Escola Univers'itaria de Manáos subvencionada
mensalmente com 2 :OÕO$ oomo auxilio ao curso de agronomia -que mantem.
Ss,,la ·das ses·s ões, 16 de Setembro de 1912 .-Mon,teiro de Souza.Christino C-ruz.
·
·
A verba 15", j'á muito sobrecarregada, não comporta o d esfalque de
24 :000$, para o auxilio pToposto na emenda á qual, por esse _motivo,
a Commi.ssão ·não dá o s eu assentimento.
N. 79 - Deduza-.se da verba 1.5 - Auxilias á Agricultura e ás Indus.otrias - a quantia .de 20· :000$, para subvenção á .camara, Internacional do
Commerdo.
·
Sala das ses·sões, 16 de setembro de , 1912 .-'Felix Pacheco.
.
A Commissão o·pina fa,voravelmenté á approvação desta ementla,
tendo em consideração os serviços µtjlissimos prestados pela ·Camai·a Internacional de Commercio.
N. 80 ...,.-- Na verba 6• n. II, onde se diz:
Acquisição, transpoTte · .e di.stribuição de plantas e sementes compr ~ 
tiendendo o pa,gaménto de gratificação ao pessoal extraordinario· emp1:egado : nesse serviço - 300 :000$, acctescente-se in fine: Jnciu·s ive 20 :000$,
para a Sociedade Nacional · d e Agricultura, pela. manutenção de serviço
da m esma natureza..
·
Sala das sessões, 14 de se•tembro de 1912.-'Christino Cruz.
A Commissão acceita a emenda. A Sociedade Nacional de Agricultµra, auxiliada .pelo Gov erno, .estabel eceu a distr.ibuição de plantas e
sementes a lavradores, estabel ecendo uma tradicção, cuja interrupção
seria "inüonvenie.rnte. Possue um horto, e1n qu e te1n viveiro.s d e diversas

.Plan.ta:s, a cuja distTibuição não poderia, proced er, 's em o auxilio que a
emenda consagra.
N .. 81 Pro·p o.sta:
F ,i·ca o Governo autorizaélo a auxiliar com a quantia de 40 :000$ a·o
· Dr : Joaquim Travassos, para a publicação ·de sua i.mporta,nte ·obxa, com
300 .g ravuras, .sobre o.s peixe·s crustaceos e moluscos da costa do Brazil,
··especifipando es'ta sub-consignação na verba n. 4 do projecto n. 61 ·B ·,
. de 1912.
·
.. Sala da·s ·sessões, 27 de setembro de 1912 ·-:- Jacques Our?'que. ·. · = ~
Nicanor do !Nascimento.

•
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Dentro da verba re.spec1tiva póde o governo fazer a despeza de que
nota a e m e nda., si parecer que ella é ,util. A commissão, sem cabal
conhecimento do valor .sdentif.ico da obra do Dr. Travassos, não póde
ac·onselhar a a'Pprovação da emenda.
N. 82 Ao a<rt. 2°, Jettra e, accr escente-se :
«E cuHura do H enequen» .
Sala das sessõe,>, 25 de setembro d e 191 2 .-Moniz de C arvalho.
A Commissão J·eputa conveniente esta emenda e é de pareceT que
seja a mesma approva.d·a .
N . 83 - Onde convier:
D estaqu e-se da ve<'ba n. 18 a q u'a ntia . de 200 :000$, para lo·~alização
de tralbalhadores nacionaes em . Pernambuco e no Esta.do do Rio de
Janeiro .
Sal.a das sessões, 2 d e outubro de 191.2. - Bo)'.ges _da, Fonseca.
.
Mauricio de Lacerda.
iA quantia consignada na e m enda é manifestamente insuffi cien te
para a ins tall ação de, pelo menos, do u s nucleo.s agricolas . A verba
nã;o off·erecendo margem para augmentar, m elhor será r ej eitar-·s e a
emenda.
N. 84 Onde ·conv ier:
D eduza-·s e ·da verba 15, ·n ·. II, rubrica - Auxi.Jios Diverso.s á Agrfcu1tur.a e ás ff ndust'rias - a. qu antia de viúte contos para s ubvenção á
Fecveração das Asso c1iações Riiraes elo Rio Grc111vcle elo Siil, para, des·énvolve.r seus· trabalhos d e propaganda, ma;nter sua r ev ista, organizar seu
museu e serv.iço de estatistica .economica do Est ado .
Sala das sessões, 23 de outubro de 1912 .-Osorio.
·A oonsi.gn.ação 2·• da verba 15•, já .m ui to sobrecarregada, pouca
margem offerece ao GoveTno para attender ás .solicitações de aux!lios
constantemente reclamados de varias .pontos do pa.iz, e que elle procura
satisfazer obedecendo á melhor selecção e tanto quanto. passivei distribuindo os auxil'ios com egu aJ.dade entre os Es1ados. A ·emenda cercea,ndo
a.i nda mais a liberd ade d e escolh a do Poder Executivo , não deve ser
approvada..
·
Onde con vier:
A1,t. As impor tancias com · que o Governo contri.bue annualme'1te
par.a premias a animaes V•encedo r es de prova.s classica.s só pod.eTão ser
co,nfe rid as a productos nacionaes, devendo o premio reverter •em partes
iguaes em favor do creaidor e do pToprJe,tario .1•es·pe0tivos .
· Sala das sessõe.s, 30 d e setembro de 1912 .-Jo a quim Pires.
·E st a mater.ia j'á fo i a attendid a em r egulamen to expedi do pelo GoN . 85 -

.verno.

A e111 enda ,é, pois, ociiQs_a ..

A' verba 3•, II - Serviço do Povoamento - Hospedaria de
Immigrantes Material:
Diga-se, in fine: «comprehendenclo a diaria de 10$ par.a o d'irector
e a.s de 2$ a 7$ para os operarias e traJbalhador·es, atê o numero d e 30» .
•Sala da·s sessões, 1 de outubro de 191·2 .- Roclolpho Paixão.
A Commissão acceHa a emenda em s ua prim eira parte, tendo em
co nsi.de.ragão que o d irector da HospedaTia não reside na ilha das Flôres,
para onde se 'tr a nspo-r ta d ia riamente.
Quanto á segunda parte, ou é ociosa ou inconv e ni ent e: ociosa, si . o
pensa.m<ento do autor é dar aos trabalhadores uma diaria -de 2$ a 7$,
poJs que a autorização para a despeza com ·este saJ.ario já está co mprehendida 'n.a verba 3• n. II ; inconvenient·e, si se trata de eleva.ç ão d.a
·<liaria .ao dobro dessas quantias.
N. 86 -
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A' verba 3• (Serviço ele P.ovoamen•to):
Accrescente-se:
·
Suppriminclo os hucleos cci.Joniaes ele Itatiaya e Ma.uá, ficando o Gover·no au•to rizaclo a vend er as terras e bemfeitorias r espectivas e a appJ.icar . o seu pro.cluotos, bem como a consignação do presente orçamento
em serviço a,nalogo, no Estàclo elo >Rio ele JaneiTo.
Sala das sessões, 16 ele setenibro ele 1912 .. ~Josino de Araujo.
A medida alvitrada na emenda ·ê, quand·o menos, inopportuna, pelo
consideravel dispendio qu e aca.rretaria. Sem. entrar no s eu meri-to sob
outros pontos de vista, a Commissão pensa que ella deve ser rejeitada.
N . 88 A' verba III - :P ovoamento do Sólo - Destaque-Se dess a
verbq. o q1w1ntu,ni necessario para a fun·a ação de u1na colo.ni.a agricola
nas immecliações da villa de ·Caxambú e outra no muni·ci.pio ele El~y
M endes , fi mar:gem do Rio Verde, e •pa ra o esta.b elecimento de uma ·COlonia agric·ola pastoril en tre os municipi.os de Ayuruóea e Turvo, Estado ·
·ele Mi·nas, á margem da Estrada ele Ferro Sapu.cahy.
Sala das sessões, 20 d:e set.embro de 19l12. - A n ter ó Botelho. Ba·ptista ãe ·M ello. - F. Bressane. - Alvaro Botélho. - Lamounier
Godofreclo.
·
N. 87 -

A Commissão não acceita es•t.a emenda. Ella manda crear ele uma
só vez em um .E s-tad·o .tr.e s ·colonias, desfalcando consideravelmente a
V·erba e f1·ustan do uma rnelho1· dis tribu'ção ela despeza.
N. 39 - O Presidente ela Republioca fica autoriza·clo a rescindir o
co.n't racto ele arrendamento das fazendas nacionaes do Pia·uhy e a transfer ir as mesmas .para a jurisdição elo Ministerio da Ag ricultura .
Safà· das sessões, s etemb r o de 191.2. - Joaquim .Pires . .
·Esta eme.nda é convenie·nte. Ao Minis.teria da Agricultura deve
pertencer a jurisdição sobre os immoveis agri-colas per'lencente 8 é, União .
Convêm, porém, redigil-a pela seguinte fórma:
«Ficam1 •tramsferi·das para a juri.sdição do M'in isterio da Agricultura as f a,ze ndas nacionaes do ' Piauhy, autorizando o Gover.no a r escindir os eont.ractos sen1 inclemni;..i;ação 11e '3.rrendan1ent o em vigor e a a·proveital-as como fôr .m ais .conveniente ; e outro .t.anto fará em relação ás
faz.endas naeionaes de -casalvasco, Caiss1ára e Be.tione, em Ma'lto Grosso .
N. 90 A' verba 19" - Material:
Deduzam-se lOO :000$ para a s despezas com as fazendas nac'onaes
do Piauhy, que ser·ão transformadas em1 uma faz·encla mod elo, uma es tação zooteclmica r egio.nal e uma escola permanente ele lacticinio.s.
~ala d :i.s ·S€S..c::.ões, setembro el e 1912 . - - .Toaqni 'tn Pires.
Esta em.encla fic a prejudicada p€la de ,n. 89.
N . 91 - Verb'1 18" - Ma:t-erial:
Da consignação 450 :000$ deduzam -se 65 :000$ ·para occoner ás despezas .com as obras ele installação e custeio elo Centro Agricofa "David
Caldásll, r.o •E sta·d o elo P iauhy, comprehenclenclo os vencimentos elo péssoal effe-etivo, de · accôrdo e-0111 o decreto que creou o m e.s n10 centro.
Sa1 a das sessões, sel'em,bro elo 1912. -,. Joaquim Pires.
A Com missão é contraria á a ppr.ovação clessa eo\nenda. · Não conv êm
atribuir d.eterminada quantia para a instaU.ação elo Centro David Caldas, a qual, sendo ma.nife.s.ta.me_nte insufficienle, não teria outro effeito
8i·n'ão forçar o inic!o das obras .
N . ·92 A' rubi·ica ·1-5":
Desta.que-se a quantia de 20 :000$ ·p ára auxilio ao estabelecimento
de avicµltura {le Campo Grande, do Dr. Heynaldo Joa.quim de Carvalho .
Sala das ,sessões, · 21 de setembro ele 1912 .' - Jos•ê Bonifacio.
1

4-1 zA Com1missão propõe a -e limi.nação ele auxilio ana!ogÕ - ao de que
trata es-\a em e.nela. Não poderia, po: :;;, sem injustiça e quebra de coheren-cia suffragal-a. E " ·p or isso de - pa recer que seja rejeitada.
Verba 16 - Material:
Accrescente-se no fim, -d-e pois cla-s palavras «iLespezas miudas e imprevist a s." i·nclusive. 6 :00_0$ ·para g ratificações ao clirector elo 'serviço durante o ex ercicio ..
Sala el a s sessões, 21 de setembro ele 1912. - Nabuco 'êle Gouvêa.
emenda ·COHÍl o seguinte aidd i.tamento: ~ 
'A Commi.ssão a-ccei·la
«Nos termos do a:rt. 68 <lo r eg . de ~1 ele agosto el e 1911.»
Es.te reg ulamento prevê os casos de gra•tific.ação ex.traorelinaria,
co.nv·êm a uto.rizar a neCessaria cl espez a preve ndo decorrer.
D e ou'tro · mod-o, a pro posição envolveria uma alteração do r eg ula:N. 93 -

a

e·

m e nto, na parte e 1n qu.e fixou a g ra,tificação do func.cionario em ques tão;
o que seria inconveniente e aniti-regfonental.
1

·:N. 94 D es taque-se ·da verba 1 5" a quantia ele 60 :000$, paJ"a auxi'io· ás -tJ-es ' p1'imeiras escólas pra,ticas ae ·ele ctricidade e de meca1fr~a
que se fundar em . pel-o s \n_oldes norte-ameri-c a·nos, sendo 20 :000$ a cada
am-a:.

.

'Sala -elas sessões, 20 de sefombr-o ·- ele 1912 . .,..- Christ iano Brasil :
A ·Co mmis são .a cceita a emenda, su·bs't ituindo-se a quantia pela ·i~
4.0 :000$ ,, as palav·ràs «1ta·e.s v ·rimie'ras» :por <«l't11ct1S vrimieircis». •Duas esco_la s habilHa ram-se a ·per c·eber a subvençtio, e 'convém ·não ilILKli!-as na
especta tiva · do auxilio, o qu al s eg ur ame.nte influió ·p ara o es'ta;belecilnento
elas mesm a s.
Art. 6° :
/
Destaqu e-se da ve rba 3ª do Orça.m en to -da Agri-c ultura a verba de
l.. 000 :000$ a•nnuaes pa r a as exp ropriações de t erras nas fr-o nteir as para
es ta·b el-edmento .e lo.caJ!i.sação d·e coloni-as " .t.ra baJhadores n aci.o.n aes a
qu e será dada a ins-trucção do ür-o (]e gu-e rra nos. :termos do decreto ·num.em 2. 0.67, d-e 1909.
_
;
Sala das sessões, 1 de outubro dé 1912. - Mau-r icio ae Lacerda. Borges ela Fo.nseca. - Elysio de Araujo. - -Corrêa Defreitas.
As recentes - cliscuss·ões sobre questões ele terras cedidas a pessôas
juridic'a s extrangeiras -despertaram a attenção da Cama-ra para o problema da colonisaÇão -d as zonais IJ:11'onJt-eiras com .terri.torios ext.rangeiro_s . Localisar nellas nu cl•eos importantes de tra·b alha-do.res nacionaes, em condições que lhes •a ssegurem definitiva .p ermanenci a , . será
01bra ele 1previ-dente pa1riotis;mo a b'e m da clect'esa do territo.rio patrio;
asserto qu e, '])Dr s·ua evi'd·en-cia, dis11Jensa qualquer -üemonstração.
A m edi.ela .suggeri-da n a emendii: d o <S r . iM:am'.icio de L 01cerda e outros é; ipois, da mais a lta c onveniencia. Par-ece, <todavia, que a ve·1;ba
3° não compo1'ta à , des·p·eza , cmwinclo antes mandar que ella c orra por
conta üo credi·t o de 10<. 00·0 contos p edido ipelo go·vei·no e já a u ctorisado por um p r<ojeot-o pr-e s'tes a ser convertido em .Jei.
O relato-r '])ro·poz,. em cons:equencia, o seguinte substitutivo;
«Fica o Governo auct·orisado a despender, .p or conta do -credito
pedido em menságem do Presid·e nite da J;lepublica d€ 6 ele Setembro
de 1911, a quantia d<e 1. 000 :000$000 para esta1beleç€r nas zo;,·as mais
conveni entes da >fronteira colonias de trrubàlhadores n01cionaies, ·desapropriandó, quando necess-ai"i·o, as terras precis·a s. >>
•
· A Corrúniss_ã o, iporém, divergi'nd·o dess e parecer, ê contraria â aP-:. ;·
.provaçàlo da emenda .
:N. 95 -

N .. 96 .~ Ao a'rt. 1° n. 20 (verba .da lnspeotoria de Pes·ca) :
Em vez de 1.28'5 :•60:0$ d e consignação, diga-s e 4 ..284 :700$ para se
oorrigi.r o erro de somma da sub-consi1gnação
(Pessoal das· 'E'stações)
que ê 1157 :500$ e nao 1·56 :600$.
Sala das sessões, 14 de setembro de 1912. - 'Josino de Arauj-o.
Não ha erro de somina a corri•gir.
O total da sub-cwnsignação ·i:J da ··ve1"tla 20° ê eff.ec.tivamen<be de
i<56 :600$000.
--- ·o 'qúe ·li-ouvé fui " iim err.o ty,pograp>Mco na :par·cella correspon.dente a tres irnitructor.es <'te · natação ·e .gymnasrt:ica, cuj-os vencim•en.tos
são de 9 :000$ e não d·e 9 :·900$, como figura no avu•l so n. til B. d e
1912.
.
.
Neste sentido dev·e o projecto .s•ei· emendado na redacção final.
A .emenda d·eve, 1JO r isso, s·er rejeitada.
N. 97 Ao a:r·l. 1°, n. 5 (verlba Jardim Bota:nico) : Em vez de
4711 :•5•60$, papel, füga-s•e 374 :00·0$ , diminuidas as seguh1tes quantias:
38 :~00$ para conigir o eno de .~ omma d o pro:je6to que calc ula . em
7·2 :0.00$ os •s alarios d"e 20 traballhadores a 140$ mensaes cada ·um;
quando a sorrtma é a1penas a.e 33 :·600$; 2 :000$ para corrigir. o erro
de .s qmma do proJecto que .c alcula •em 13 :800$ a sub-cofü5i.gnação para
diarias do pessoal technico e administrativo, quando ·o accrescimo de
3 : 600•$ para o daJctylo.gra1Yho que pr·Olj)Õe e 20'0$, de uma só vez, para
fardamento ~10 po·Pfeiro (p,o todo 3 :.8 00·$), á . sub-consignação da ta~
bella, que é de 8 :000'$, somma apenas H :8 00$; 10 :000$. acc-resddos é:
proposta na sub-consignação ".Para acquisiçã:o e c0nse1wação de . instriirrientos, ferramentas, ·etc."; 2·5 :000$ accresc\dos á 1proposta na sub·
c·om>i.gnação e<Objecrl:os de expediente, pubUoações ls'Cilentificas, eitc.;
20•:0·00$ augmentaJdos -na swb-ccinsignação e<'Transporte , do :pessoal, materia:I, ·etc ."; 2 :1-60$ na sub-consignação da tabella par um oonser. vador dé placas.
· 'i Sala das sessõ·es, setembro de 1912. - Jüsino de AraUljo.
0

A comm.issão opina contra a approvação desita emenda . Na par'te
em •qile ella diminue despeza.s, não consulta o interesse do s·erviçó,
segunào iruformação ·prestada ipelo direo.tor do Jardim. Na parte relativa a,· correcção d·e erros de somma, el•la não procede: - A· cons•i1g nação e<Diarias do pes•soal · teohnico, et c" é de 'J.l.l :•800$ · com-o se vê da
emenda n. 11 da Commissão no avulso n . 6-1 A de 1.9'12, pag. 21 ,
o· 1equi1yoco do ho!J..rado autor da emenda consisitio em suppôr que es~
sa emenda manda 1elevar apenas de ,3 :800$ essa consi.gnaçã:o, que era
antes -· de 8: 000$, q·uawclo n•a verdad1e o •que a Ooimmissãio 1no'J)oz e a
Gamara appro.vou d'oi a el1evação da despeza a · 13 :800$ cornpreh.encLendo os venaimentos ele iini «kiotylog1·alpho e fcirclani e1~to cw porteiro
nci irnporta11>cici ele 3 :·800$. Quanto ao salario dos trabalhador.es é effectivamente •Ele 72 :00·0$ nos termos da referida emenda n. l 'l apres·entada na 2° discussão que manda elevar o numerõ d.elle·s de 20. a
50. Aqui tambem o 1que se veri·fioca e 1erro da redaicção que, poi· um
lado, não consigna o accrescimo de 3 0 trabalha;dcires, e, por outro
aVtri'buio ·a ca·da um Q Sfl)lario de 140$ mensaes enivez de 120$ . E'
er.ro dado, egualimenk a ser emendado na r·edacção definiti.va.
1

N. 98 -

Ond-e convi·er :

•Continü:a o Governo autorizado a .r escindir vis.to constituir monopolio _
sem onu s para a União o con't.raicto fi.rirnad·o em 22 de · fe~

vereiro de 19'1 1 üom os en.genheiros Ca-rlos V . da Costa Wigg e Trajano {la:boi'a Viriato ·de Med·eiros.
·Sala das sessões, 14 de setembro de 1 912. - Nh:anor Nascimento.

Ond1e convier :
•.C ontinúa em vigor no corre nie exercício a dlsposição do art. 83,
da lei n. 2. 544 de 4 ele j an eiro de 1912 .
,.
Sala das. sessões, 10 d·e s etembro de 1912.
Cunha Ma<:lhac1o.
Nicanor do Nascimento.
Porto :Sobrinho.

Estas duas emend as são in conveni entes .·
.P arece · inutil e até prejud.icial revigoTar - no exerc1ci.o futuro a disP(),sição d'o aJ't. 83 da actu a l lei orçamentaria, que mandou r escindir o
contl·aoto cel·ebrado co m 'l'raj ano de Medeiros e Carlos vVfgg para ·construcÇao " ele uma usina . si-il.'erurg ica ou es·tencle1' os premios, vantagens
e. ."fav ores, concJe.dMos. a: esses <5o"ntr.actantes, a quantos se propuzessem
e!Cercer a füt a indusfria ·no paiz.
.
--.A ine:icequibilicla:cle pratica clessa ·disposição ncou demonstrada.
-- O Governo, confirmando a facil previsão da Commissão de Finanças,
expre·ssa rio parecer do an no passado sobre o orçam ento .aa Agricultura
(2• discussão), vio-s·e na imposs ibi lidade de lib eraliza:r, a to dos os e·m prez a rio s de siderur.gia, todos ·os· favo.r es el aclo.s a W igg e Mec1ei1' os :
alguris desses favores ·. são .por su a n atu reza inampliaveis, seri1 limitação.
Assumi, Por exe m pl o, a grantia ·ae consumo, nas o·b ras ·publicas, el e um
terço de produ cção annual. ela u s in a, {)U seja, nas co n dições elo confracto
at é ·50. 000 t onelad as ele t.rilho.s e ·ou t ro s art efactos de f erro e a_ço.
Por outr.o lado , a r esci.são .elo contrac\o não .poucl·e ser leva-d a -a
eff.eiito . A r escisão ou a,nnull ação judicial suppu nh a - a ex is.tencia de nullidaeles. O Congress·o, •s obre não s êr compet ente. para r econhecei-as, n·ão
manif.e.stou m esmo ..a convicção de que ellas existem d e m an eira a. tornar
irrita a co n cessão. E o Govei'no, julgando não h a,ve r exced ido os limites
ele su a éb mpeten,cia à!O celebrar ·esse con.tracito, . reforçou essa convicção,
vend9-o n igistrado sem opposição p elo 'l'ribuá a l de Contas.
· ·A r escisão · com indemnização s uppunha avultada cl esp eza. Não era
caso de fazel~a _.em .pu1:a .perda, nem es·tar o G<lv.e'l'no a isso autorizado.
Appellou-s e en tão para uma nova,ção do contra0to, com diminuição
dós ·p r·emios co ncedidos .e 'o utorga -d e co mpensações coiTespon cl enites a
essa c1im inuição . Os concessionarios apres-e ntaram n esse sen tido · uma
proposta, que' foi transmH1tic1a, ·á ;Gamara com a ·m ensagem elo Sr, Presidente 'aa !Republica de 7 de agosto elo a nno corrernte. As Co mmissões
de Obras .P ublicas e Fin anças opinai·am pela r ej eição cl.a proposta, entendendo que ella não o.fferece vantagens n em remecleia os males denunciados 110 a.rt. 83 da lei orça;menta.ria em vig·or.
Em taes condiçõ es , a pe-rmanencia deste clisposiltiv•o é in a dmissiv el .
Si .tal acontecer, co ntinu a rá o G ov erno- n a m esma impossibili dade ele clàrlhe ·execução : oS' concessionarios Wi'gg e Medeiros, pendente o espanta.lho ela rescisã<o, é cl a ro ver-s,e-hão inhibLclo:s d'e levar por cl ean te a e;x:ecução do seu conitranto; e os demais pretendentes ao exerciçio -d a m esma
indu stria co nti•n u a rão, como a.gora, em 'l itu ação nominalmente infer io r
a desses em.pr-e zari•üs e,. praticamente, . indefinid a, o gue lhes paralyzará
a ini ciativa.
Ora, isso é in commoclo pa.ra os in teressa-elos .e pr.ej\.idiciaÍ ao p a iz,
g u e. prec-i.sa r esolver o problema . el a s ide rurg ia. nacional, cuja impo ntan cia
_e_c_onomica, p or maior que seja, nã<o sob r eleva a, sua "imp_ortan cia y9iitica.

47.5
Demos firmeza á concessão '\Vi·gg-·M ede\ros e . deixemos .que ella revele na pratica si ê apta ou não a ·p roduzi!; os fru ctos esperados. São
grandes •os fa,vores .outorgados a esses emp.rezarios. Mas o Congresso,
quaindo os mandou outorgar, e o Governo, quando os regulo u em contracto, . \.evaran:i erm conita que taes f-a vores eram .indeclinaveis.
O relaitorLo do .genera.l Souza Aguiar, commissionado pelo Governo
para estudar a questão na :muropa; o parecer do Dr. ·Costa Senna, emi·ttido ~.obrn o requerimento dos Srs. W ·igg-Medeiros, e os precedentes do
Chile, Canadá, Russ.ia, Japão e India •lngleza mostraram S'Dbejamente
que sem grandes auxilias officiaes essa indus.t,ria não poderia estabelecer se em .condições de assegurar uma producção inter.n a, apreciavel.
Accresce que a.s criticas levantadas con~ra a concessão objectivaram
m enos o volume d•os auxilias ·conced ido s do qu e a süua.ç ão ele desigualda de econom ica em que a concessão .ta deixar dous outros c.oncurrentes
(Bracuhy ,Falls e Mario Roxo) em face elos concessi•onarios favorecidos.
Este, sobreituclo, o aspecto .que· ·impressionou a. Camara, que aliás, devia
e üeve remedial-o como pos.sivel, sem, ·entreitanto, extranhal-·ó, clescl·e
que foi eln obediencia a acto leglslativo que o Govel'no concedeu certos
favores sómente aos Srs. vVig.g-Mecleir•os.
Parece, poi.s, oppo1"tuna u1na provide ncia. n1anclando outorgar á Bracuhy Falis e Maria .de Oliveira Roxo (que já o r equ ereram á Camara)
os inesmos ·pre.mios pecuhiati•o.s concedidos aos outros concessionarias e
os mesmos favores ele frete reduzido pa.ra a exporitação do minerio.
·A gaTanUa de consu1no, por sua nat ur eza, não conven1 ser este-n cl.icla a terceiros, dada a incerteza d e poder 'ou não o Governo absorver
em .sua,s obras .as quanUc1àcles ela maiterial a que tal gairan1tia havia
de obrigai-o.
Demais, cumpre termos em atlenção que essa gm·antia justif'ica-se
particularment·e na concessão vV·igg e Medeiros pela capacida.cl.e ·de producção ela usin a que elles se obrigaram a installar - 150. 000 'tonelada.s .
·
A Bracuhy Falls -e Mario Roxo querem installar usinas com a pequena capacidade de 24. 000 tonelaclas de pT•ociueção annual, .senclo
certo que elles podem distribuir essa, pr·oducção ele accõ1·clo com as
nec..essiclade.s do eon.s urno, e encontra-1n ,no rnercaclo n aicional co lloca·çã1)
segura para essa 1t on e~age1111, ainda n1•es1n-o que os concur.rentes mais
poderosos at-tinjan1 o 1naxinTo ela ·capacidade d·e sua usina.
0

De fa oto, o oonsumo de ·f erro e aço no Brazil subiu ele 289. 325 -toneladas e m 1908, a 401 . 787 em \1911, montando a .mais de 225.000 tone Jaclas a importação no l •º semestre elo exerci cio co.rren.te.
A clespeza com os pre.m:os, será aggravacla nessa hypo.these; 1nas
::.obre não se tra far de clespeza i 1nmediaita, pensa1nos desê javel qu e ella
venha a verificar-se, por i.sso corresponderá á ex)stencia real no paiZ ·de
1

0

u1ma industria, sem a (tu al não nos ,potle·n1os .c ons i·derar i·nde-pendentes.

Quanto ao frete r ed uzido nas ·estradas ele ferro elo Governo (0,003
r,or ton elada kilome'lro) jiá consta ela legislação elo paiz e já f.oi ·Co.noellido a todos os t re.s e1nprezarios actua:1mente 1nuniclos· ele concessãà. A
m.odifi'cação iin trodu:l.ida · pelo contra-cto VVi1gg e M ecleiros co·risi.s'ti u en1
per1ni•ttir o tr.a.ns-por. te ele n1inerios a esse preço reduzido, na razão d J
clecuplo da ·Pl'Oducção da usina, Oll sejam 1.500.000 to.nelada.s por a1nno.
Tal será o favor a1npliav-e l aos -outros dous cO'ncessiona:rios, sob a .reserva, po_r~n1, ele Subordinar-se o seu direito co1mo o dos outrqs, '11essc
particula.r, á ca,paciclade de transporte dais estradas ele ferro ele pr.o-priedade da: 1\'ação. ·Esta n1es1na é a situação dos co.ncessionarios VVigg ~
Medeiros, ele.sele que, celebrado contracto com a 'Estrada ele feho Central
do ,B razil em ~1ue esta ol.n·,;goii-se a ,t,rans·po1·tar aqu eJla ton elagem a.nnual do oninerio, fi.cou i·n.operan.te o ·contracto por lh e haver negaido · registro o Tribunal . ele ·co1n'tas.
·
1

1

Dê acc;ô.rdo com o-.que fica exposto, a Commissão .propõ<0 a seg_u i-n te
emenda substitutiva: '
0.nde convier:
A:r.t,
O Governo fica a,u•torizado a estender á Bracuhy Falis Syndicate, e ao engenhe iro Mario de Oliveira Roxo., ,os prem.ios pecuni.a,rios,
e ·favor de transporte a preço reduzido de uma to"1elag.em d·e mine•i-0s
lgual . ao de-cupl-0 da producção d.as respectivas u's inas, de 24. 000 .t0 rtµ-ladas· cada uma, aos termos da concessão identi ca ·a C. Wigg · e Trajano
de ' Meileiros.
·
1. 0 Es.té ultimo favor, para todos · os concessionarios, fica subordinado á capa·c idade de trans·porte das est•adas de ferr o explo-rada,s pelo
Governo.
§ 2. 0 Taes favores são -concedidos sem privilegio.
O Relator havia •pr.opos•to a fór.ma imperat iva para a· dispos'.ção _,la
emenda s ubstituti va, mas foi venci-do ness e po nto .

*

EMENDAS

Ao P'rojecto n. 6Í B, ele 1912

(Da Conimiss·ão)
N. 1 - I - Façam-se .nas verba.s, .consignações e sub-consignações
abaixo indicadas, as segui·ntes r ed·u cções:

Verba 1.":
TITULO PESSOAL

Con.signação : «'Gabin et e do Minis.\ro".
Sub-co-n si1gnação:

Co:nsultor .t echnico .... . . . .. . ... . , . .... .

H:400$000

Titiilo material

Corisig-nação «Para o Serviço d.e !Registro Genealogico,_ etc.>> ....... .. .. .. ,

20:000$000

3~:400$0'10

Verba 3.•:
'/'itiilo II -- Hos1rnelaria ele Iomnigrcvivtes
l .-; $ :~~. i . 1
Con.signação «Material» ... ..... , ...... ...
J

60:000$000

l ~ ' i<ío· i ~

·· T•tiilo III -

Serviço ele irnrnigmção

C~nsignação . «Transportes no i-nterio-r,
etc.» ..................... . .. . .... .
Titiilo IV -

100 :000$000-

Serviço d.e colorniização

Co_n siginação «·Material e pessoal em c.om- •
.missã0>>

200:000$000

3•60 :000$00:J

V8rba 6.•:
Titii!o II -

111 ate1-Vci!

C<;>nsi.g.naçião ccDirectoria e lnsp.t;\ctorias"
Sub-c<msignação
Sub- consignação
nas,

c<Pub Lcações, etc.,, .. . .
cc-Acqu is ição d e m ac hi-

45 :0 00$ 000

etc.» ... . . .. ..... . .... . ...... .

100:000$000

Consignação ' «Delegac ia no

Acre»,

dia-

rias, passagens, etc . .............. .

160':000$000

305:000$000

·v e rba 7." :
Co nsignação
«AJi_l1}~.l\:.tação,.
forragens,
etc.>J .......... .. ... .... ...... ·... .
Co nsignação «Diarias e clespeza.s el e t ran-

10:000$000

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

10 :000$000

20:000$000

ccDespezas de installação e
adaptação das esco:as, -etc.>> . . ..... .

28:000$000

28:000$000

Verba 9.":
Consignação ccMa.teria l» . .. . . . ...... .. . .

; 20 :00'0$000

20:000$000

100: 00 0$000

100:000$00 0

spo1,tP;1 el.c.>>

Verba 8.'":
Consi.gnaçã~

Verba 13. 0

:

Co ns'gnação ccObras de ·eo.ns·ervação e
outras» ........... . . . ............ .
Verba 15.a:
á Escola Commercial elo Externato Aquino" . .......... .. ......... .
ccAu x ilios aos agricLiJ.lores pará o trans·p orte ele ma·cih in a s, a.ppar elhos e inst.rumer. tos agrioeolas>J ... . . . .. . ... . . .
Subvençã'o ao Posto Experill'.fe ntal ele Avi c ultura em ·P inclamonhangaba .. ... .
Premios ae animação á pecua r ia, etc: ..

ccAu~lio

Verba 17.":
.: .
.
.
Consignação ccA1,tiges --àe expedi.ente, etc.,,
Consignação ·cc Despezas ele. transporte,
etc.»

.... .. . ............ . ·. ....... .

20 :000$000
20:000$000
10 :000$00 0
10 0 :000$000

150 :000$0.00

36:800$000
. 35 :OOO$Opo

71:000$000

_Verba 18.":
·«Para pagamertto do aluguel annual das
t'aze.ndas elo CCtRio 'Branco" por t erem
es t as passado para o ser:viço ela De..
fesa ela B orrach a ............... ..
.Consign ação cc para obj eC:tos de expeclien-

10 :000_$000

0

_te,

e.te.» .. .. . ~ .. . . . ...... . . ....... .

4:400$000

14:400$000

'

4'18
Vérba 19 .ª:
T]TUL-0 PESSOAL

Lettra F

«Esco)as praticas de Ag.ri-cul-

tura>):

«Impor tancia co rresponde{,te a duas escolas» . . ....... ............. . .

78 :000$000

Lettra G «Aprendizados Agricolas":
«ltnport an cia ·Cor.res:pondente a um aprendizado" ... . .. . ............ . . . ... .

·v8rba 20 .ª:
D es:pezas de installação, ek . . . ........ .
Consignação «Cu.ste'o da Insp ectoria e
elas e s tações, etc'. ,; .. . .......... ... .
Consignação «Custeio e co;n servação do

40:200$000

118 :200$090

18:000$000
50 :000$000

n. 7 :000$000

85 :000$000

Total .......... .. ... ." . ..................... .

1 . 306 :800$000

:i1a\'io,

etc.>> . . . . ......... ...· ..... . . .

N. 2 -

II -

Verba ,fl.a:
Tit'tulo II -

M•ate>ri(l.l

Consignação «Fiscalização, ensino e pro•paganda da cu'. tura do trigo,
efc.» 57 :000$000.
Desc,·imine-se a clespeza do s eguinl.e in1odo:
ccFi.scalização, ensino e propaganda da c ultura d·O trig-0 e outras pr~
v istas n0 de cret o n. 7 .9 09, de 17 d·e março de 1910 :
Vencimentos de dous inspectores e dous
ajudam.tes, de accôr-do com o regulamen'to expedidp pelo decreto n. 9. 213,
de lo de dezembro de 1911., ..... ..
Passagens, diarias e ajudas d e custo elos
mesr:1os

Artigos Je

funccionarios ... .......... .

expedie.nte . .......... ~ ... . .

40 :800$000
1'4:400$000
;l :800$000

57:000$00Q

Na co·n signação «Acqu i.sição de ma·ch!nas, etc.»
,g im

v~z

de:

«Concerto e cgnservação desse materiaL . .. , que se incumbire m de
ta es serviç;os. ))
Diga.-s•.<
"'Manejo, conservação e ·concer•t.o desse mat e rial, comprehenclenodo o
'Pagamento ele trabalhaclore.; e operarias que se incumbirem ele taes se.rviços; e para a.s despez.as com o ensaio de ·1nach in as agrico las e ex·perimentaçãD ele culturas ode accôrdo com O art . 58 c1·0 regulamento Ci ·l aclo ... >>

N. 3 -

JV - Ver.ba 13•;
ConsLgnação «Obras de conse1•vação e outras; repa ro s, etc .» lrn'diia-se do seguinte modo:
«Obras de conservação e o utras·; 1·eparos e ·lim1Jeza do e d1 flcio
elo Museu e suas depende.ncias; a cquis\ção e c oncerto el·e v itrine.s, arma rio s e outros moveis, send o 200 •contos p a 1·a a substituição do a:nt igo mobiliaria do estaibelecir~i-ento, 13QO :000$000,
V - Verba 1·5" ~ THulo I.I:
Consignação «Auxilias ao.s Estados, etc.ll , de pois das palavras «Escolas praUcas de agricul!t uran, acc1'escerrte-s e : «e profi.ss\onaes».
N. 4· _

N. 5 - V.l - Verba 1•6,'' - !Titulo Mat>erial:
·Consignação «Para ·a acquts1çao de liv r os·, ·et~ .n . 110 :0 0•0$000. Discrin1in e-se elo seguinte n1odo :
«Para acqui sição, ·en cadernação ·e exped ição d·as li vros
e outras publicações ........................... .
lmpressõ·es ·e 1pubHcações, compre•hendendo ·o Bole.tini
do Minis.teria . . .. ..... . .. .. . . .... .. . . ......... . . .
A rtigos .ae eX!pedient•e, in clus ive machinas de escr ever. .
Substi-tui ção do pessoal, - cliarias, ·p assag·en.s, a judas de
·Custo e des.pe:ms miud as ·e imprevis•tas, . in-olusive
aoqui sição

e .conE1ervp.ção "' ele

inoveis)) . . .. . . . ,. ..... .

6 o :o00•$ooo
36 :000$000
4 :0•00$000

10:000$000
110 :000$000

N. 6 -

VH Accrescen•te-se anele ·co nv i·er :
"Na v i·g-.en cia da presente lei •OS 1-aiboratorios, cainpo.s <le ·ex1periencia e mais serviços ela Delegacia doo, Mini·st-eri·o no 'l'erritorio· do Acre,
com todos os · bens ela mesma ·D elegacia, inc.Jusive mo ve is e semo.v entes, ficarão -a .cargo d·a: Superintend•enda •ela ·Defesa -da Bo rracha, por
cuj os .cr ec1itos ·serão custeados os · se1w iços da el ita Delegacia que o Go verno jplga r co n ve ni·en.t e m anter .
Os bens acima· indicados · cl·everão ·ser· im,entariaclos na d'órma do
(\ecreto ·n. 8.899, de 1.1 de agosito d·e •1 911, ·co rrendo tambem q)Or con ta dos crecliotos el a Defesa ela Bm-racha as despezas com o 1'espectivo
inventario.))
N. 7 ·_ Vlll Na co·ns ig n ação ela verba 12". «Pa r a at.tencl er a
n ecess i·clacles imprevistas, etc.n, -d·eu:iois elas palavras «pessoa.! ex:trao rcl ina rion a ocr escent1e-se «e confractaclon _

N. 8 IX Na v igenci a ela presente lei e na faMa. cl·e funccionarios ele fa zenda q u e po.s·sam ·desempenhar os s·e1w iços ele que trata· ,o 'a1' t. 11 4 elo regulamento a nnexo ao d·ecr eto n. 9. 521, de 17 ele
_llcbril .de 1•912, lfi.~a o Go,yoerno a u1oriza·cl-o a adm ittir auxiliares·, em
cbmm i·ssão, em J.ogar elos a Hudid-os f1:nccio-narios•, até o numero maximo de 1 o.; sendo-lh es arbi·traclas gratifi.cações men saes ele accô rdo com
as respectivas a ptidões e com os trabalhos qu8 tiverem el e executar,
não excedendo ipo1.,êm, aos vencitnentos dos 2° oifficiaes .
1

N. 9 - X - Ver.ba l":
Da -cons ign ação «Para o Serviço ele Registro G·e·n ealogico d·e Ani maes, etc. n ·clesta•que-se a .•qu ant ia de 12 :0100 $ para o p agam ento ela
gratificação ad c1iciona l de 30 º[º ao a judante de portei r o e a ca.da ·u m
.dos cinco continuas e qua1r.o cor1'eios da Secretaria de Est a do.

30

·~480
N. 10 -

XI V el'ba 18•:
Do Titulo «Pessoal,,, consignações Povoações Indigenas e Centros
Ag.ricolas, transifi.ra-se ;para o 'l'itulo «Material" a ·quantia. de
1-38·:6.00$, rediginao-se ft>S·se ult imo «·Titulo" pela seguinte fórrna:
rconsi.gnações :
'
'
«?ara objectos fie exp·ediente, ·e1tc.,, corno na pro[)OSta . , . ............ . ..... . ... ... .......... ..... .. ..
16:000$000
CJ..Para asseio ·do ·edi1fici.o, etC.)> 1c om-o ·na proposta . .
6 :000$000
600$00'0
«Ao port-ei.r-o, auxilio, etc.i> como na pro;posta ....
((Para oocorrer a despezas 001n a,g insipectorias,, dernar.cação. de 1terra s, a bertur·.a d·e caminhos, -pagamento ·do pessoal ex1traordiúario de que tratam ·OS · arts. ·60 ·e 7·9 do <regulamento, franquia
telegraphica, diarias, ajudas de ..custo, passagens
e · transportes, inclusive de indios e tra1balha5.30 :6001$000
dores nacionaes .. . ... .. ... .. .. ... . .... .,.... .. ..... .
«DeE:pezas com as expedições para a pa ~ifi'caç ão de
'tribus indigenas e com a distr>buição, aos indios,
de 1'0Upas, d'·erramrn:tas, utensilio·s e outros •brin·d·es, alimento, medicamentos ·e o mais que fôr
·necessario, de accôrd-o com o re_gularnento". , ... .
200:000$000
«Obras, custeio,. conservação e d·E!senvolJivimento ·das
Povoações [·ndigenas creadás., pelo clecr.eto 8. 941,
d e 30 de ago.s'to de 1911 1" ..................... .
300:000$'üü0
«Obras, custeio, con~1erwação e desenV\o'1virnento dos
'
Centros Agricolas ·creado s pelos de~Tetos 8. 937,,
8. 973 ·e 9. 712, de 30 -ele ·agosto, ,1 4 d·e setembro
e 14 d e agosto d·e 1'91'2 >> .. .. ......... .. .. '" .. ,. .... ..
700 :000$000
«Para despezas j.mprevistas e eventuaes·)) ........ . .,. .
1'00 :000·$000
Total
Total

1. 8'.513 :20·0$000
3.64 :200$000

(material)
(pess9al)

Total cl:a verba

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .> • • • • • •! • • • • • • • • • •

2 .. 217 :400$000

N. 11 Art. Na confecção das tabellas explicativas. cl-o orçamento da Agricultura, Indu E1tria .e Comme:rcio, para 19•1 4, o governo especificará ·quanto ~)ossi1vel as · conE-ignações para material elas v;erbas
4", 6• n. 2, 12" i1. •2, 17ª n. 2, '1·8" n. 2 e 19ª.
N. 12 Da verba de 150 contos para a>1xilio aos 1Sales-ianos, em
Matto Grosso, destaique-se 1.5 .conito.s ipara ·cus.t eio ele um campo d·e demonstração. e aprendizagem ag:ricola funclacfo, pelo governo claqU<oUe
JDsfa:do, · á rnalJgem do rio •Cuya1bá.
!Sala das Comrnissões, 2·0 'de. novembro de 1-912 ... ~ Ribeiro J,unqne:ni, Presi·d.e nte, .~om r estrieções. Raul Ferna1icles,. Relator.
Oc;tavio Mcin.g·cibeirci. Galeão· Ça,·vcilhal, com restricções. ·João
Sim•vlvcio, com restricção qua nto ao suíbStitutivo ás ,emendas ns. 98 e
ü9. ~ Pereirci N1tnes, vencido quanto á emenda 9·5, tendo votado com
o substiitutivo do relato r. Ccieiano de Albuqiierqiie. Homern Bavtistci, vencido quanto ás emeTudas 9,3 ·e 99 e 1" da · Commissão e
com ·restricções a -r.e s.peito de -outras. Votei por todas a.s lJeclucções
que fo.r am propostas e .contra todos os augrnentos e. todas as desipezas
novas. J ose B ezeiTci, votei ipela S'Upipriessão ela verba destinada >â.
lm1pectoria da P.esea. ~ Antonto Gcwlos, .com :restricções .

. -\
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NOTA·

Em 26 de :No.vembro e ntra em d'iscussão unic11. o parecer sobre emen(las em 3° . Orani os Srs. Mau ri cio de Lacerda e· Calo geras. Em 27 oram
o.s Srs. Nicanor Nascimento ·e H.aul Ferna.ndes. Em 28 oram os Srs.
Calog,,r~.s e Raul Fernandes. E' encerrada a discussão.

DISCUSSÃO
EMENDAS .EM 3•

(Na sessã:o de 26 de Novembro falaram os Srs. Mau.ricio de La.cerda
e Cologeras sobre ac.quisições de 1terras em varias pontos do 'terrltorio Sessão de 27 de
nacional par· es-tr,angeiros.)
Dezembro
O SR. NI,CANOR DOS NASCIMEIN'l'O (moviinimto de cittençcío)
sabe que result.a completamente ·inutil a cri:tica exercida sobré a confecção do orçamento do Ministerio da, Ag-ricultura, po.js que h a o pr-oposito deliberado ·e firme e, mais do que deliberado e firme, confes•sado pe 1 o
Relato·r da Commissão de -Finanças d€ ma·n .ter o <lrçamenrto. qiian<l même ,
a .despeito de te.r confes·sado . a veraci-dade de todas as criticas fe itas ao
orçamento .. ·.
·
O Sn.. RAUL ·FERNANDES Não foi mantido, foi profundamente alterado.
·
O Sn. NrcANOR DO NASCIMEN'ro · - Lera mesmo. em um livro re-cenfelta pelo nobre Relator do orçamenrto a respei,to dos moveis que. deter-·
minaram a conducta d a üommissão.
Acrediütvá, em .sua. i·negnuidade de novel ..Parlamentar, que o que
deter.minava a resolução das Commissão encarregadas da confecção dos
orçamentos era o exame das n e.cess ida.deg • publicas.
O Sn . .RAUL FERNANDES - Não acreditava màL.
O SR. NrcANOR oo NASCIMENTO - Lera mesmo, em um livro .,.ecénotlssirno de Q.a;st&o Jessy, de 1912, s·obre finanças. que dev·eri" ser o proPO'\ifo . ·das ·Commissõ·es ele Finanças o exame ca.ute loso. cuidadoso dos
. orçamentos para v·er até aue ponto um pedido d·o G•overno era . compat.iveL com as capacidad·es financeiras do paiz, e i·ndispensavel coma. sacr.ificio a fazer .
.E'. porém. desmentido .ae um mo'l o formal este Nlncei1t.o do ine;enuo
e lllus.tre tratad ista fra.ncez. no is que. com uma lealdad" que só honra
as · énergia.s <lo seu nobre esp irit-0, o Relator da Oomm is ~ão de Finança.s
rleclara. de um mod·o peremptorio, que não 1é esite o movéí. dos córt.es · ou
dos· au.gmentos de des·pez,a , mas sim um S'~e·evle cha.se. como ~i estive11·se111os ·nos jog-os ·olyn1picos entre d.iversos n1ini~·terios para ·t:abe.r qual o
que. g-asta ' mais ...
O Sn . .CALOGIDRAS - Uma especie de oein,tnre cl'or.
O SR. NICANOR oo NASClMENTo PerfeHamerute. De fa,cto, · diz o
nobre Relator:
1
· «·'l.'a.mbem e.m 1911 o Governo aconselhara rigorosa.s economias':
o 01rçarrien•o rla Ae;.ricultura .sahiu .da Camara com um a dimiquição
de 3. 000 :000$ eobi·e o do ann.o de 19·10; mas. sem embàrgo disso.
o 'lo-tal des tlc.s'Pezas .então a.ut_o rizada.s para 1912 subiu a '16 m!i
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contos, ouro, e 418 mil corntos, papel (num eros r ed ondos), verifi.cand·o-.se o <J/Ug1ne1"to de nove mil <::ontos, ouro, e 24 · mil contos, papel,
1sobre o exercicio de 1911. »
Diz ainda S. Ex., com uma nobre intrepidez que deve .realmen·te
edificar o paiz :
«A Lição · não foi perdida, e o Relator não se a.rrepende de haver·
induzido os seus collegas , desta vez, agir·em com menos açodamen'lo. » '
Desta vez, o nobre R elator da Commis·são de Finanças, r·elativamente
a.o orçamento da ·Agrkultura, ficou de alcatêa a examinar a avidez dos
outros ministros, afim de não deixar que o seu ministerio ficasse em
condições de inferioridade . . .
o SR. RAUL FERNANDES - A conclusão ê forçada.
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO' - Assim, em vez de estarem aqui a
fiscalizar a despeza, de modo a concorrer quanto possivel pa.ra qu e se
tJorn€ menor o esforço exig,ido da econo1nia geral pa;ra marnter as finança.s, os relatores de orçamento transfo.rmaram sua funcção em um verciadei ro steeple chase. . .
O IRelaJtor do orçamento de cada ministeirio fica de alcatéa, e ver
sI o •outro gastou mais, para que elle ta.mbem gaste.
E' a confissão clara, ni.tida, sincera, honesta, do honrado Relator
· tlo oi·çamento em debate:
«A lição não foi perdida, e o RelaJtor não. se arr.epend e de haver
induz.ido seus collegas a, desta vez, agLrem· com menos açodamento» no
diminuir os sacrificios . do paiz.
.
.
Assim, puderam ter a gr•ande .f elicidade. de adquirir a tranqui!lidade
de oonsciencia, de não ficar cada qual inferior aos· outros ministerios,
nos ·Cór.tes que se haviam d_e da1r na bolsa do contri'buinte, e no augmento
. dos sacrificios, que deviam ser im_po.stos ao paiz.
Es·ta ·lição, a prendeu-a o orador para o seu fUJturo parlamentar, nesse
notavel relatorio; mos>trou-lhe o Sr . Refatoir que as resoluções -tomadas
p·o r a,quel!es que sã:o cham-~dos a di'rigir a r epr esentação do paiz podem
var.iar, como a rosa dos ventos, tão pouco fa1,tas são ellas de elementos
seguros ...
Diz aindp, S. Ex.:
.
«Si este tivesse sido seu P•roposi·to; a tacti-ca ·sur.tiria bom resuHado";
,. isito ê, o Minlsterio· da Agricultura ··teria 'reduzido as suas despezas, e os
outros, mais espertos, mais .astuitas, haveriam conserva,do a elevação
fo1•tissima .d os sacrificios.
'E prosegue, mastrando que, quanto aos outro.s ministE1rios, ficou
«defini/tiva.mente abandonada a id·ê a de um rigoroso equilibrio entre . a
receita e a despeza o.rça.das."
1Quer dizer: perante o paiz inteiro, perante nossos credores, .perante
a America, declarámos ·que ·tinhamos o proposito de .cortar •todas as
d·espezas adiaveis. ·
[Ficou estabelecido que em todos o.s ministeri:os se haveriam de cortar taes· e .t:i,es "ga.s•tos; e esta 1ré;olução, ponde·rada e definitiva, naturalmente se impoz ao espirito dos dirigerntes·. por elemntos de informação
s·egura, pe"J.o ·e xame das condições economicas e financeiras do paiz, p elo
estudo de suas heces·s idades, pela. verificação de que os serviços publi.cos
se poderiam fazer com sacrificio menor . para ·a Nação .
.Mas, agora, S. Ex. assevera: esse proposHo foi a.band·onado.
iN.a.quella oocasião nos declararam, a. nós, que representamos o paiz,
declairaram ao p1,oprio paiz, co.m -gra.n de so.lemnidade, que .razões imperiosas determinaram ao Governo e ao Congir.esso, em uma honesta conjuncção de vistas, faz erem rigorosos cóntes .nas despezas ·publicas porque isto decorria da prem encia <)as ·circumstanCias ·; ,e foi dito mais pelo
RelaJtor ela Rece.i.ta, como pelo Relator da Des·peza, que o paiz não comport•ava sacrificios maiores, que ·não era passive-! a.ugmentar a cifra da
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rece'ita, e que, portanto, era preciso reduzir a despeza, para consegui'!'
equilibrio.
0.;)rador não quer a.cr·editar que os esgiritos .informadores dos pobres
\ relatores , houvessem m e11'ti do aos . próceres do paiz, ' nem mesmo quer
acreditar que a. informação que deram foi levian.a. Si eram ver.da:d eiro.s
os elementos que constituíam aquelJ.a convicção, como :vem declarar o
nobre Relat·or que este proi;>osit·o ficou def.ini•tivamen t e abandonado ? ·Como. vamos nós ex·plica.r ao paiz a razão •PO·rque aq uelle proposHo
foi abandona.do, e voltamos para o caminho .difficil ·e perigoso do cl'efici·t,
d;t per·turbaçãio ·economica e ·fin a nceira do paiz ?
O SR. 'RAUL FERNANDES Não fiz mais que constatar um facto:
estão <JU não voitados qu atro orça1nentos ·sem. nenhuma economia1 ?
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não é, por.tanto, •O orador, es151rito
d.em asiado indep end e nte, que v.em declarar a o paiz .que esta muda,nça do
resolução não teve fund amento respeita veis e serias; quem o . faz é o
Relator do orçamento da Agr icultura .. com a autoridade d e sua vasta
cultura e de sua r esponsabilid ade poliitica.
•E' S. Ex. que v.em dizer que ·e m. ·qualrü orçamentos a r esol ução fol
tomada por motivos ·outros que não o interesse publi co .
O SR. · RAUL .FERNANDES - . Eu não -clecla,rni .isso; declarei que a Caõ

1nara vo•tou assin1

O SR. NrcANOR DO NASCIMENTO - Declara tacitam e nte.
O SR. RAUL FERNANDES - A. Gamara recusou as eco nomi as .propüs tas pela, •Commissão nos orçamentos da Guerra e ela Marinha e votou o
da Fazenda a ugm entando despeza.
O SR. CALOGERAS - Porque· as propostas e ram in accei taveis e m sua
maioi· pa,rte.
O SR. RAUL FERNANDES - Eu nã·o indago das razões-, mas outras
reducçõ es não appareceram pant .equ ilibrar est as· que a. Camara registrou.
O SR. · N.rcANOR DO NASCIMENTO - Estamos .acostumados a admirar
o • nobre e fecundo espiri•to cfo· Rela1tor da Agr icultura.
S<tbemos que quand-0 S. Ex. pó de ter motivo ·seguros, pó de dfü· ·as
razões certas por que muda de um·a r eS'olu ção, S. Ex. as declara publicamente, e é isto proprio de espir.ito.s da sua. al,tura e da sua nobreza.
Nã-0 podemos mudar de resolução sem d,eclarar ao paiz qual as razões
por que muâan1os, pois vivemos .e m um reg·im en -de - opin iãü ·em que é
pi· eciso que a luz se faça, sobre actos pu:bli co.s .
·
Ora, .s i motivo forte houvesse ·appa-recido que ·cleterminasse essa mudança de resolução, S. Ex., que nãio se res-olve levianamente, certo te r·ia
tido conhecimen>to d esses motivos." e nobre e a ustera.mente, co11)0 cumpre a um democrata de sua estw.tura, teria vindo diz er ao paiz quaes
as razões por que ·houve de muda.r.
O SR. RAUL FERNANDES -- Não ha myste ri-o nenhum; eu nã.p mude!
de r esolução: assignalei que a Camar-a mudou.
o SR. NlCANOR DO NASCIMEN'rü - s·. .Ex'. diz.ia que pod e ria, fazer
economias d e · tres a quatro mil contos no orçame nto da Agricultura.
O SR. RAUL 'FERNANDES - Declarei qu e não duvi.claria pr.o por alguma
a·educção indo .d·e tres a quatro mil contos, si vis·se esse crHerio a,dopta:do
Jnf!.exiv elm ente em todos üS depar,tamentos da administração.
O SR. ·CALOGERAS - Uma leg·islação por .syrnetria.
o SR. RAUL FERNANDES - Justiça por symetria.
SR. NICANOR DO N ASCIMENTO - Esta fl ex ibilidad e a que se ' r"ferju
o nobre Rela.ler -do orçamento é justamente o que >traz uma grande per•tu.rbação ao seu espirita e o contu.rba no exame destas cousas.
Es1ta1n·os no regim en do livre exa-me, resolve mos na Camara dos
Deputados -os motiv·os ele -ordem pub lica .. Por que esses motivos de orden1
publl ca, que cl·eterminaram uma flexÍbilidad e na ·l inha d!e conducta dos

o

(

0 r.ganizadores das .Commissões d e orçamentos com a s·olida.rieclade colJectiva da Commissão d e Finanças, não vi·eram a pU'blico -.?
.Se o aue deter.: ninava a necessi•dade i·moerlosa de l~ estr1.ng1·r ""'
desoeza e ra·m motivos largarme1n,te 1oond.er:vdos ' •p el·a •8ommissão de Fl·
nanç:as; se cs que tinham ver'..ficado essa·s necessidades não 'lin'11 am
ü1<1ni.dado ém as declara:r ao pa:iz; •se os· .prõceres que •têm a · res- \
nonsab:ilida..de ·no regtnen ·se .reuniram em un1 conclav.e quasi sagra<l.o
~ .nesse ccmch~·v·o sole1nniss1m-o declarara:m a o paiz que era preciso
""'.str.ing;r as des.p ezas, po r mo ti vo·s d·e al.ta ·pon·cleração, como se vem
a,gora dizer a.o paiz não são .pr.eci.sas r-estr:cções da d·es·peza •p ubli-ca,
e 'isso sem dar motivos novos de g rande 1nud:3!nça que acaba:n 1por
destruir aquellas Oll'bras ?
10 :SR. RAUL FERNANDES V Ex. esi.ã me ·em'.]) restanao as.ser tos •
puramen•te gratuitos. Eu •não disse que não são pr-ecisas econo.mias.
O SR. NICANOR D10 'NASCIMENTO O nobre Relator es tá na -oo ntingencia de d-e-c lar.,,;r que essa·s restricçõe.s são Decessarias.
IÜ ISR. RAUL FERNAN1DES Eu as ,pro·p uz.
o SR. NICAN'OR DO NASCIMENTo - Entr.eta.nto, se nós pr-ecisa,mo.s
:es'sa•s l''€·Str cçõ·es ·e 1se a Com:rüssão de !Finanças1 que t .e'ffi a res·po·n" b 1 c~ a Je Cos c-o-n se lhos que nos ·dá, não aco-nselha rest ri cçõe·s, a Com111' - s 'l o ie Fi·na.nças não es.tá, .portanto, fazendo -a.quino que ella conf«Ss·a -S€1r 1nec·e;E'Sari10 ·e estlá •s·endo _:l).rejud.icial em vez de ser vantajoso
a.Q paiz.
O SR. RAUL FERNANDES Ella tem aconselhado •economias qu.e,
ad-optadas pela -Gamara, equilibrariam o orçamento, .:nas a Camara não

!

aceei:ta e13sa s e·co·no111ias.

10 ,SR. NICANOR uo NASCJMElN'.ro A -Com-missão de Fin anças e os
n.Qbr'·es membr·os que consti'tuem a per.: nanente mai·oria !lesta Ca·sa oião
trep'·dam, ao mesm 0 tempo q•ue d<eclara.m serem necessaria:s restricçõei>
i:u1pericrsas q1as -rJ.espezais, em votar em um dia 12 mil contos ·d-e cretlitO's ·extraor-d·inario~, i nclus i·ve cont a13 de .serviços 1não autorizad·os,
pra.tica•cl,os po·r a.clani1nistrações anteri1or;es a -es t a . . .

-

Q SR. CALOGERAS Ta mbe m •pela act ual.
O SR. NJCANOR DO NASCIMENTO ... e SOib.1-.e as quaes o Ministro da,

Justiça hav'·a ·d eclan.cl·o qu e 1não lhes reconhecia a va1'Ldad•e.
O .SR. CALOGERAS V. Ex. não se ·refere ao credito cl•e 20 mil
contos para as villas ope1-.arias.
o ' ·SR. NICANOR DO NASCIMENTO - A i-n ela não chegou á ·Ca.mara.
Refere:se· •á conta de Pullen & Schmi-:lt, ·que, tendo requerido ao
Mi•n:s1 ter:~o

da J1ust1iça o 1pa;g·ameinto,

p.or esse Mi.nhs.terio

foi -clil·o que,

nã.a ·te nd·o si-do autor"zaida a despeza, não pod·ia determinar o •pa;gamento; ·e•ntreta.n,to, esse ·paga:nento -foi autoriza·do ha cinco d-ias ;pela
Cannara por ·meio de um credito ·extráord•i.nar·o.
O .SR. 'CAETANO DE ALBUQUERQUE .Veio ·elo S•e·nado.
10 ~R. NICANOR DO ').!AsCIMUNTO
facto <:!e v.ir do Senado a
auto:r:izaçã 0 não a torna sagrada.
o .SR. ·CAETANO DE AL)3UQUERQUE
,E)iJ fiz uma sim.pies per1"LÍnta.
O .SR. 1NICANOR DO ~ASCIMENTO A origem •da pro.posta legis la tiva
não -é qu e lhe dará a res:p onsabiLdade, o. que vai one rar o pa.iz ~ sua
v.qtação definitiv.a; mas o S·ena;do pojia. ter votado co•ntando ainda com
o exa:11e •da -Gamara •e ·e.sse exame era ob:ri-gatorio ai1nda qua;ndo o
Senado •não contasse com elle .
·
·
.Se por ventura. ·estives·semos em si·tuação tão ·d esgraçada q11.e ·O

'º

Senado

!'.Se·

eonstit•uHs·se

-em

ioligarchia,

1pr,etendend-o

gov.erlflar

o

1paiz

d-espoUcamente, a 1Ca.mara. é um· a.i:1pa;relho -consti>tuc'.D"nal, ·c r«a.do para
1mped1ir e,<12es a•busos. E>ntretanto, vobámos s:lenciosa::nen t e esse cr~-

d.ito, 'lranquHlamem.te reconhecendo obri,g;ações que o p1,opriq P.o:1er
E:icecutivo não-, tinha :Peconhecido.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE Não consta dos papeis essa Impugnação •do IMi·nisterio da J .ust'ça.
O Sn. NICANOR no NASCIMENTO -'- Ne:m é unico esse creclHo . Se
nã 0 e.sti!V·EJE·SEm·os 1d ebaixo da nec.essidade i;n1.per'.·osa ·e da a ngustia do
terrnpo ·que não ·per:nfttem divagagões, mostraria que; a lém >Cl·o credito
de 9. 900 ·contos, votado pela .cama:ra ha .quatro <lias, ex istem cin co
outros nas mesmas ·cond içõ es.
A ·sua critica é a ·crit:.ca do.s a1ni,gos· do -G.ove·r.no, porventura os
seus melho:res amigos, pois os :nelhores am igos ·d.o bome.m são como os
seus se•ntidos, são ·como a vista e os orgãos que lh e informam o cerebro,
permittin.do-lhe .tqclas as defesas organ icas e todo progresso.
Os que exerci't'a:m e <lesenvol·veun a ·critica cautelosa e "·eipeitosa
dos orçamentos estão .faz•e.ndo o papel d·01s cinco sen'li·dos .hu!nanos na
espec'.alização do cerehr.o p.olitic 0 do .paiz, q u·e é o Gove1.,no . E a prova·
que esse se·r y iço é um serviç.o real e effectiv.o, está ,na •1n·opria confis~ão da ·Com missão d•e Fi•nanças. Swstentanco aq•u i "que não e ra .p ossiv.e l dar-se au•lorizaçã·o glo·bal ao Governo, foi dito contra o orador
qµe •is·so ·era uma . falta de oonfi'ança ao Governo; foi dito que seus
amigos, não podiam d·eclarar ·da tri•b una. ·da Camara qve queriamas examinar detalhadamente as dotações o-rçamentari-as, porquanto isto ec1ui v.a lia. a uma >Cleclaraçào de d€S·CO.nfiança !
E ·s sa theoria politica ou partidaria é ·nova, d.iz o ürador. Vai· examinar-lhe os· ·fundamentos, demonstrando o perjgo de muitas das medidas ·ccnUdas no orçaimento, ·e 1p ara provar ·evid·entem ent.e que o düeito
1

que re.cla;ma -p.ara s-i d-e 1exa:n:1nar as derspezas da R ·epub li ca é

just ·o,

passa a tratar detidamente d.a con.tvacto feHo · com Trajano-·W igg, contracto nullo, como demonstra ·e cuja autorização, affirma, apoiado 1)0r
outr.os De,putados, .foi tomada de \Surp:reza ao il'Iljpolluto Sr. Pr€siclente
dà Republ.!·ca.
N·esta ordem cl•e icllé as o ora.Jor t er:ni na pecli•nclo a approvaçã 0 ele
S\]a emenda. (M·w ito be1n; niwito b0m. O orcic~or é cit:11vv?"imentcicl'o.)
·0 .SR . RAUL JRElR1NANDElS r esponde longame nte ao discurso · elo
illustre r epres:entan:te do iDistr:id 0 1Fed ·era l ~ o Sr. Ni·canor .do Nascim1ento, ·explicando ' as co.nsi-g1nações globae·s do nrça:nento da Agri·culrt ura, ·de que foi ·relator no se io :ela Cc;mmissão ele ·F ·i nanças, e mostrou
de que, ao contrario d.o occo'l'ri·do ·com os o•utros orçamentos, o da
Agri2 ult~ra foi o
unico •que soff.reu r e<l,u cção de d•rnpezas na somma
de 1. 300 :000$, apezar >elos mulliiplos objectos nellas co:11prehendidos.
Ex1plica ·mi nuciosam€nte a atti.bu•d·e .ao ·Governo em face d 0 co·ntracto. celebrado . ·com Trajano de Med eO,ros ·e Ca·rlos vVigg, •pa ra a
col]str ucção de um usina si<l•ei:urgica e da .proposta ele se estenderem
os premio•s, ·vantaigens e fa..vo·res, co.ncedid-os a esses co·ntra.ctantes, a
qu~:nt.os -se pr·o·pUZ€tsse·m ·exercer a ::nesma 'i.nd ustria no .paiz, da.indo as
razões ;por que não ,foi passive! liberalizar a to clos os e mpr.eza·rios de
stdieriungia- os 1nesm.os favor,e s. Quanto .á :re.scisão ou .a annul1ar,?.o
júdida) do contrac to se·r'.a ·paTa 'isso necessaria a. existe.nci,a de nulJi.clacle·s.
·
O Co ngresso, ,ent r etanto, sg1bre ·não ter a utori du.de ,para reconh ece r
nem su.stenlou mesmo a convicção de que e !las existam, .cl€ f(Yrma a
tornàr ir.ri·ta a ooncessão. E o Governo, -supporid.a não ter .exced ido os
n:nrtes .aa .sua corri;ieten'cia .para cele.brar o contraoto, Teforçou ainda
esse juízo, ao v.el-o regi.strad-o pel·o 'f.ribuna.J ele Contas.. ;.Ço m referenda.
0

â ,rescisão ·éom frÍdemnização, evidenteme:nte ella ·su ppõe · avultada déspeza e ,nem o Gov,erno a ella estâ autorizado., Resta 'o caso ',da novação
·do contracto, com dirn·i,nuição dos prernios concedi-dos · e· <>utore-a de compensações •Correspondentes a ·e'StSa diminuição; e o orador então .reco•rda
.o historico ·da questão 1n ess·e 'P articular, desde ·a Mensagem d::· Presidente · da 1Republica, enviando · ao Congr.esso uma proposta .a.e Tra,ja1110
de iMed eir-0s e ·Carlos •Wi.gg, que as Commissões de 'Obras lPublicas ·e
de ·Finanças da . Camara dos Deputac11os rejeitaram, entend•endo . que
ella não reso l via o assumpto, não offoT.ecia as vantagens, ·e·mfim não
remediava os males. ·Em itaes cond.i ções a perman·encia do a;r.t . .S3 da
lei orçam e ntaria, · e m vigor; não é conv·en.ie-nte, send.o ·u'm embaraço aos
in.teressados e uma a-meaça á solução ,a1e •um 1Pr·oblema de manifesta
'irhportancia e ~conomia para o futuro do B·rasi.l.
'Depois de outras considerações termilia, •en tão, 0 orador, acred;itando ter ' jusiti.ficado a conducta "d·o Gove-rn-0, 111os· · .assumptos •de que
foi accusado ·e · accentuando a dedicação ·e· a .J.ea!-d<:ucle. ao ·serviço publico,
o titular ·da <pasta da Aúicii'ltüra. (MiOüto b•em ! m<iuito beni ! O · orado,.
é vivamente felioitcido. )
Sessão de 28 de
t·

Novembro

O :SR. OALOIGERAiS - s .r. Pi·esidente. mâo grado o ·conselho, mais
d e 'Ulma vez a _qui re.lembraido, de · Na,poleão, · d·e ·que a ·unica figura · d<i
rhetori.ca prnveitosa ·é a ·r epetição, prefiro, ao estu;daa· o o.r çamento da
Ag•ricul1t'l!·ra e especiallmen•te um 'dos assumr>tos neiU.e contemplados, --a sicl·erungia, ·não repi.sar .argum entos ·que jiá foram brilhantem·e nte ex.postos .po r :vari.Qs ora,dores que têm o•ocu 1pa,d·o a atJt.enção da Camara.
Seria nec·essa,nio citar os hellissimos .pair·eceres ·formulados por varias · Com missões .aa ·Cwmara, não •Só nesta · sessão ri·assa,da e em oll'tras
n:nterior-.es, um dos qua,es foi ·ela iboraJdo <por V. Ex.
Seria ainda 1rncessar io remem·orar discursos ponderados, · d-0 mais
alto valor, aqui l).r.a,nunci:a,dos, ent·re · os ·quaes n ãio ê favor d·esta.car o qlJe
foi .proferido ·p elo ·nobI\9 Deputa>'.lü por .S. P.'l:ul-o •Sr. Al'berto Sarmento.
As opiniõ es a(J:ui S.e ,füv idira;m. Argumentos houve em s 1enti'do de soluções
·varias, mas. ao meu' .pa1r.ecer, nh1gu em mais co.pletamente 'trad·uziu · o aspeo~o · _poli.U.co da questão, o i·nteresse de otidem upblica !igMlo ·ao :p·r obJema d.a siderur·gia, do que o nobr.e Deputaid-0 .p or S. Paulo, cmio ·nome
·
j á 'declin1ei.
.E m u 1m •po.i:1lo .parece 1haver a,ocôrdo entre quantos têm ·d.iscutido o assum.pto, aa.versaiFfo:s dás •sol uções pr.o.postas .pel•a maioria da Commissão de Fi'i1a nças, d e fenso1'e•s '>ae<lte seu paTeçer. O a:ccô·rcl·o e·stabele.oeu-se
no .p o·nto · s·egi.rinte: a solução ad-0pta;da pelo Pod·er E>Cecutivo foi um
mal. Discute-·se 's i o 'Poder exe.cutivo estava auc:t.o.ri.saJd.o . para · a:gir como
agi·u. Gensura:m ·àlg.uns o .rr1odo com-0 esta audorisa'ção s·e deu. Reco - .
nhecem outros, que não vão !tão .longe com OS que ·C01nd1ernnam O acto de
modo a:bsoluto, que haveria n'ecessida.d e de :melho·rar a solução adaptada,
para atte.nuar os males d·eHa derivad•os. MfUs ·em um · ponto o aocôrdo
0

.p arece ser unan.im.e; € . ·que foi .mm m1al.

· 1Não ·creio, ·entrE1tanto , ·que, do ponto · ele vista publi co, ·haja possibilidade d•e melhor-ar o crue 'esl•á .f ei·to, nem a.e aftenuar os males de. correntes •do conbra.cto, e m tol"no do .qual a .füscussão vae travada.,
Acredito que a solução "'aidical é a · .u,1üca ·CO·rnveniente que a neces·s id&d·e· se dmpõe d·e elimi.nar a causa originaria de tod'Os -0s in·co.nveni·ent·es que t êm sido trazidos ao •conhecimento da Camal'a. A divergencia surg·iu noivamente .qua,nfo á •possibilidad e de se cons.eguir esse resultaiclo.

Na situação vigente, o ro.nbr.acto não 1pócle ser levado a effe ito. Não
·ho uv·e possibilidaide '·'pi·ait!ca .àe o transf.o.rmar no es·taibe!.ecimento de !aori.cas que elaborassem minerio de fer.ro nosso.
'
E; ' ,uma situação ex·cepci"onalm•ente favor.ave!, sempr·e .ao ponto de
vista publico, afim de .perimittir que, quando ·prolonga;da, della venha,
pel'a ;pJ·o.p ria · collaboração d.o •te·mpo, a so lução do p.rohlema.
Mai.s de uma V'ez, no corre.r da discussão, tenho ouvido o a r g·umenlo
de que ·Unge solver o proibLema sid•erurgi.co' no Brasil.
Casos · des·s a nat·u'l'eza se não · l'esolvem, Sr. ?residente, com a inesma
estreiteza de metro que a:p1pli.camos aos fac·tos dia •vi·da ·humana. E' o
po:nto de v.ista ·PUIJ:>li-co, o 1ponto d·e vista ·dü Estado. Para ·este, ·um anno
a mais, doús a nnos a menos •n ada •representam.
·O que •estaria em Jogo, ,mais do que a aipregoada urg-e.ncia da so J.ução, é a va>d1ad,e pessoal .aaquel.les que querem ver seus ·nomes li.gados
a uim em1p'1~ehendinTento-, que 1ju1g:a;m util, ·e -0s i1nitere·~s es, muito nalura·es, d·e pa,rti.c;ular.es, ligados ao m·es:mo .assum,pto.
Foi 'por ess-e motLvo, Sr. Presid.ente, ·que, durante a presid·encia (lo
S"·· Nilo Peça;nha, tive occasião de disco!'dar fwndarriente .aa 'Orientação
por S. Ex. dada ao a.ssuanpto ·e ao encrumünha·mento d'O est·tl'do elo problema.
E as ·observações que · ora es.tou 1traz·endo á tribunã •da Camara foram its mesmas que, pePante S. Ex., adduzi .para negar a minh a co.Ua•b oração a wmas .quantas medidas por S. Ex., propostas, naitura lment e com
0$ meH1·ores intiütos, ·mas que ·m e não :Par.e.eia corresponder ás ex ig·e.ncias da situaçã.o.
·
A siderurgia não ficaria prejudicada se m·editasse mais u!n pouco no esludo
asumpto, em .v·ez d·e se celebrarem ás pressas mã,qs
contractos, com os .quaes se quiz dar maior ra.pid·ez •á so,lução do problema, por fórma tiue de facto nada solve.
Não consiste a tarefa .tão sómente .em ct'abricar tferro no Brasil.
O ponto de vi.sita .E,~ que s·e · 'leem 1~ollocado os governos · até hoje, visando tão sóment~ iniciar de um modo •qualquer, sem cagitarem das
consequencias das- grandes medidas adaptadas, iniciar o aproveitamento do minerio brasileiro, vem lj)rejudicar, ·d·e modo o ·mais suave quê
se 1pos·sa imaginar-, seu ·a .pr.oveitamen'to definitivo, quando a •s olução
estiv·er encarruda .n os unieos terrenos em ·que ·ella se pôde expandir {le
modo .plen-o, isto ·é, da ·ampla · e ·cOmlJ)leta . li:b'erdacle industrial.
Nunca entretanto, a idéa monopolista, o preconceito, digo mal,
o ·erro presumpçoso de se querer dispensar a ;collabo-ração do tempo
na inv•esUgaçiio do cas•o, se tornou ;tão evidente quanto n estes dos ultimos Rnnos.
· ·
·
De · .ra~to, o que mais .g arantido ct'ica, no conjuncto de clausulas
que regem as relações entr·e os diversos cont1'actantes e o poder •publico em ma1:'eria ele ·aJJ)roveitamento dos depositas metaJ.lifero.s, o que
domina o assumpto, .n ão é a ·elaboração do minerio, é a sua 1'Bmessa
para o 'extrangeirn.
•E' ·evid ente, 1Sr. 'Presidente, e 'toda minha j•á longa vida pa·rlamentar é a prova do .que v·ou diz•er, é ev\·dente que não quero reservar
avaramente para o Brasil a · posse exclusi•va dos recursos natuntes
que possue.
1

ªº

Basta -vêr rq u8 esses .m·es.m os ele 1nentos, a n1at·eria prima para a

act ividade do mundo inteiro, .fo.rçosamente, 1pelo entrelaçamento das
relaçõ'es economicas entrn as diversas regiões elo 1globo, ·hão de ser
!'EÍmetti;dos •P ª!'ª ·essas di:fferentes n;giões -par a, lá serem ela:boradQs,
Não ~a: duvida: .

)
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Mas ha certa situação· d.e facto que confer·e ao Bras il, no caso
vertente, uma .. superioridacle que não é licito· m a J,banllar .
'E ' um elenrnnto 1po.Jitico ele ·nrutu·reqa tal, que pócl•e garantir . á nossa t erra, no de·~ orr.er do tempo, uma ·~ 'upr e mac ia que .só se póde corppara r com ·os· ei<:emplos claclos suclc•essi:vamenfte ou ·s i.rnult\a neáme n't e·
pelos grandes paizes 1prod.u ctores de 1f.ei- ro, que .são •os E.s•tado.s Unidos,
a 'All emanha e a .Inglaterra, ·em o.rcle~1 ' decrescente.
Basta vê!', Sr. Pres icl•e nte, · o q ue se tem da do n as zonas fe rri'feras onde o a lvo i:nico ·do ·esforço inclusü-i a:l t em .sido a ex t racção d·o
inin erio..

'Citemos o caso de Bill:Jáo, que duran.te •l ongo prazo de 1empo
abasteceu os a llos fo rn os ela Inglaterra. da França e ela AHemanha.
•Citemos 'º caso da· Argelia, 1l10j.e quas·i qu•e exgottadas as minas
ele Mokta-el-Hacl!cl.
•Ciilemos •ois ' casos d e Cuba, Marrocas, da p·ro.pria Italia, onde a
iJ.h a d'E lba quasi n ã o .pôde forne cer seu eligisto lj)ara a elruboração
elas us ina s it a li an as .
Basta enumerar ·estes ·exemJJlos ·para mostrar qi.:e a simples extra~ ção do min erio .e s ua remes·sa .p ara o 'ex.trangeiro, longe de · acarretarem, c omo costumam cli-zer a iguns dos defenso·r·es dessa modalidade ele ap'rov ei.tam ente des depo.sitos, longe de aca rretarem a transplantação p a ra o pa iz, clond·e s·e ·expor ta o fe rro, da indu st ri a ela.bo rado ra
correspo·n dente, teem .só m ente 1produzido o emp o·brecimento das zonae,
.sem va-ntagens écnnon1i cas aprecia:ve is.
Bi!.báo, •qu e f oi o grand e fôco ·Cle a b asteci m en to d urante longos a nnos, a·presenta uma industria metallurgica limHaelissi•n\a .
Cu;ba ainr{a ·não corneço u s imilh a nte elaboração; ·M okta-\'1-Hadid
exgo ttou seu.s depos it os, € torn a rá a s er o deserto q ue era a:n tes delles s er em ap rnv ei ta.dos .
.· A amigos qu·e comm igo dis cutia m as vantag.ens pref.e ren~ i aes desta· ou daqt;.ella so lucão, e que .n1e responid iain con1 essa n ac ionali s·açã 0

da industria, corre:ata á exiportação dos min eriüs, sempre allegue.h l2.€S
exemplos histori cos .
São ·dos .nossos d ia s e encon!J·a m sua explicação cabal n as prc -·
prias necessidades da indu stria Si·der urgica.
Se m entra r n a desNi'pção de prüCJes·sos, se m des· e r a . minucias
so1b re o modo por que se a.prov·eitam os· oxyclos, · po de-se, em d u as
linh as, de:finir o .•que seja
pi:o•blema da 1prepa r ação do aço a l"ellt.: cção de minerios de n aturezas varias, Jnas . 1pr eviamente 'r eduziclos a
oxyd os; a for mação .do ·rD·etal; a s ua •Carburetação, pe1·mittin.d·o a form ação da Hga que se c ha,m a fo1"te :ou gusci, e,. d'inalmen.te a dHscarbure'tação deste m eta l pa r a prepar.o das eliflfe·rente.s .Ji,gas que são os aços
désd·e os extra-di.:r.os a:t1é o aço doce que q u as i se confunde ·c om o forro
0

o

ohimica mente jJui·p.

· Ha, ·portanto, para essas ·op er ações ·necessidade dos dous elementos: o ~ !em ento ' <fornecedor do me tal e o elemento r ed uctor.; O· min erio de um· lado e o ·Carvão clú outro.
Na isHt.taçãio ·act ua ! .elos cHffer enll·es p.alzes, cujos •nomes j1á. e ! tei
con1o .g;q1.n.d-e.s JYro cl u ctor e·s de ·m etal, ven1os que se .não cl á a coex is1

t.en:Jia. prox irna diestes . dous e'lem ~·nt os .. 1H'.a , .po is, n•e c·eS'Si) a d1e d e 1t r.a,ns']Jort·es suc.cessiv'Os a:tié á sua .j ux1!:a;po.s iç:ão n o ap1pare lho de e labo:ração que
·é o alto fo1"n:0 .
·
1

1

Resu.'.ta da.hi a g r ayi'i'la.d e do J)robJ.em a :a lier n.ativo :· ·d•o a.proveitaine-nto in Sftn dos mincrj os, v.e Ji i ctll:ado o ·Comrb.us•tiv e-1 ou , i•n v·er.sa:m cn te,
a u.t.ilis ação hJ1c.a~1 1J.o co1111b.u stivel, :para, o q·ua.l c a.111i:nha o nünerio ,
1
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Comprehende V. Ex., S•r. 'P>resklente, que l)O ·caso de minas exis•tent·es e(Il zo·na.s qu e não d-sponham ·de co mbustivel, .cJuas so!uções são
p.o·sslvei.s: a vinda do co m bus ti veJ .para a elaboração Jo,ca.l, ou a reme,ssa .ao. minerio .p a ra a ·elaiboralião .nos pon\os ond e o con:Í·bustivel se e11cont1'a ou ond·e os a!J'.p.ar·elhi:>s indu st.1.,iae.s s e acham conoe;itrados.
!Esta s·egun da ·solução, a r.emessa dos mine\:ios para os paizes o-na.e
a l•nd ush,ia si.d·eru ngioa ·es·bá localisada, e mpobrece u a zo.na de Bilhão.
d.a ;Arg•e lia e ou·t.ra.s ·na.s m e·smas co.nd ições .
·
S e1•á es ta qu e empo~bre.ce rá os gTaot1•des palzes ·ex.por.taidoPes d.e m~
:neri·os , con1-o póÍ' exem,plo, Ouba si :não quiz. e r eim a:dop.::a·r a unka soifução l'Ogi=ca ·~·m .ci-rcu:1nstanic ias taes, •q ue v1ern a se r o á,ip rov eita•rnent...-.

loüaJ , do rnl·n.erio.

·

li sta . que -ciitei, d·e p aizes .exipo rtador es, eu
.p o1deri a a,cicre·sreen~
tar ,a .Q,r ecia, oncl e o mresm.o :m á l ex. isbe, ·ã...s n1e•smas criiti·eas se estão
- .A.'

1

fazendo e onde · se a.dv oga •solução a n a loga á;quell.a qu e os estuid .Jos()s
4-0 assutnipt.o t €·n1 ·p ro c u1,aid o f inn ar ,P,a.r a o B ras il, co1m 1graves e1nipe.cL!ihos,

grav.es d iffkuld a1des C!'ea.aas, in .f.ellzm0nl•e, e ntre nós , pe lo pod·e r p11 bHco .
Mai.s de .uma vez s e t em qu e rido d efen cler .ess e as peci:.o .ao pro•bi•ema
que r e puto •d·aim n'in ho, d:a .ex;po rta.ção dos mi.ner ios, co•m .a autor·idade
d-o ·d igno odirec.tor ·çl,a lDscola de min a.$_, de Ouro P reto, o m e u a.ntl.go ·professor e .p.arti•c u.Ja 1· a.m i·go .S.r. Cos: a .Sena .
As ·rel ações que 1t•enho com S . Ex., de a miza.de, ide estim a e a•té ode
.p·a rentesco, to:nnan1-1n1·e init•eir.a mente in.~ms-pe i1 '.o .no e nunc"iaid o {los conceitos que v.O.u emittir.
·
O D r. •Oosita ·8ein.a, scie111li,sta de v1a.101·, e que o prov>0u ex ub era·rnte·m en te, nunca .alarde.ou de m e,ta llurgis ta ou d.e esp ecialista e-m e cono·mia
politi ca, :s •a lvo, ·está cJ.aro, .os con'hecimen1os que lh e a:d'Vê m · d•a a lta .c u'Ítura .generalis·a do qu e 18. E'x : adqu iriu .na · Escola e rri q ue eslud·o u 'e qu e
hoje ·di-l:ige, .e 1des sas l·eiiturais co m1111uns fe; itas , :po·r 1todos os 1ho m e:ns in,0

1

1

0

m·x..

telli·gentes, 1)rin1cipaJI.1nente 1por aque ~l e.s qu e,· coi1no S.
occu.pa·ran1
1pos,ições ide m •a io.r des.t:aq,ue n a .polHka e 1
n a adrni:nis-traÇã-o.
.

·Mas, ·od·izi a e u, esse argument d n ã o fül quire va lo r ·e xce.pcion a.1. da
o.pt.nião que e rron eam e n te se diz emit<ti.Ja pelo iJl.us.tr.e pro.fessoT, em
um assu1n:11to de .especiali dade es t,·e ita .como é este. Esse argumento,
entretanto, mruo 'Ve m TO'bU'Stecer a opin ião daiquell.es que •com.ba te m o modo p elo .qual .o p.roblema ·fo i solvido ·entre nós; .e isso po·i'CJUe, .como perfeHa1m e nte deix ou evi·d•enckvd o o nobir·e .Deputadü :pe la Ca•pi1 '.·al F'ed-eral
e m seu 'clis•2\l!'so d& honte m, esse mes mo sciemlths.t<a fez {le pend·e r tod as as
con s·id·en~ç õ es

<::mn:pe·nidiaiclia:.s e•m Heu par Eieer sobre o ass·umuyto d·e um a
P r emi·ss·a; a necessiidard 1e ·d·e 1naciona lisa.r a i:nd ust·ri a e a iniconve-ni,en ci a

da

ex.portação dos · m.i•n e rios co.ffio. oblj 0cto .pr in-c i.·pai da act,lvi:dade hu.m a rna
a•p:p li-cada a o a :pro•v·ei'ta m ento 1clos d epos itos f.e rri feros.
'
:Mas, para aquell e.s que s·e .apegam á opin ião atrrlbuida ao S;" Costa
Sena, s i bem. qu e S. Ex. · a lt·en.ha m .wn.i•Des.t:ad o e m gr1i.o .de i1nte n·s ida1Jie
muHo m.e no,r da q u·e se li11 8 quer a1Utri·buil', para esses, e :piri:nci.pa.lmerlte
pa.ra .aq\J:elle . rQue 1111ais a .invoca, o Mi'I1i s•tro

da . Ag•ri cu)bura,

;parecié

curioso o ter de p r ocu r a r a.mparo e .a.rrimo f61 :a do c.i·c ul o m a is •proxim 6
da·s r e•pa1r tições· s·ubo1xlinaidas a o Mini.s'. e rio da A.gricultu.r·a. Orgão d·é
l·nfoDm.açõ·es, · ein cont ra ria S. E'x., e da m :a•i·s a lta competen<Ci.a profiss ional e mora l, em uma 1'epa rtição od irec1amente s•u·bordi•nada,' na ·q ua.l se
-acha, no .Serviço GeoJogi.co \lo Bras il, ·um .aos en.g0nhe iro.s de maior va:lqi' e um .aos especiaJ.i sta·s mai.s a:balis·a dos no .assump1'. o , ·o S·r. Gonz·á·gii.
de Ca mpos, üuja opi.niã.o sobre essa questão· ·é pepfeitamen.te coJi.heciida
de foda ;a Óama•ra,
0
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E' feitio proprio de meu espiri•to fugir ás exagge} ,ãÇões. Acho que
um argumento vem sempre roobustecido, quando, além · dos m°'Hvos dact.o·s Jrãra o justifi·car, ainda 1sdbrain outros, muito maiores, que eim
caso de .necessidad·e possam ser invO'cados.
Acredito tambem que, a •h·aver .sunpresas . ,na sohição de um prob.T<;ima q·ua·Íquer, ·convém a;ntes sej•am favorav·ei·s do q·ue em se11Jti·do o;p;post·o. Por isso, .par-a mão c·ed·er á te·nd•encia muito .n ossa de amplificarmos as cousas •brasilei·ras, d·e empregarnios ad<jectivos louvaminheiTos,
não no ca·so positivo ·e sim no superlativo, prefiro recorrer a eshidos extrangeiros, ü1,ganisados e feitos ,por especialistas de o•utros paiz·es, sem ·i1n-.
teresse de vaidad·e .patri°'t.i.coa, mas un1·cament•e com o estimulo de homens de negocio e de sciencia, com o fito d·e diZjlr qu·al a situação real
do Brasil em rnateria de minerio de fer.ro.
·
Poderia citar 1traba.lhos meus, que os tenho sobre o assumpto. Prefiro, poJ·ém, fligir á arguição possivel de insuff.iciente insuspeição no
c<l1so, ' para aproveitar as divulgações feitas em um Congr.esso reunido em
Stockhojm, ha. poucos annos., onde se procurou fa.zer um balanço rapido,
Úio .exacto quanto possivel, nas condições actuaes da· sciencia e ao · conhecimento do . globo, das riquezas do mundo mteiro e m minerios ferriferos.
Uni resumo, muito curiO'so, desse trabalho, foi publicado por um
me·ta,llurgista, Úeio que hes1)anhol, o Sr. Lazúl'l·egui, na Reviie Econoini-

qiié Internatiiniale.

·

No. trabalho a que ·me ·refiro e que se inti<tula «A Questão do Minerio
de Ferro,; '• resumindo às caracteristicas principaes do assumpto, diz este
econ·o rri'ista
metallurgi·sta.: <iNes<tas condições, deve-se acreditar que a
questão do minerio de ferro, essa materia prima da .qual' não pôde por
fórma alguma prescindir a indust·ria siderurgi·ca, é um dos problema,s
economicos- mais sugges<tivos que os · povos teem posto, ante seus olhos.
Portanto, o seu estudo aprofundado,- a um tempo, methodico, scientifi.co e
praitico; a investiga.ção ·aas reservas desse producto, das suas relações
com os grand•es ·Centros · metallurgicos, interessa. fundamentalmente ás
nações que, hoje, s·e encontram á frente .aa meta!.lúrgia · dô ·f erro e d·a
civilis.ação 'ffiundiaI, ·e que são,. .n otadamente, os Estwdos Untdos, a AI~
lenranha, a Inglaterra ·e ·a F.rança".
E, fazendo a resenha, em um rapido escorgo estatis·tico, dos recursos
dos differentes paizes, dá, . quanto ao Brasil, e ba.seado nos trabalhos d.o
Sr. Gonzaga de Campos, a seguinte noti.cia:
·
«A valorisação, em escala vastissima, de certas jazidas ferriferas
do Brasil, parece oousa certa, apeza·r da su'a ·g.rande distancia do portó"
de embarque.
Segundo estudos feitos em Stockholm, estas minás constitiiirão, tal-

e

vez, a mctiio1'. 1'eserva- iniindial conheci!da em mine1'io de ferro de qiiali:.
àcule. "suverior."
·
·

E', .p ois, um monopolio na•tural de que o Brasil está de posse.
!Nes·tas condições e sabendo-se que os recursos mineraes ferriferos dos
vwrios paizes onde ·a siderurgia occupa loga,r de destaque, se es•tão exgot.tando co,m · l,lma rapidez crescente, é certo que todos os :demais paizes
onàe se encontrem reservas naturáes d·essa mwteria pri.ma, serão chama-.
dos, ·cedo ou 1tarde, a fornecer o seu contingente ,para o desenvolyimento
da mesma industria.
Não' ha, pois, necessi·dade de precipitação do. a.ssumpto.
O que coqv·ein é solver bem o problema, porque o aprovei'tamentO de
taes .riquezas, a chamada do ' Brasil ao concerto das nações, onde a siderurgia occupa Jogar .proeminente, é uma questão de tempo.
1Não ccinvem qúe os poderes publicas, Governo ou Caima-ra., se collo~
q·uem na sitúação da mosca do coche·.
·

A soluçã,o viTá, . .auxiliaid·a ou não pelo Governo, e decorrerá tão sómente da -distribuição geog.raphica da,s riquezas mineraes.
Querer forçar a soh1ção, além dos inconvenientes, aos quaes daqui a
pouco · alludirei, parece·. obedecer á peoccupação, pequenina de satisfazer
a vaidad·es pessoaes, !LO interesse dos fazedores de negoC'ios e cer.tamente
não ao que déveria dominar o a.ss·u mpto-: o interesse pubJ.ico ,
A illusã,o que, talvez, em assumptos economica.s maiores males· tem
feHo em todos os .p aizes d-o mundo, no Brasil ta111bem ..tem produzido os
seus estragos·.
Refiro-me á illusão dos mercados internos .
Da,da a situação especial da nossa terra em reservas mineraes, o
· termo é .gener.ico de mais, ·em reservas ferriferas é certo que a nossa
p0:siçãro na indus•tria siderúrgica será, queira ou não -0 Govern_o, primacial.
1

Já é conhecido o facto, que não ê cousa, -q ue and-e occulta apenàs naa
cogHações -dos homens de , negoci<Í ·ou de meia · duzia de sctentistas, que é
um facto -l·a-rgamenrte divulgado, .não só na imprensa especial, como em
todos os, es•tudos feHos . para oTienta-r a acçã-0 dos ecoríom1stas dos aiversos paizes do mundo. J;;' um asserto, . repito, que ninguem contestará; a
situação do BrasH neste assumpto é «'!e ordem .talvez superio r á de qualquer ouÚo paiz .
·
·
·
· Ha, portanto, possibilidade po•tencial da creação de uma industria,
não sei em que prazo, mas da creação de uma inaustria que possa abastecer, não só o mercado interno, · mas tambem entrar em coricurrencia no

consumo mundial. Por.tanto, e e8'ta -é a consequencia Prméipal do ena
que -e stamos a commetter, para satisfação de uma necessi-da,d-e peq·uenina
de momento, estamos .sacrificando possibilidaaes · immensas, tuturas, -é
cedo, mas que se podem· realisar -e m prazo muito men-or do que á primei·ra v is•t a possa parecer.., Será prudente agir .deste modo ?
l)eve o Governo, entr-e-tan·to, manter-se, ·inerte lfO. caso ?
Não conviria que elle collaborasse para o s ur to de uma, sHuação ·eco IJOmica em que esse elemento de riqueza pudesse entrar -i;m circulação ?
. Obvio qµe sim.
Para i.sso são, ·quaitro os a:rgumentos que se podem invocar .
.o primeir-o decorre dru; affirmações q ue V'enh.o faz.encl.o ele po~~
suirmos j a·zidas anS1lo·g as ás mel1h o-res da America do Norte, quer a·o s
Estados Unidos, · -c:iuer do Cain!Ldâ, e em quantidade :incalculável.
A segunda razão d,e .ser ela in tervenção otficial, ·está':, em que_ a s·iclerurgia d1á a unica 1bas-e e.stavel á .organisação da defesa nacional,,
evita 'º ver1go, qui6á invencive:1, -d a Ím.pontação d.a. material bellico,
considerado cuntrabando_ e m te-m po d'e ,g uerra. ·
·
.
l!~ornece, ainda ., .t alvez a uni·ca, base dB. troca, para tratados .c-ommercia:es, q u e não pod·emos ce.Jel:;rar com alguns paizes americanos, .no
ino·m ento actual, 1por nã.o .terinos rJr.o.ctucção que compense os favà1:·e s
pedid{)s 1Jara a exportação dos mesmos J,Jaizes; <), -o caso. do_ trügo e. do
xarque, por exemp·lo, 1para a -Republica Argentina e o Urugua:.;.
·
Em .quarto e -·ultimo Jogar, existe a po8'sibilidade de s·er ." o, Brasil,
em vez de impor.tad·or, •de metal, grande ·export_a,clor delle, fornec~dor,
pelo _menos,, da America do Su.J 1quasi inteira ,
'
E' Oibvio que, .riam simiJ.hantes, motivos·, a, üOllSlboração governamental na .solução ·do 'P'r o:l:>le·m a se impõe, mas clüscreta· e condizente
com o mesmo ·p rüiblema.
Dos auxiii-os çiiJfi·ciaes .quaes se.r ão os m'el1hores?
AUegaram-se os exemplos do Chile e do Japão. A solução chil en;:t foi má, .Sr. Pres•iclen•te ; a :so.\uçãio japoneza ;foi:' veor.
A ohHena . ·basead-a. :iiuma séri·E! ele concessões; de ,f retes; . de ~erras
nacionaes, de construcção ele vias-f·erreas, de garantia de . ju:r.as elo :ca1

.•

pital en1pregado nas usinas, de garantia á

a1nortisa.ção elo mesm.a ca.-

pi tal, air,ida ;Consignava os premias de fabri·co.
A so1ução japo·neza foi peor, ~por.que transtfonnou a siderwrgia e111
uma 'inélushia ·de Estado, exi.g'iu que .se contra.hisse rn ernprestirnu.s par a ' con1pras de mlnas, .para o apparel1h an1ento das· fabrieas ·e para · o
seu ·custieio nnrmal; en1 sum1na, a inr::lu·stir ia. D'fi.f i.cial con1 tnd"Ois os seus
. 'consectari0s infelizes .
·
·
me(los má elo qi:e qua.lqu·er >lessas, é u_rn
A solução ·brasileira facto - ·nem por isso é boa.
Não basta; para jusüfica1r 1,1rn acto quallql\er, êQmp·i;i ral-o co.m outros peor es .
·
-E' .preciso vêr si, Intrins•ecamente, ell e tem as qualiaaaes vll)1tajosas que permitiam ou , acons-elhem sua adopção.
A .soll;ção ~ má, Sr. iPresiclen~e. si quizerei1J que o -di;g a; intrlnseca
e- extr-inseqam·ente .
Bila: vem crear . um ambiente artificial. O goso do .rnercad-o intern9, reservado pelos )ilremios e por oucras m edidas, faz cl·esaipparecer ·o
est·in1ulo de rn e lhoram·ento, inantem a i1lusào .ao .rnercadei interior, · 1mped·e o surto i•eal dessa industria entre nóS, que tem por alvo o rnundó inteiro, para a ·collocaç_ã o dos productos m etallipos que a,qi;i j)ossárnos fab t i·car; •limita a concurréncia.
· '
'J~ neste ponto devo 1fazer uma pausa, para dizer que não tenho
a· .preconceito ela concurr•en ci·a.
Não ,
.Sei pe1•feitarnente que, sobre:tuclo para determina,clas in_dustrias, ce jo
vulto exig·e se movim·E1ntem capitaes _ imm·ensos, ,não se achando este
ao alcance' ele -qualquer industrial, fatalmente se ·cllá, pela · natureza da.s ·
cousas, uma liinitação de con :::u-rren cia .
Mas "differença ·existe, e g·rancle; entre -esta limit açã0 natural re&ultante àa s·nrface <financeira de cada industrial e iimitação artifi~
eia! que decorre da distribuição legis·l ativa ·ele um delerminaclo ·mono,polio entre duas -ou tres mãos.
· UM SR. DEPUTABO ----,_ Sempre ha concurrencia ...
O SR. CALOGERAS E' o que quero dizer; a concurrencia nã·o
é illimitada, mas ex iste.
Ag0-ra, per outro lado, limitada como estâ, e é · isto .que ·convem
sali-entar, facili·ta o accôrd-o Entre o pequeno numero daJquelles que pôdem produzir determinado genero e facilita, ' portanto os .t r-nsts. E note
V. Ex. Sr. Presidente, a g ravidade de urna situação ·destas 1pa ra uma
ma.teria prima que t·em sido ·cons·id era.da com razão, o pão da i ndustria. V. J!:x. repare ·qu·e não ·ha g·esto, já não digo mercad,o.r·ia, que
não ·presupornha, ·remota ou proximamente, a intervenção da industria
siderurgica.

\

Ainda na Usta elos' in.conveni·ent•es ·extr i'l1s-eco.s do regímen crea.do
para o Brasil fi.~ura o .seguint·e: o aba,ixame-nto artificial do p.r eço do
custo, d-evido
a .concessão ·de prem'i-o.!, fa1lsefa a noção d·e co;ncurrencia.
1
Já niia · ha um pr·D•ducto nosso ·em corifronto com os -contendores de
.outra
-Origem qualciuer.
·'!.'emas ·um product-o ndsso artificia lmente mais .ba.ra-to, e que, porc
tanto, assim prot·eg.i.ao, ·não 1encorntra lno·tivo n enhun1 1para reduzi·r o seu
propri-o preço de .custo, . aifirn de ·beneficiar ao consumidor .e ,permittir
a lucta .·eflfi·caz -e definitiva ·C}O rn os similares· ejctramgeiros.
O S.R. NrcANOR no NÀsCIMENTO
Durante 2:5 . .a,nnos ·n ão ha
lngen tivo nenh1Jm .
:, .
· . ..>.-;

O S,R. .CALOGERAS· - P€rreitamente. Fica por ·este faCito 1nesen1affo ()
me'i:'üado interno e diffi·cmltrud·a. a conquista <lo :menciado e:icter·no.. Dif~
fimütada ·po1Pque .se ti'ra o estimulo par:a ·b airat•&ar o i;>•r eço unitario da
producção; em rnn ·paiz como o nossú., que não possue mar-i1rnha m e rcanibe .a:es•envolvicla, s1e aUJc;tori.sann rebaibes ·e s,peciaes d•e fretes p·eJ.as c.oi:n~
1Ja·nrhias de tranS'po1rte

reducçõ·es

"ª

exitrang"eiTas,

afi~m .

de

CO'mp.e n~ar :e·m

con1 estas

•p rotecção artifidalmente dada pie la {10.nc·essão ·d1e premôos , €

ni nguem 1J.1'0·d,erá~ l·evar a
1

m.al urna m·ecl'i..5'a de defesa ·co.wbu~ aggressã.Q
1

1

uossa.
Al•é!n do ma.i·s, Sr. Presid·ernte, - o systema tem por base uma verd•ádetl'a hnmo!l·aUd·aid•e eoono•n:ka : faz pesar sobre o Brasil i'nteiiro os
.onu.s ·d·e um r.egiinen que visa ben e-ficiar sÓm·ente uma -det~nninaida in .dusitria.
Outro i·nconve·n iente mais g.rav·e do premio . E ' natural QLHl na
phas€ ini'Ci.al d·a industria, .qua.ndlO ·um•a serie i•m mensa d·e p l'O·blem:as ·i n dustnia.es ·e •technicos ~·eem de ser r.esolvid·os, a:n.t·es do ap.r oveitamento
-corre:n te nas ·u sh1as, d:a .1nise aii voint düs 'Processos •entre nós; lé n a tu-·
_ o·al que •durante ·este perlo.ao, o Gov•erno, •an.te uma empreza que estiá exdusivaruente ,a;e:s•p emdendo do seu, ven·ha ·em seu :auxilio e .a ampare.
Durant·e a ·phiase d·e sacrifici•o das ·usinas., os p1,emoios não func<!io~
nam, .en:tnetanto ; só o f:a1'em d e}) ois da "ºxp.J,oração corre•nte .
Po1r outro ladlo, uma vez so l·vid:os todos es'tes problemas, uma vez
co·nseguii•da a ·p rodu·cção ·eco'Ilümi.ca .do me•tal, entrad,as po1rtanto, as em prez·as ·em I~has'e -.d•e · p1en:a prospeTi1Õ'ad·e, d•e ftmccionam.en•to no.rmaJ ,
se m o EÍstado ·e, co·n:t.Lnttamente,' S·eia qual fór i:J gTáo de pro•s p.e rklad·e ·
dessas' m·esm·as associações, tür;a d.o Thesotiro os recuy.su.s prie1ci so.S' paira
paga;r os vrem.io:s, qllie j:á não ve-em i.nc-i<tar a creação dâ.. i·nd'u.s.tfli'a; mas·
rupena.s ·aug-n1.e:nta1r os lu·cr0;s que ·eUas j-á .aufer.em .

·Pagos os pmeundos, haJa luCJro ou prejuízo das ·e:m}) rezas o primeino ·caso ·é mais previsiv·e l - o que se dá ·p elo nef•as•to SY•S·tema institui1do oê ·um <O'impl•es desvi'o .a.a energia nacional.
'De to·dlOs os pontos de vis ta, pp.-tanto, ü .systema :adoptrud'O, intrJnseca ·e •extr.tns•ecámen te, é um ·erro, .e o é princi'pa1roente porque im ped<l
de m•od'o qunsii rubsü•luto :a l·udà que ·n o ~eni,ei10 i·1hlus·t l'ial s·E; d:eve <lSt.a b eJ.ecer em 1torno do el•e•me:nto uni•co d•e ·concurrencia: a competição
das :preços •do cu&to .
_
Vem aggravac1a ·a .situação pela tr iplice barr eira q u e 1se estabele•ce
entr;e :nós pru1~a o novo sunto da ·industria: .o tlranspónte marítimo, que
0

gmavia

01bj ei·::1tos

0

siimiilft.r:es proveni en'tes do ·extra:ngeh":0 1
1

a

t.a:rtfa

alf.an -

dega1·ia, ·alt•a ·co1no todos nós .s a:be'm'01S, e, ftnalmen.te, o premdo·.
iisto, Sr. P1»esidente, em :r1e'lação a uim, ·gene:1"0 de '.P•r imeira nece:ssM·rucl.e, coop·o ·é 'º ferro, ·cujo influxo econom~co nors prod»tetos de toda
sorte ·é, como, ,y. ·Ex. .s abe, pre:po.nd·ei-.a:nite .
O iS.R. .. PRES]DÊNTE - lf-Iavend•o numero '.!)·a ra as v•otações, peço ao
11wb.re 1Depu1:Jrudo ·que interrom•p,a o seú dis·curso .
o SR. 'CAI,OGERAS - Obe(l·eço a V' Ex'
1

,

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

•' •

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

O .SR. PRESIDENTE - ·Estão findas as votaçõ.es; •p aesa -s·e 'á mateTi•a
em .füscussão .
·
·Continuação· da discussão unica do parecer ,süb.re •as eme'ndas offer.eci.das 'Ila 3" ,d'is,cussão do prüjercto n . •61 iB, â·e 1:91'2, f.i•xandio· a drespeza
do

:~Hnisteri'o

d'a .Ag ri·cultrnra, Ind·u1stria e .Com1m1eTCÍ'O:, pa1r;a o exercicio

dte 191.3 .(vid•e proj e"::to n . 61 iC, de 11912).
O .SR. •PRESÍDENTE ·- Tem a palavra o .Sr. ·Oalo.g•ei·a:s.
'Ü •S.n. .CALOGE!Ü.S Quand'O mie Vi obri,g.fl'd:O •a int0l'il'Om.j)er as observações que vh1rh a ·f azendo, .Sr. P.1'esid:ente, pa·ra que se pud·esse vo-
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ita:r a o·rdem do di:a, tinha eu wcabado o .e:>ea:me de alguns dos incrnm•·ein1lent·es dü 1r egh11en dos premios ; ·qua·l fôr1a ·estaJbereciid·o no co'lTtra•cit.:>
ceh,btrado com os SJ'S. Vi'igg e Trwialilo· .d1e Med'eh·os .
\Uu-nia obse1·vação, u1n argu1nento, •e.ntretanto, ein -favo1r do ·systema
:!'oi •ad.d'UZ'k1'o, ao qual e·u a 'i·n da não. !ti:nha d!!!dO 'ª dev'Wa ·r esp:osta, e era
que taes pTemfos visavam compe·nsar diffi;culdwd·es especiaes, ·i·nl1e:1'en tes ao 1neio brasi:l eiro, afin1 :de permittir a -coneurrenc-ia com o si.milar
-extrang.e:i:r o.
1Prelhni•n·arnneni''=,
eu :POcl'e ri.a 1co·n1.b ater ·em :tihese esse inud'.O de vêr .
ll'\Tão cr.ei·o q u e uma ind·ustria ·se· esitahel'eça, 1fomte e :sad1ia, ·e1n uin an1-

.bi ente -a:rüfidal .
D·~ix;a.Jdia .

·

:ele l a;clo ess·e aspe-cto -ela ·Qliestão, prefiro encarar ..d·e frente

o caso do ·preço <d·o -custo.
P:or estudo·s f.eitns· 'PC>r µ rofissiooraes, por es·p ec'ialis'tas, dad'as as
condições pecuU.a;res ·d·o :Brasil, quanto a :frete, qua.ntü a;0 .c usto das materias prin1as, ·quanto aos sala:rios, se verifica que se .p ódem obter, :p elos
p.t eç.os u11Ha11'ios .s eguintes, as differentes ligas de ferro qu.e vasso a e nu1nerar: a fonte, á -razão id·e 16·5 in.rurcos po11' toneI-a.tcla ; as v-igas d:e ferro
em. aço, iá .1"azão 1c1e 12 15 .marCO•S:; •O:S 1t rilh·o~ 1p.elo mre·S'.J.Uü (].)T8ÇiQ ; as vergas
e ,fitas por 11315 :máwco·s ;as chapa.s .f.i.nas '))01r 180 marcais· ; as verguinhas,
o .a1,a'm·e -de la:m:i1na.d:or 1pOT 150 marcos; ara-m e Us:o .de 4,12 Jn lm por
11615 inanoos ; .a ra1m•e -d·e t·o•dos ·os .num~etros, -eJm, m 1édi a, 18•5 -m a1roos ; pre.go:s, ·220 n1·a:rtcos, ·e ·chrupas .ga.lvanizaida's 31•5 m ·a rcois .
Pois bem, 1s i r.ed,uz irmos ao camMo v<igente d'e 16 pence esses cllfferen:tes val.oí·es expressos em :moed•a allemã, temos. que •a fonte valer'á.
dtgamo.s, 49$0()().
Pana ·este mes•mo mateni.a l que se pócle obter por 49 $, i1ncluidas to ..
das as cl ~spezais, ;1nes 1n·o a d·e ju r·os e a11nortisação, ·do capHal e n1pregaclo
JJara as instal!ações - p:aa-:a g.a r,l:}ntir essa fonve que se pócle obter por
49$ a ,tonelada, in clusive :to•d.os os elemen tos fo!'lnadores elo pt'eço, estabelec·e 'º .oontra.cto, durante 25 .annos, -0 pren1·io de 10$ ;pel a meS.ma uni'...
diaide, iisto é, 1111ais ·ela qtünta 1part-e •do custo rto.t.al 1do 1pr-oducto. Para rJs
trilhos, para. os vjga·ll}emto.s, vig;as e1n duplo 'l'.. e.n1 I~ ·cantoneiras, vigas
em U, que se po01de1n -ob.te·r ia 1 25 m1arico~:f, s-erj am 9 tJ$ a :tonelada, se -estabele,ce o premio ·de 25$, is·t'o ·é, ·en:tre um terço B um quar'to do v'a l0 r.
PaDa ,cJ1aipa1S, ·para as ver,gas que .se podem. obter' por valores .que .o·scilJ.am ele 131 a 1190 ma'l'CO.S, :isto 'é, de 100$ ·a 143$; se estabelece o mesml) pr-emio de 25 $ 'j)Or ~.onelac1.a.
·C-oim preheni:let-s·e-i a ainda u1n pr-e.1nio rnodi,co, ·mocl6rado, nunca urn
premi•o que se elev:a cl·e 25 o/o a 30 o/o elo v:alor m e rcantil, do preço d·e
c usto, indusive to d1a·s •a;s d•espezas do capital, do serviç.o ele admi:nistração e todas as cle1mai·s, d·o 1p•r od ucto .q·u.e s·e vae vender.
E', portanto, o co1ntr!l!cto um verdadeiro absurd·o, até na fixação i lo
proprio p.remio que estabelece .
A lém do que - eu voto sobre este argumento - eu comprehendel'ia
que, durante ·.a phas-e ci-0 i·ni·cio 1da' i11"du:stria; no per-iodo da experi.m entação dos rninerios ; .ao modo :pelo qual se com·po.nt:a1m nos fornos; no estudo ·das mocJ,aJida:d·es "Bspecia:es imclispens aveis para serem trata:dos nos
apparelhos; nos ensaios sobre os 1a-ss·ump.tos novos, que ainda não· Nvera'll\ a sancção ex'perimenütl; 'CQl1TIIJH'ehendenia · 1perfeitamente qu·e houv e3se, ·por par.te elo Poder PubHco, ·O auxilio, i's to é, que este, ·dur.ánte esse
peri-odo, g·a·r antisse -0 ,capi:tal empreg·a;d·o 1crnn sua .remuneração rnor,mal.
Mas o systema de '])remios •durante ;toda ·essa phase nenhum auxilio
traz ao •capital des,p.endi'do.
~ a ·c-ompeniS1açã:o m1
ai·s taride, ' um:a vez ;ter·minadü o perio clo de ~x 
perillll;~ntação, uma vez a · 1abri-ca ·em ,sua ~hase de pleno floreschnent,o,
1

1

I

solvidas l01las as diffi,culd·acles, entrada no peri-0do que produz resu,Haclo.S financeiros positivos, ahi, nem ·si·quer · se logra ·Co·miprehender.

Qualquer que seja ·O ~ucro, vem o premio 'desenvolvei-o e ·para isso
se elevai·á quanto ao preço .do cu.s,~ o. ·em alguns crusos, atê 30 o/o, sem
motiYo q:ie possa jus t'ficar a ·concessão de semelhanLe fav-0r, j.sto du r.ante 25 annos, .automaUca111e.nt1e, seim guardar relação ·col11t o ·eafo r~ü
in·dustrial e o resultado deste.
A .solc1ção razoavel está evidentemente ·em obter a wcção conjuncta, a
conjugação de e.sf:orços do 'Governo· e do ·p articular, :no :ponto •o:nde ess~t
allia 11ça se ·poss:a fazer . não v1is a.r lucros _permanentes, a.cimà.. do .norimai,
da a:cJiviclade parti-cular, sim a.ssegural1-lhe um ambiente de nátu.re·z:i.
tal, em, qL:E:, por seus pro.prios esforços, ·eHa possa encontrar remuneração .natural aos propri:o.s capitaes empregados nesse .rrumo de .a;c;tivid.ade.
Por i!·: So é que, rnuit-0 ao 'C ontra!'io do que advogo ·em relação âs
1

1

Vi.as-ferrea;-:;. ·o·nde Con•demillo systemati·camente, ha muitos amnos, o emprego da garantia d·e juros aicho que, .p ara 1essas emprezas, a garantia c'.le

ju·r os se compr ehende e se ju st ifi.ca.
O rSR. 'C.AHLos PmxoTo - .Como se co111prehe·ndeu . e se justific-Ou no
-inicio .das estra:das de .ferro cons t.ruida:s .por part'.culares.
O SH. CALOGEHAS - Perfei,~a;mente, 1como diz muito bem ü meu nobre
am·igo e cnmpa.nileiro ele representa·ção, .Sr. ·Carlo:s .Peixoto - como ;,e
cormrpreh e ndeu e se justificou na primeira phase das estra:das de ferro
1

construidas por ini1ciakva parti0u1'ar.

E o a!vitTe, -na phase a,c tual do ·

pr-0b!ema, mais se justifi.ca rporqu e, em•quant o -0 ·sy.stema de premios deix::t
sem com·pe.nsaçào, sem auxi.lio, sem .am·paro de qualidade a;lguma, toda
a phase ini cial da industria .s ld·erurgka, no regirmen d·e g·arantia de juros, é o r,ümtrario o qu e se venifi.ca: em.quanto os esforçGs se estão exercendo s em renrn n er:açã-0 irnmedia,'.a, vem o 'Estado com a 13ua 'collaboraÇão e diz : - não , ess e trabalho não é feito em vão.
E, do mesrmo modo, u.rna vez em franco ·dese.nvolvimento a industrja
e produzindo r es ultados, o ·iunc'Cio.namento m,ecan'co, . automatico, da
.garantia clE' ju ros ·cessa, porc1ue a industria e·m questão, pri.nici.palrnen~e
es.t a , deixará a nHLrge·1n nec essaPia para se .cob-rir, ·COin vantag·em, o serh
viço de j Úros e amortisações dos -C:3.ipitaes e11npregac1os.

Qu er c1izer -

·no caso acl:ua1, typicamente, o sy.s•te.ma que se jus-

tiN-ca é ·O da garain.t ia ·de ju1~0.s.
·
Está e1a.ro que não quero d1lzer que seja esse o unko systemra.
·E m .rr•.a,t erja de auxilias vecuniarios, .o que ·eu des~jo signifJcar é

isto: ess e systema 'ê superior ao que se tem ad·op.t ado. ·E xi·stem outros, é
certo ; p-0r exemp.Jo, o ela garan•Ua d·o consumo, que ·e u •comprehend.ó p'e rfeitamente.
Não e~tamos tratando exclusiva;11)ente · das fabricas que .se destinem,
a fabricar, dig;a.mos - fo:nte. Como já temos fo1,nos altos - pequeno.'<,
é verda:di-s, mas que pro·duzem uma ,c erta :tonelag-e1n dessa li:ga é ·COmpre·hensüve1 que se estabeleçam ·usinas tendo por fim o refi.no clessa liga
afim ele tra.nsforma.l-a em aços es.peciaes para deter·m inaclos fins.
Comprehj;.nd·e-se que, para essas, a.o em vez ele se conceder garantia
de juros,

~e

garanta o .c·o11sun10.

Não ha, por.t ant o, uma formula unica para todos esses ca.s-0s. Ha.
vari,as fomnu ~.as ,, conformie as modaliclacles da industria em riuesti:Lo ...
O Sn. ALAOH PHATA T·uclo depende ·do ca.so €S·p ecial que se .tenha
em vista.
O Sn. CALOGFRAS Exactamente; tudo depe,ncle do caso especial
crue se tenha de solver e pri'ncipalmente desses d-0us princ.Lpaes, que
devem ser re.sgnardados a rb €m 'ela propria ind.ustria - ·a liberdade·
amp.la, a abolição de toda ·i·d·éa monopolista e, em segundo Jogar, a
r~tricçfüo, a9 minimo, dos . sacJ:ificios do Thesouro.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO

Isso é element ai·.
·E ' e lementar, :diz muiito ·be<m cf, Ex.
Existe até -0 ca.so, rperfeita:rnente v·erificavel, de u.sinas que queiram
se oinst·allar sem ·auxi!ió o:fficial aJg.um.
.. M·a s, âo iem. vez dlsso, o que ~ema~?
· O Governo transgpediu rpositivannente a ord€m dada 'Pelo Con,g-.l·esso, na.S condições que a ·Ca,ma•ra sa,be, ·p or uma e menda votada •de
afog.!!JiLl.lllo, nas ultimas horas das sessões ·de :um anno de grandes difffoutdades, sob a ameaça da dlctadura financeira, emenda na qual o
Congresso não traçou limites :fixos ao Boder 1Executiv.o., mas ode.feriu a
e:;ite o e:i<ame que •elle .não tiV'era tempo, nem rpoder de fazer.
SR. ÁLAOR PRATA - M a s o Congresso ainda •POZ limites.
O SR. CALOGERAS Per:foi.tamente. Apezar do Congresso não ter
o · tem'Po materi'al :p ara discutir a questão •e ter s:ido -0b•nagdo a acceitai a 1 em.end~ paria ·evitar ma:1 -m aior, aipezar di·sso, o ·Oongresso, d-ef~ r.indo ao Poder · Executivo o exame oda que&tão, traçbu-lhe . €sse limite.
O ,SR. ALAOR PRiATA - Que era um aviso.
O SR. CALOGERAS E depois, Sr. ·Presidente, :não tenho remedio
sinão insis·t ir: .cer~as aurtorisações, •P ela ,f6rma 'Porque são dadas, exigem o 1maior €&crupulo do Po der: .Exe.cTutivo ao Silr·em exercitadas.
tE' .uma questão ·de melindre, si quizerem mesmo de ']Judor, e que
está .na consciencfa dos homens de b em devida,mente aquilatar.
· ·E o :facto é que ao ser ~itilisll!da a faculdade concedida, em outros
termos, aliás, aQ Poder Exe.c:utivo, o Govern-0 não defend.eu os interess€s nacionaes.
•
MiimteV'e-·s e semrpr" surdo aos .conselhos ' dos . com·p etentes, a-0s aNIsos .do prorprio Co·rngresso, dados, em mai'S de •Uma oocasião, em parflcer.es •d·e Comm•issões, em opiniões indiv i.duaes, levados a quem tinha
de .resolver a questão.
:iTI. ;:i.o e>m yez da correcção dos €NOS j•á apont·a dos, Já 'doeument·a dos, o que vimos? A insistenda <HTI tornar a trazer á cons'ideração da
Cll!mara .aos Depiltll!dos so.Juções que esta · jú declarrura inconvenientes.
P.ortanto, :positivam~mtil, •não ·enco.ntro aqui outr os termos •P ara
qualificar o '·p.h ilnomeno, ·s inão uma verdadeira teimosia, um empe1·.ramen to vor ·p arte dos or;gãos od'O Ministerio da Agricultura, que incidi.raro •num ..erro e nelle ·empacam e se firmam, mantendo-se insensiveis
. até (cousa e:x;tremamilrrte our'ÍOsa) ás censu.ras fe\lll!S, .parece •que d ·e ·
•i;mblico, '.P·e10 iproprio ·Chefe •do Estado a sei.is a>"TI1gos politicos e por
€stes trazidas ·~ larga div:q.lgação da tribu.na •p arlamenta,r na · aprec'i ação . •do •a cto que •estamo& discutind9 !
.
Não ·des·e jo insistir sobre está •f ace da .questão, .q.ue •é realm •ente
deUcada, mas ·não te.nho <remedio sinão €Xtranhar €Ssa bemaventurada
insensibi.Joidade. , ..
'
·
De um lado, e&tamos com o ointerilsse nacional, <representado no
surto ·do desenvol:vimento " da organisação infü1.s trial •do paiz, na necessidade - •de :fazer oda s\derurg.ia um dos ·elementos capitaes das trocas
intilrn.a ,cionaes, interesse . nacional ainda represe,n,tado [Jela defesa do
erarfo publico, es·p ecie •de ·abanodonado €m tor.no do qual rapinantes vivem a corvejar.
PÓr. outr:o lado, €nconbramos interesses particulares, com .toda a
hrubi.J!dade, com todo o poder ·de insinuação qu.e lhes faz desenvolver·
a'.Ptidões '.PecuJ.ial'es em busca d a ·satisfaçã-0 1).ropria, lembran·d-0 um
•PQ:UCQ a -p:hrase in.gleza, que ,diz em, não sei si coill OU sem ·Tazão, seruma das, •fo1111ulas norte-amer.i can'as : malce nwn:ey; honew·ly if ·yoii cem,

ó SR. :CALOGER.À!s -

1

'°

l!ut ma,Tce monev.,

íl?ara os homens d•e bem não vedo poss·1bilidad€ d·e hesitação na
ilSColha 'Clo rumo a segu·i r, •com a •excepção uni·ca, tanto mais extra.nha.vel quando e lla .p arte de ·um •h omem '.Pessoalmente rproho, como
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reconheço que · o é o .Sr. il'i.ti·n 1stro da .Aigricu.ltura, a;lliás corri injusti.ficavel <relncidencia no .erro apontado.
o .SR. ALAOR PRATA - E confessado.
O .SR.. RAUL FERNANDES Eu pediria .q ue V. Ex. nos desse um
conselho .sobre o modo praüco.
O .S~. CALOGERAS E' sob essa face que .v ou .pôr termo ás minhas considel'ações. Na sLtuação 'Vigente ·O contracto rião pôde ser le<va:do a <effeito, por motivos que mão :quero r ecapitula1r agora e que ô'á
foram em parte ap.r •eciados no ·d-isc;u.rso .do nobre <Deputado ·Por São
Paulo o .Sr. Afüerto :Srurmento.
'Pro.lcon1ª'uemos essa sLtuação.
O :proprfo tempo, .p elo desanimo dos interessados nessa malfadada
solução, em miá hora i·deada peLo EX'ecutivo, o proprio tempo se encarregrurá de dar a sol'uçã·o que o mobre Deputado pede. Era ·O que tinha
a d.jzer. (Jlfiiíto beni, niiii1to bein.)
0

O :S'R. RIAIUL F'IDRNA'NDE:S Qurunto mais se discute o assum•]Jto da sid·e rurgta, mais se pers·uade de que o alvitre a:doptado pela
Commissão de F'ina•nças foi o mais plausível.
, ·
. ·
P.rolongar a sLtuação de in·s trubilidade do contracto Wigg e Medeiros não lhe vrurece o alvitre unais liberal, .porquanto ·não comcilia os
interesses •do momento.
·
O Sr. Alberto ·sarmento, em seu varecer, procurou llemonstrar que
esse contracto não .p ôde subsistir por ser iuito, nullo e inconstitucional.
· O .Governo, ·p orém, não .p ôde · >d·ecretar -actos de nullidade j'liI:idLca,
que d·evem ser apreci-ados 1JOr tribumaes de s·uprema insotaruc ia.
LParece-lhe que o alvitre mais conveniente ·a ser adopiado pela ca:
·mara consistiria em •e:xi1:ender •a •O'Utr.os as vantagens do referi·do contracto.
Estrumos dentro .a.e uma situação -ç1e facto ·e pe'dimos remedio .p ara
ena.
.QuaI a solução a adopta<r'? A rejeição •das emendas?
Ã questão consiste em que o Poder Legislativo ·n ão tB'ffi competencia .p ara an·nullar.
ro que convi.!'ia, ·p ois, ·era ·que esse poder, conjecturando a possibil idrud·e de ser v'áHd o o contracto, resolvesse a situação.
18-ustenta. qne. ·n o caso da concessão de 'lirajano ele Medeiros e Garlos W ·i gg não ha propriarrnenhi .u m monopolio, t<1-nto ass.jm que se cogita
da ·extensão de identkos favores a outrós .pretendentes. Si o Governo
se obrig·ou. a ,consurmir desses concessio.narios um terço da producção de
ferro, não q·u.er ·i s.to, po.11ém, dizer .que não seja liv r e a ·concurrenda
desse ptoducto n .o nosso meio industr·ial.
·T·ennina affiormando que .se está deante de rnna situação de facto,
Cjue só poderá ·ser mordificad-a por providencias legislativas. (Muito beni;
?n.i;ifo bemv. O r<Yl·ador é feliait.cvdo).
E' encerraclo ·em discussão unLca o parecer ·da Co·m missão de Finanças sobre as emendas offerecLdas ao projecto m. 61 B, de 1912, e
ardiada a votação do projecto.
Votação d-0 projecto n. 61 B, de 11912, !lxanc'lo a c'lespeza do Miilisterio da Agricultura, · ·Lndustria ·e Commer·cio, Dara o exerr.ir.io de 1'.ll.3
(com emendas) (vide projecto n. '61 O, de 1912) (3° rdiscussão) . .
0

Sessão de 3 de
V·otação da se.gui-nte ·emenda so·b o n. 1, do .Sr. Vi·ctor de Bl'i.tto.
Na rubrioca ·3• reduza-se a verba destinada a .«despezas exti'aordi- P11zeiubr9
naria~ evenduaes'' a 10 :QO·O~, ·pape'I,
·
'.Re~.ei ta;d a,

( ~ºº
· O SR. .PEJDRO LAG;O (p·ela. onlem) ' requ er a vei'ifi·c ação -d a votação.
IProcecle nclo rá verificação da votação reconhece-se terem votado a
favor dous ..Srs. Dep u tados e contra, 123.
O -SR. BRESJDE·:'-l:'l'E - Votaram a favor da emenda dous Srs.
Deputados e, co:ntra, 123.
·
A emen da foi rejeitada.
São suece-Ssivamente rejeitadas a.s emendas ns. 2 a 4 1.
1

Votação da segui·nte emenda sob o n . •42 -ão Sr. 'Raphae-1 Pinheiro:
«'A verba .4" ,Para pagamento no paiz -ele trabal·ho de propagancla, etc. - En: vez ele 13160 :000$, -d iga-se l'S0-: 000$00·0ll.ll
O .SH. !RA'PHAJE.'L •Pii:--~HElIRO (p•efo ordem.) Sr. •P residente,
tomei a ·paiavra apenas para faz er uma s'mples declaração .
Tendo consegúido, co1n o grande ,numero <le e'm endas que ap resentei,
levar ao espirita do nobre Re.Jator a -certeza de que córtes se poderi·am
faz er, economias poderiam provir de um novo estudo do projecto,
clou-me r- or satisf·eito em s·er derrotad·o, ccmo fo• am os m :i us outros -c om-·
panheiros, até aqu i . (1Wuvto •be-ni ; miiito b e?n.)
Em seguida •é posta a votos e rejeitada a eme.nda n. 42.
Sií..o .~pccessivament e rejeitadas as emen -é as ns. 43 a •714.
/Votação •d•a segu-inte emenda sob n. '7r5, .cio :Sr . Costa Ribeiro e
outros:
INa verba 15ª - n. 2 rubrica;_ Aic,xiUos cliv ersos - ac·cres cente -se,
sem augmento da respectiva i·m.p ortancia, e em sua primeirà Part e, após
as P'!'l avras - incliisive -20 :00·0$ parct a Esdolia de Comi1vercio elo Exter1

1

1

nato Aqitino:
20 :000$, para a Escola «'Barão .de Suassuna>>, ma·ntida pelo Syncliicato ,Ag•ri·cola ·de Ga1ne1eira, .An1aragy, tBonito .e Escada e 10 :000$, para

a Es-cola Agri-cola de Goyanna, em 'Pernambuco.
·
O SR. PIR.ESIDiill.:\T'T-É - 'A esta em enda a Commissão deu o seguinte parecE:r que conclue por qm substitutivo:

A Comm'ssão aceita a
Goyanna, reduzi-do, -p orém,

0

emenda .na parte relativa á esco la ·de
auxilio a 6 :0 0-0$, s.u bstitui-ndo-se pela

·· seguinte:

-

Na verba 1<5ª, n. 2, depoi.s d•a>s ·palavras ococl;a q1·w z, aiccrescente-se:
in·clus ive ·6 :000$ para a <Escola Ag•ricola ele Goyanna, em Pernamb uco.
0 S·H . .JIOS'Jí: IB'EIZERRA (*) ( pelct o?Ylem) - .Sr. Presid ente, rar a -

111ente oc c: upo

a

attenção -Oa

Camara,

para enca1ninhar . a votação el e

em endas, e quan clo o f.aço, -·como- no presente momento, 'é esperando que
a Camara, rlevidamente es-c lareci ·l a, não negue a:bsolutamente a m ed ida
quo plete io .
Vivemos em um ·p aiz tradicionalmente ag>ricola; em um paiz, cuja
principal exportação vem da agricultura; -c uja vida economi·ca tem como
;)l'incipal base a lavoura.
A Commissão de ·Fi·nança·s entend eu no emtanto não dar seu parecer
favorave! lá ·eme,nda'- qt1e manda auxHiar uma ·escola agricola, que
inter-essa a diversos municipios, entre os quaes o muni·cipio de Escada,
com a ridicula quantia de 20 :000$. A escola, .Sr. Presidente, de que se
trata foi fundada por inic!ativa particular dos a$•ri·cu.Jtores da·quella
zo.na, e funcciona regularmente lla tres ann-0s, preparan-do o op erariado
ag-rico1'a.
·
·
·
•E', portanto, uma escola . ele ·resultad0s praticas -p ara a lavoura de
m eu .Estaõo. •
Um orçamento que ·consigna a verba de 1. 200 :00·0$ para se instituir
.ª pesca no Brasil, não pÇ>.Je; negar a uma so.ciedade de agri·cult~res tão
( *) ·Este discurso :não foi revisto p"eló orador.
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ri·dicula somma, ta'nto mais quanto se trata de uma emenda que não im.porta em accrescimo de despezas, po·rquan to ella manda destacar 20 :000$
ela verba destinacl·a a auxilias á •l avoura !
· lPBço, pois, á Camara ·qtie .dê o seu voto á emenda, certa de que
·prestará um grande serviço ao .E ·staclo de Pernambuco e ·á lavoura de
meu paiz. (.~fiiito bem.; miiito 1Je1n.)
O SR. B.AiUL F'ERIN·AINDJ!::S (pela oi·cleni)-Sr. •P residente, 11i'nguem
contesta q u e seja de gTan de utilidade publica a subvenção a um iI\stituto
de ensino agrkola; n1â.s se ip or esta ·u!ÜCa' razão :c1evessemos -vtotar ·auxiiios que nO's são solicitados. ev identemente ·não ·h averi·a diITheiro sufficiente Para subsi·diar o ensh~o a,gTicola·, porque as escolas seriam innume•1·as, espalhadas na vasUdã 0 de um paiz imme:nso como o !Brasil.
10 SIR . .Jos'.ID ·B EZERRA .Perdão; o nobre co'1lega 11ão aprese·nta, no
Bras'il, dez es·colas fundadas nas condições dessa (Avoia<Z.Os.)
SR. 'B.AUL FERNANiDES - De um modo parti<cular, devo a izer ao
digno ·Deputado, que justificou a approvação · cla emenda, que S. · [E]x , á'oi
o primeiro a reconhecer ·que ella não crêa despeza mova, .pois o que se
pede € qu e, da ver.ba 1'5", n. 2, sejam destacados •3 0-:000·$ para subvencionar as -e sco las de Es·cada e Goyanna. 10ra, a rubrica en1 q uestão não
comporta iss·o; trata-·se ·de uma verba, pequena, ae que dispõe o Govern'D'
par·a auxiliar grande nu1nero de i:n stituições, distribuindo-a icorn a n1·aior
equidade passive! enbre -os -diversos •Esta•clos do Brasil.
Ca•be ·me ainda accrescentar que me informei particularmente quanto
á necessidade ·dessas .cluas esco·las em ·Pernambu·co, e o que soube foi que
mereci'ª rea·lmente um auxilio qualquer do Congresso a escola de
Goyanna, que ·presta relevantisshnos s erviços, .e "ié custeada .com s01n1na
r·elativameilte pequ ena . INestas con -5ições; transigindo tanto quanto era
possivel, corn os re&peitaveis in_ter.esses da agricultura de 1Perna1nhuco
a Commissão propoz o a uxili o de 6· :0·00$ para a escola ele Goyanna.

'º

1

0J!h14to bem; ?niiit.o b1e1n.)

10 SR. !PIRESIDEIN1TE - Vai ser votado o substitutivo ela Com missão á -emend•a n. 75.
iO SH . CiOSTA ,:fbJ1BIEIRIO (1J•efo o.11ciem) B.equeiro · prefe1·enc ia, na
votação, para a emenda n. '75'.
·ConsuJ.tada, a ·Camara concede a ·preferenc·ia pedida:
E' ·p osta a votos e approvada a emenda •n. ·7.5, fi.cando prejuchca( o
o substitutivo .ela Com missão.
São successivamente postas a voto·s e rej e itadas as eme:nc1às
ns. 17G e 717.
Votação da segui·nte eme nd a sob n. 78 elo Sr. :.Vlonteiro c1e Souza e
outro.
«!Para onde convier :
Da verba consignad·a no n. 15 do - art. 1° destaque-se a importan.cia
de 24 :0·00·$ afim de ser a Escola Univ·ersitaria •de M·anáos subvencionada
mensalmente com 2 :000$, como auxilio ao ·curso ele agTonomia que
manté1TI.)>

O SR. MONTEIRO DE SOUZA (pelei orcleni)
Sr . Presidente,
depois do V'Oto sign ifi'cativo que acaba de dar a •Cama,ra, não pó-de s·er
negiada .approvação á emenda cujá votação V. Ex. annuncia .
Trata-se tambem de a uxilio concedido a uma escola, no E.s ta.do do
Amazonas, o qual inicia agoJ'a os seus primeinos passos na. agricultura.
Esta escola é necessaria. Si o Amazo·nas não estivesse atra.vess.an·
do a crise economica por que está passando, de certo eu ·não solicitaria
elo .Oong.resso a a.pprovação ·da emenda, porque o Estado 1JOcleria perfeitamente auxi.Jiar a ·escola, ·de iniciativa .particular.
-
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Dado, porém, esse entrave "'ª m a rcha, do Estado.; appello para O·
Cóngre.sso, que não pnderá, como diss e, negar seu voto á medida, en1vista do mo·do p-0r que ha pouco s·e . pronunciou. (Muito bem; miiito
bem.)

'E ' posta a 'Votos e rejeitada a emenda n. 7 8.
O S1R . MON'l'EIRO ·DE SOUZA
(pelei ordem) Requeiro verificação da votação.
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-.s.e que votaram
a favor 55 Srs. DeputadoQs e contra 79.
·R ejei l:<,da.
Vota.ção da .seguinte emenda sob n. 79, elo Sr. F elix Pacheco.
"Deduza-se da v erba 15" - Auxilios á Agricultura e ás Industri as
a qu a ntia de 20 :000$ 1mra subvenção á Cama.ra Internaciona,l do
Commercio . »
Approvada.
Votação da seguinte emenda sob n. 80., do Sr. Chris.tinoQ •Cruz:
Na verba 6•, n. m, onde se diz:
.
Acquis·i ção, tra:nspo.rte e distrilmição de plantas e s.emente.s, comprehendendo o pagamento ele gratificações a.o pessoal extraordinario
e mprega'i'lo nesse serviço 300 :000$, accr·escente-se ·in fine: inclusive
20 :000$, para, a Sociedade Nacional ;de Agricultura, pela manutenção
ele serviço ela m esma üatureza ..
Approvacla.
Votação da seguinte emenda sob n. 81., do Sr. Jacques Ourique e
out.ro-:
"Proposta:
Fica o Governo 1wtoriza d•o a a.uxiliar com a quantia ·de •10 :000$ ao
Dr. Joaquim Travassos, para a publicação ·ele s ua impo·r tante obra,
0

cu n1 300 gra:v uras, sobre os ·'P
. eixes crus·taceos e 1110.lu.scos da costa, do

Bi'azil, ·especific.:.ando c ::>ta. s ub.--consigna,ç ão na. verba n. 4 elo ·p1·ojectq
ri. 61 .B, d·e 19 U .>J
O SR. J .<\,CQUES OUJ-UQUE (p da u·1cle·11 i) S r. P r es icjenl e,
apresentei esta en1encla. : Fica o G overno a.ucturiz a tl o a auxi ~ i a r COJ n a

quaritia · cl e '10 :U00$ o Dr. Joaquim '.l'rava:;sos, para publicação el e sua
importante obra., com 300 gncvuras, s-0bre os p eix,es, crustaceos e molusco·s ela costa elo Brasil, · especificam do esta ·consi gnação na verba n. 4
elo proj ecto 61 B, ele 1912.
·
V. IDx.J Sr. Pre.si dente, e a •C'an1ara, conheeeim o e:::;f orço pra.ti co. e
a·pr9v.e ita.vel do Dr. ':rravas'sos e m tudo c.1ue ::;e .refere ·á 1-\ gl'icultura.
'l'rata-se ele uma. •o·b ra notavel e cuja uLiliclade já foi reconhecida pelo
propl"ÍO Gongres8o qu e no orça.n1,enrto pa13sado votou u1na · en1 enda.
consignando 20 contos para ser fe'ita es·s a pubJi.cação, mas s endo in sufficiente a quantia votada, o interessado não poucle leva r a effe ito a
publicação, ra.zão por .que . apresentei a ·emenda, elevando a qu a nti a a
40 contos. ' A Com missão Julga -<iue o Sr . Mi•nistro tem auctorização,
dent·l'O elo · credito, para,, julgando a obra util, prestar o .aux ilio n ece3sa,
rio. ,.i.\.pesa.r .de conhecer a competencia elo iYiinistno para este caso,
devo lembrar á Camara que ella já approvou no, orçámento passado
a veTba ·de 20 co·ii.tos para. a publi cação da obra em ques tfüo, razào lloO r
que peço a attenção da casa para o que s·e vae votar.
O SR. RAJBHAE·L PINHEIRO (pele<. orclein) Na hora em que
o patrimonio nacional, constituido por terriborio, está prestes a des.à pparecer avassallado 'pelo estrangeiro, não ·é muito que nós nos levantemos pa,ra defender este precario pa trimonio espiritual, o0u m elhor
scientifico. V. Ex. sabe, Sr. Pre.sidente, que não sou dos qu e mai~
moi;-rem · de amores .p elas cousas que interessam á agricultura, dada a
maneira por que vae sendo ·ella J.evada entre nó·s. En·tretanto si por
ventura poclesse fazer um appello á s<QJi.dariédac1e ·da · .O amara, e,.inda h~
1

1
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pouco tão b em manife,st a.da na votação ·da em end a , que mandava a uxi'liar a iniciativa particular de Pernambuco com o cr edibo que · ella solicitou,, eu esperaria, qui' cada um do s patriotas· presentes, lembrando-se
de que, qu a ndo nfuo formos uma Nação, pod eremos t er pelo meno's o
prazer d e clemD'nstrar que a lgu em estudava dentro des·ta ·t erra, votasse
a Bmenda contra, o voto da C0mmissão. (Muito b e1n; miiito bem.)
O .SR . RAUL FERNANDES (*) (p•elci orc!eni ) Sr. Presidente,
esta Bm enda poderia teT .sido .r.ejeitada pela Camara, a tê por ociosa.
No orça m énto do Ministerio ela Agricultura h a uma verba dentro da
qual o ·Governo faz ais pubhcaçõ es qu e parecem uteis ao ensino ·e propaganda da Agricultura, Industria e Pecuaria. A einencla propõe .que
dentr o dessa verba, o Gov.erno fique a utorizado a fa,zer a publicação,
o .q\:le ê p erf eitam ente ocioso, porque vem conf.irmar um.a autoriza ção
qu e o. Governo já tem e não lhe dá recursos novos p a ra 1)Õr ·em obra,
a a utoriz açfuo (c"p ci11t es ) .
·
•Quanto a o juizo 'sobre o merecimento da obra, a Commissão. não
. podia emittir o·p i·nião, po r quanto · não tem elementos pai'a firmar esse
juizo (civartes), .emqua,nto qu e o Minister.iO' da Agricultura poderá conhecer do assumpto, porque t em orgãos de co nsulta n ecessarios para
esse fim.
·
O SR. PEDRO MOACYR A Camara tem c omp et en cia para conhecer
elo va.lor da nbra, da m esm a fórma que o Ministro .
O SR. R AUL FERNÁNDEs V. Ex. esbá cl·esvirt uando o meu pensa -.
m en!to; não digo que o Minis t ro tenha mai s comp etencia que a •Commissão,
digo que o autor pod.i a üiz er perant e o Ministro o que não fez perante
a Co mmissão, dando co·nh ecimento do m a nuscrip bo ele seu tra.b alho,
mostr ando que ~ util e que eleve seT publicado ( cipcwtes) .
Accresce qu e a Commissão nunca se a fastou deste cr iterio, q uandô
se pronunciou sobre •ca.s·os semelhantes. E com tanta insuspeição tem
proced ido que já recusou, pe.los m esmos motiv>0s,

e

com o.s rnesmos

fund a mentos, proposiçfuo que lhe foi apresentada, o anno p assado , ·p ara
q ue se ·man da;sse publicar, por conta, do Governo, um trabalho ele um
dos inen1b1os dess a prop1ia Com1n1ssão, o Sr. Passos de M i t a nda, .qu·e
f ez confere-ncias notaveis LS obre a boTr acha .an1a.zoni ca. publica,das pela
1

in1prensa diaria .

o

SR. ·NICANOR DO NASCIMENTO _:_ dá um a parte ,
Não comp1:ehendo {) que V. Ex. quer

O SR. RAUL ·FERNANDES -

dizer.

o

SH. NICANOR DO NASCIMEN TO - Que o i\'li 11istro fa z o que ·q uer .
o Ministro f ez o que .er a co nvenient e .
A Commissão não c o·nhece do caso, competin d·o
Governo · a juizar do
valor scientifico des.s.e trabalho.
Por esses f undamentos, b aseado em casos •sem elhantes, n a justificaria que viesse a ·Commissã,o a ter 1n·'Dced im ento div.erso elo que
t em tido, no caso emerge·n te.
O SR . ·P ALMEIRA R!IPPJDR (*) (v e.ia o·l 'ciemi) ~ Sr. Pres id ente
são dua.s palavras, apena s, que .tendem a el ucfd a r a Ca.mara sobre o
m er ecimento da em end a .
O 1Congr esso eleve ter conh ecim ento do tl'abalho cl'O Dr. J.oa.quim
Trava.sso•S, p.ara o qu a l se p ede auxiJ.i'O, 1)Qrquanto esse trabalho não
ê m a is do que a reunião ele uma. serie innum eraveis ele excellentes artig.os, i·nsertos no Jorncü cio Ooml1nei,c>o, ·qi:.e se achaan Teum.idos •em conpendio, illu straclos com gravuras·. ·
Não se trata de nada · d·e novo. Trata.- se de uma questão de dou trin a .

o· SR. RAUL I<'ERNAN DE S -

ª'°

( •) Este discu rso não fo-i r ()vistq p elo <;>ra.d<;>r ,
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Sobre o merecimento do trabalho, já differentes membros desta
Casa devem .tGT (pelo men<Js esse é <J criterio officia l) perfeito conhecimento do assumpto .
Como elu cidação sobre o valor dos 1trabalhos do Dr. Trav'assos,
em assumptos desta natureza, devo informar á ·Camara, que o Estado,
que tenho a honra de representar nesta Casa., tanto merecimento Jhes
tem da.ido, que se tem utilizado delles como m ·eio de propaganda, como
fo•nte de ensinamentos ·para a a.gricultura do Estad.o de S. Paulo,
distribuind-o os trabalhos do Dr. Travassos por intermedio da· Secretaria
da ~ Agri·cultura daquelle Esta.do .
.Er.a o que tinha a d.izer.
O SR . NII CANOR DO . NASCIMENTO (Vela orclem) Si o que
se procurou foi diferir o · conhe ciment-o da questão ao .exame d·o Ji:)<:e- ·
cutivo, esse intuito está respeitado na .emenda que nós apresenta.mos,
porquanto, nós dizemos o •Seguinte : "Fica o Governo a u torizado a
auxiJ.iar com a quantia de 40 :000$ a10 Dr. Joaquim Travas.sos para a
publicação de sua importao1te obra .. .. etc ."
O SR. RAUL FERNANDES - Então, a emenda é ociosa, além de mais.
·o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Pôde, portanto, a emenda auto rizar o Governo, e este exami n ar o valor da obra e auxiliar a sua publicação, si assün julgar de utilidade publica.
o SR. RAUL FERNANDES - Perfeitamente.
·O SR. NICANOR DO NASCJMJTINTO - Ha, portanto, coincid e·ncia absoluta entre o f undamen to do meu voto e do fundamento de S. Ex. ; o
criterio ·é exactamente que o Gove rno deve fic.a.i· autorizado a examinar
a questão e resolver S·i dev.e publicar •ou não, ao passo que si a Camara
fôr indifferente á emenda, não a approvando, é •isso um indicio para
o Gove1:no não determinar a publieação.
o SR. RAUL FERNANDES - Não apoiado.
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Está dentr·o das razõ es juridicas
de V. Ex . que a C.ama,ra pod·e approvar a. emenda, porqu e terá justamente reconhecido {) proposi1lo do Hlustre Relator, isto é, diferir o conh ecimento da q uestão ao exame elo Governo.
Rej.eitada a emend a n. 81.
O SR. PEDRO MOACYR (pela orclem) requer · ·i•erificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - V a.e se proceder á verificação.
!Procedendo-•s e •á verificação da votação reconhece-se terem vo•tado
a fav·or 36 S11s. Deputados e contra 85.
(Rejeitada.
Votação da seguinte emenda sob n. 82 do Sr. P ires ele Ca,rvalho'
.A.o art. 2°, lettra Ci accrescente-se :
'E cultura do Henequ en.
A'J)provada . .
!RejeHáda a emenda sob n. 83 .
Votação ela segUÍ'nte emenda sob n. 8·1 elo Sr. Osorio:
"Onde convier :
Deduza-,se da v.erba 15, n. II, rubrica - Auxilias diversos á agricultura e ás indu·strias - a q uantia de vinte con tos para subvenção á
Federação das Assoc iações Ruraes do Rio Grande do Sul, para desenvo lver seus trabalhos çle propa.ganda, manter sua rev.ista, organizar
seu museu e serviço de estatistica econ1omica elo 'Estado."
O SR, OSORIO (pela orcleni) pede a app1;ovação da Camara á
emenda, em votação. Trata-se de conceder um auxilio á Federação das
Associações R u raes do Rio Grande do Sul, instituição be·nemerita, cheia
de serviços áquelle Estacl<J . Para mostrar a utilidade dessa organização, basta dizer que na hora presente a Sociedade Nacionai de Agricultura cogita de propagar semelhantes ten tamens aos diversois Esta.dos

" tla Uniã'.o. Os ü ti s ela federação rural consta m dos Estatutos e junt os
ao parecer, são v astos e elevados. Deve no1tar qu e a. Commi.ssão de
J!'inanças não é contraria em princip.io á eJmenda; a cpa. a p e·nas que se
deve d e ixar ao criterio do Govern o a distribuição dos auxilias autoriza.do s p.ela consignação 2" da verba 15. Nestas cond.j çõ es , appella para
a Camàr.a, afim de que, nesta paTtilh a de favor es aos Estado1s, caiba. o
quinhão que recl a ma o Rio Gr a nde do Sul. (MwiJto bem; niiiito beni.)
Rejeitada a e ménda n . 84 .
ProN;c1•en1d10-se á v e rifi.cação da votação, reconhece-1Se t e r em VO·
ita.do a fav.or da emenda 15.3 1Srs. Deputados e contra, 77 .
Rej eita.d a.
R ejeitaJda a e:nenda n. 85.
Votação d.a seguint e emenda SO·b n . 18•6 do ,3r. •R odo lpho Paixão:
A' verba . 3ª, II - 1Serviço do Povoamento - :H .a.spedaria de Irn:ni r
grantes MaJterial :
\Diga-se, ·in fin e : «comp·r ehend e n.do a diaria de 10$ ·par.a o Dh·e ctor
e as ele 2$ a 7$ .para os oper.arios e .t rabalhadores, até o nume ro
d e · 30,,.
·
O SR. PRIE1S'IDIBJ!NTE A esta e rnen.d a a Comrn issã.o deu o

. se.giui·nte ·parecer:
A Corn:nissão a c celta a emenda .em sua .. primeha parte, 'lendo e m
que -0 Di'rector ·d-a IfoE1peclaria ·não r esid e na ilha d.as
Flôre1s, pa;ra onde se transporta .diariamente .
Quamt·o á segunda. p aT.te , O'll é ociosa ·OU Íl1COD'V€1l1iente: ociosa, se
·O pensamento <lo autor é d.ar aos ·t raiba l.had,ores uma 1dliari a de 2$ a 7$,
pois q•ue a a utorização ·para .a des•peza com este" salario j á , e stá com preh e ndida na V•e rba 3ª, n . ]J; i.ncon-Ven·i ente, Se !Se traJ ta de elevaç ão
. da ·d i.aT i.a a o ·d·ObTo d e ssas q u antias .
Vo·u subm·etter a vo.tos a primeira ;pm' te.
O SR. RAUL F ElRNANDES (p•ela 011cLeni )
Sr. 'Pres idente, a
Co'11missão sente necessi·d·ain e de modificar o paTecer lfav oYavel que cl~ u
a .ers ta prime·ira ·parte 1a1a ·e1n•enda.
O fu•n·daimento d o 1parecer decorreu ela circumsta11.cia elo func ciorio a qu e eJ.la se reifere ter n ecessid ade d e haOita r 'fôra 'Cla ilh a elas
Flôr es e precisar verceber uma . diar'ia pelo tra nspo r t e •par a iT á rep artição . EntTe l a nt.o, JJ.O•ste riormen te, 1f.oi info.nna.d'D de que o ft.:nccio nariÓ não reside 1na I-Iosp.ed·aria por su1_a conve'Diencia. ]\T:es s as cond·içõe.s r eforma· o seu parecer, aoo~1selhand o a r e j eição .ela emend a .
O 1SR. 1NIT\C.&'<10iR DO N.".,.:lOIME1"1'110 (i>eLcc oo·cvem) Sr. Pres'. dente, 'di rei apenas d·Q.as 1)Ma!Vras -cara,c1teristkas. A Commiissão é
favorevel á primeira rpart e 1d1e·sta emenida =q ue m ana.a d.ar a .cl ia:ria
d e 10$ a o Dir ectoT da Ho5'pedari.a, que tem condu.cção elo Govem10, e
con ·s i d era~o
1

1

ago.ra êt uanto aos operarias . ..

·o SR. IRA!PHAEL •PI N°JHEJR0 E OUTROS - O R elator jiá r eforTiw u o
parecer n essa •par te .
iQ SR. R AUL FERNANDES Àcah e i de clecl.arar que aconselhava á
Camara que votasse -con t ra essa parte <la emenda .
. O SR. NICANOR no !NASCIMENTO Neste caso, s e nto-'11e, a tte nd e ndo
a que 0 Rei.ator da 1Comm}ssãq s•e d·ecl arou de accôrdo.
O SR. ROD\OL1PHO PA1D \:ÃÜ O !Ilustre •R elator da Commissão
e o brilhante •orado·r que m e ·pr eced.eu estão equ'.vocados : o illl\Jstre Rela tor, aio~han do odos a essa parte .a.a e rn e nd,a, e o :;;r. 'Nica;nor, a chando
que ena .nã 0 devia ser a1p1Hovada, sendo r ej etta•da a segu-n.aa.
Qua,nto á primeira .p aTte {1a e m e nda, a:presentei-.a. porque 8: achei
ela mai·s a lta justiça.
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SenJd:o o Director da Hospedaria de Immigrnmte& um dos :llunccionarios do :M inisteri-o :da Agrkultura •que melhores· serviços presta ' e
u1m dos .que menos per·cebe, apresen tei a emenda.
Agora, poném, 1peço a V. Ex. co.n suHe á Casa se consente ·na ;retira.da da emend.a .
O Sr. RodoJ.pho Paixão requer a retiO SR. PLRESIDEN'DE rada da sua emenda n. 8:6.
Os senhores q:ue comcedeln a retirada, queiram s·e •l evantãr.
(Pausa.)

•Foi comcedida.
Sã;Q suocess·ivame1Tle .r ·eJeHad-as as emendas ns. 87 e 88.
Votação da seguinte emena.a s.o:b n. 89 do •S:r. J.oaquim Pires.
O SR. iP\RJES•LDENTE A esta ·emenda, a ·Commiss·ã·o of.fereceu o següi•nte substi'tutiv.o:
«Ficam transfeTidas 'Paira a jurisdicção ao Mtnisterlo da AgriO'Ultura as . faz end·as nacio11aes do Pia.uhy, autorizaid·o o Govel'no a :rescindir os co:n1ractrns, s·em ind·eo:rmização, de arrendament 0 ' em vtgor, e
a apr.o•veital-as como :fôr mai·s conveniente; e ou:tr•o tanto f•ará em relação ás :fazendas nacim1aes d•e Casa1lvasoo, Caiss{cra ·.e ~B«itiorni, em
Miatto~Gr.osso."

O SR. JlOA,QUIM PIIRES (qie1a orlDern) · ---' Sr. lP.rnsildente, ipedi a
.palavra 1pa ra s·olicitar de V. Ex . se digne consultar á Casa s.e consen1.e ·n a Teti:rada das emend•as ns. 89, 90 .e ·91, visto com:o a. nonrna
que a Commissão ado·p tou torna ünpTaticaveis .ã,s eme ndas l[)or mim
·apresentados .
üons:ultrucla, a Caimara concede a retiracla elas emendas ns. 89,
90 e ' 91 .
.E' ·1 '8je'.tada a emenda n. 92.
v .otação da seguinte emenda s:olb n . 93, ao Sr. Na.buco de Gouvêa:
Ver.b a 1·6 !Ma1·eTi.àl :
Accrescente-se ITTO ,fim, :depois das ·palavr.as ""despezas miuda;s e im:pr'e vistas·>J: i•n clusi•ve '6 :000$ para gratificações ao Director do serviço
cluO'alI:lt·e o •e:iceTcjcio .
O SR. !PJR.ES.IiDiEJNf.rE - A e sta e:nenda a Commissão offeTeceu o
seg-uin te aid·fü'ti vo :
"e.Nos termos ao art. 68 d·o •regiulamen;to de 11 ae Agosto· Ide
19.11.))
A'Pp,rovada :com o . adcUtivo.
Votação da seguinte :emenda ·sob n. 94, ia.o Sr. Ghristian 0 i'Btasil:
Desfalque-se ·da verba 15ª a quantia de 60 :000$ :para ,auxHio :§.s tres
primeiras escolas :praUcas de electrioidad·e e de mecanica que se fundarem pelos moM•es norte-aimerican·os, >Sendo 20 :000$ a cada 'Uma.
O SR. PIR®S[DE:NII'E u'.. esta emenda a Commissão offereceu
o seguinte ·p arecer que conclue por uma modificação:
1ccA Commissão ac'ceita a em·enda, substituind·o-se a quantia pela d·e
40 :000$ e aos palaV'ra;s cctnes pq'imueir·CU!" 'POr '<<idMas pqihneiras>J. D'lla:s
escolas 'habilitaram-se a .p er·cebel' a subvenção, e .oonvem não ülufül-as
ma es.p ecta.tiva do auxilio, o q•ual seguraimente 1nfluio :para o esitabeJecimento ia.as mesmas.>>
Approvada com a modifi·càç&o .
Vütação da s·eguinte eunénaa >Sob n. 9 5, elo Sr. ·IMaurioid de Lacera a e :outros:.
ccArt. 6°:
'Desta que -se da verba 3ª do orçar.nento da Agricultura a verba de
1. 000 :000$ annuaes •para as expropriações de •terras. nas .fr.onteiras
par;:i, estabe)eciment9 .e loca liz.ação d e colonia.$ e trabailhadores nacio-

.naes a que será dada a insti,ucção do tiro de guerra nos termos dio
decreto n , 2.0,6·7, d·e 1909 .-»
O SR IMAURICIO JJrE •LA:CERDA (pela ordem) (*) .Sr. Pre5idente, esta emenda é um d<l!quelles .p henom·enos que perm'.:ttem ver
no te1mpo para prover no 10spaiço.
E::n Outubro, os signatarios da emenda apTesentwvam á consideração <1a Casa o ·seguinte: destacar da verba terceira do orçamento da
Agrkultura a verba de 1, 000 :000$ .amnmaes, pa,,pel, para as expTopriruções de :terras. ;nas fronteiras 'Para est abelecimewt.o e localização de
colonias de trabalhador.es .nacionaes a qu·e se·r á •d.ada a instN1·cçã·o do
ui'.o da guerra nos termos do decreto n . 2. 067, de 1909,
O .honrado Relator dai •Commissão, o Sr. Raul Fernandes, trouxe
v oto 1ta~vorav-el .a essa med·i:da, que ju1gava de 1rnma conven ;.encia '1:ama,,nh.a, dispensavel de demo·nstrar. E>ntretan'1:o a Co:runissão l avra 1Pa1·ecer contrario,
Ora,. Sr. ,: Presidente, e u quero apenas in,formar 1á ·Casa o caJSo.
O territorio dias 1\lj:·•ssões es~á •colonizàJdo por .esse feito, por immigran:tes argentinos. (Apoiados. )
10 ·Brasil, mai,s .realüita que 0 rei, não quer ·Colonizar ten»BJS a .e sua
pr.o•pried.a:d·e, ter.ras de seu \Patriuncmio, terras d·e •s ua patria ·c om coI01I1os ·ex:trangeiros, porque .a,,cha isso um ·gesto de falta de <nativismo,
aUás indis•pensavel,
Sr. iPresidente, 1é :tempo de cada .u m de más trazer no ·coração mais
que na oa·b eça <l sensacional .airlig-o do 1Sr. Alb.erto Torres para que o
nativismo · •não venha a se <!onfundi.r com aqui.Jlo que •nós chamamos o
·11acionalismo. LE' baseaido 111-esse naçio·n.aJli\l·::no ·que ·eu 1pro1pu.gno poT essa
m edida JJara qu€ o ·Brasil fique convenientemente .apparelhadq e armado, po.I 'que -o 15acto é que o_ Brasil esbá desarmado ( apo'llaclos) , E'
uma medi1Cla a ltamente ecomomi·ca localizar ·i ndividuas · vadios, desoccup.ados ou .entr·egues ~ profissão d'e calceteiros e outras profissões · hidispensaveis, ·a.JS mais d·as veZ'es, no trabalho e amanho das teTras .
.Se a 'Commissão não q>uiz melindTaT os nossos amigos extrangei.ros
com estabelec& colonlas civis ma Ol'ia fronteiriça, -eu .pe,cliria a alguns.
dos dignos membros da Go:m1nissão d-e dizer sobre ess·e po·n to do parecer
do Telator, jus1tifica1ndo essa ·maneira absurda (eu quasi ia dizer tyra'll:nica) em re'lação •ás emendas da OommJssão,
O SR. ·PEDRO MoACYR - NEVturalmente e!la dará a ex1pl!caçi1o .
.o .SR. MAURICIO DE LACERDA - E' exacitamente ·iSS·O· que peço á
Coonmissão : dê as .e~·i•caçõeS'.
O SLR, .RtAJU:L FERNAINDES (!Pelei or.d.em) - Sr. Presiàente, cabeme -eXJ)Úcalr o meu voto vencid.o ,contra o parecer da Commissãio contra1'iO a esse voto, satisfazend.o assim 0 pêdid•o do nobr.e Dep•rntado.
O ISR. tf'EDRO IMoACYR dlá um aparte.
O SR. RAUL FERNANDES Eu posso dizer o que está no voto
'V·erWidO, é a nünha o•piniãu, e dizer mais qual o f<undaimento ·p or QUe
Commissão não concordou commigo. ·Deste modo ter.ei satisfeito ao
:pedido do no·b re Deputadü .p elo Rio de Janeiro.
1Pa·I'eceu-me de indisipensavel conveniencia e vantagem que, por
conta do creditei . .para colonização,' des·p endessemos ·em <!OJ.onizar e :Jocalizar colo111os macionaes na fronteira mil contos. E a,, razão é obvia:
é q•U'e o .habitante nacional na •f ronteira é o primeiro .gua.r.ila, o v.igi1\linte Ejffü.caz >dessa, zona. Não só e!Je, levado pelos seus interesses e
ainda :pelos seus sen.tim.enrtos d·e patriotismo, é o ·p rimeiro que denumcia
as lncur.sões· extr.angeira·s ·e o ·pl'imeiro q.ue organiza a resis:encia, como

a

,( •)

;Este -.cliscur·s o ·nã,q foi revi·s•to pelo' o>Tador.

I
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pelo oultivo e tra-balho .da t erra •pTepara o abastecimento do exercito
no caso ele uma ,g uerra, ruind.a que a .11ypoth'e.se a.e guerra 1s·e ja parâ
nó.s prohlematica; .e .n ão ·é de mais q'u e imitem.os nes t e particu lfir (J
que as nações av is•ada·s " -civilizadas faz•e m em relação á gua rda e á
vigilancip, .d•o seu terri to rio.
Eis o .fiund·a mento s uccinto .ao n1:eu voto no seiü d.a ·c o111m·issão. Os
meus honrados co:npanhe:ros .delle diverg·cram por dou-s motivos.
A:J.gu ns, ·chefiados Pelo .Sr. A:.nto·nio Carlos, enten·d iam qu·e essa preoccupação eT.a .u m 1tarnto sem bas e : u1u perigo d·e ,gu erra 1tão remoto,
tão gratuito, não ·ê baistante para; fazermos aquell a colonização com o
presuppos to de uma· <>ventuaHdade qu-e 11ão podi-a occorrer.
Outros, dngi·ndo-se :nais ao espirita f ina·nceiro ela ·qu es•tão, como
o Sr. Ri•b,ei•r 0 Junque'.ra, entendiam. q•ue ·era inutil autoriza,rmos por
conta •d esse credito de 10 mil contos a gastar mil 1para loca lizar os trabal-l1adore1s na -fronteira, ,po r iB·so que .e) Governo, pocle1n do l·ocalizal-os
em pon·to que mais lhe apraz, pocler\.a assim d <tr satisfação aos · autores
da emen-cla, .dad•o que o Governo concordasse com a orienüação que os
proprio·s autores .da emenc\a a;:':O:nittiram .p réviamente, desde qu e a redigiram em fórma ide ruutorização " não em termos im')Jerativos.
Eis as tres · o•piniões mami.festaclas •p ela Commissã·O.
O S'R. RU-\:FIHAEL BLNHEIJJRO Sr. '.Presid·ente, tal vez por u:na
i!'\'. ei3•Pºnsabili.dad-e -q ue os patr'i-otões ele 1prof'ssã 0 costumam -t er, eu
não .posso bem apr>rel,ender essas razões subtiliss;ma1s, byzantin.as ele
· eco.nomia, to.das as v-ezes que el!as se !'eferem -á .defesa nacional!
E ,par.a falLar Hn.gu.agem clara, ~dian te 'desta Camara que, de vez
em qu.ando, parece docemen te arrol har os ouvidos com o algodão de
u1ma 'incuria or'i.minosa, a:rei que \emquan!to v ivemos nessa adoração do
cuef'icit, a .'1crgentina, se·ntin-clo "nen os esse prur·iclo •da economia elo que
.nôs outro-s, .arm&,-se ao ·ponto de, a i1nda hontem, um •telegTamma nos
noticia, es ta r pr•estes a -rec-eb er um rranspode completa;me nte cheio de .
arma1nen to bellico para aquelle paiz !
M·as, di-a n1e ·d'IJ .descalrubro ele ·n ão t ermos exerc'to, nem 1para g u a r"dao· nossas fronteiras, e <ind'e 'Vemos o ·Brasileiro, e m vez ele .fa!J.ar o
nosso idio1na, · -andar .a .f ai.lar a lingua extrangeira; .como se dá no
Rio Gra,ncle do .Su l, o-nele os n aci·o·naes -f aliam mais fac il mente o hespanhol .do q u e o .pottuguez, como na Argentina, anel.e é tnais facil fallar
argentino do que a nossa 1J.ingua . . .
O SR. FLôREs DA CuiáHA iPeço l k e·nça pa-ra ·dar •um a·pa•rte:
preciso declarar que é verdade o que 'd iz o n'ohr e Depu.taclo, m as que
em 1oclas as fro-nteiras d e p.a'izes li:mitroph e.s dá-se isso, a !in.gua fica
misturada; mas posso assegurar que não ex iste:TI BrasHei ros maiS Bras il eiros d.o que na fr.onteira elo <Rio Grande do ISuU. (Apoilcidos.)
O SR. •RA.PHAEL PINHEIRO Apoiado, não ha .du:vida .nenhuma;
m.as ha clo-u s meios ',a e fazer conctuistas: é pela .Ji.ngu a e pela pro1Paga;11cla oommerc;,a l. Quancl.o o .p ovo aliena de si a facuJ.dacl·e de fall ar
1

•D a lingua Patria, 'te:n ai.m-inuiclo tuna id e s·uas 'ca:pacidacles.

Todos devem eptencler as m -'rnhas palav•ras em sentido hones to,
.N ão

po~.so

C:O·m\l)rehen-cler razões d.e def·k.it que ip ossam ern
1

lHn

J.no~

m en{-0 dado tazer passar esse imp eto de -!imposição ao estrange iro.
O •Brazll esl1á em fa-0e de dous perigos : um, o perigo ele ser c olonizado pelos ·E sta.d os U.ni·d-o.s; -0utro, de t er um. vi-s inho .que está se ar.mian fortemente.
'
do
Em_quam·to ·n o <Exerci-to nacio n al não existe um .aeroplano, a Argentina já ,conk'l. 36, e realiza e;.operien.cias assom·brosas.
A Arg·enti.na levanta- se, .reclama que a velha clisci-pldna militar se,ia
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rôta para que o heróe ela travessi,a aerea ·do e.s.tuario do Pra;ta seja rupresentado, ·perante o valor argentino, 1con10 heróe an:te o mumdo .

.

Quand-0, porém; -0 movi.mento elo •p erig o surgir a esses ·im!pet-0s !)e,·r oicos, nós, brazi:ei.ros, c on10 novos clünezes, .artir:aremos aos Olh os dO,s
que 'nos ataquem a f igura espectral do [lhantasma do fl!eficU . (Mtl•ito bem; ,
0

1"1i-nito be·m ! )
.
O SR. RIB1EIRO JUN>QIUE!JRA. (p efo orcle11v) -

Sr . .Presid ente, 0u
deveria .conten tar-m,e .eo.111: a:s ,consicleriações do ·tn eu nobre colle.ga, .r elator elo pa:rece r, si o distinct·o 'repres en tante elo Esta,do ela Bahia .não
viesse pôr a questão em outro,s .ter.mos.
J~ ' preciso 1
m·os trar á Cannara que não ha razão de ser par a a e loi-

quenüa marcial do nobre Depu t a:clo.
o SR. RAPHAEL P INHEIRO - Não é m ar'Cial.
O SR. Rmmno J UNQUEIRA A ..questão, ·c o.nform e se _deprehende á ·
pri·m eira l eitura do ·p ar e·cer, ié muito si·mipl·es.

10 illu.Htre relator .apr,e sentou um .sUbsti tutivo ·á e·m~nd.a do meu di::i tlncto .c oll ega:, dig.n-0 .pe.prese.nant e elo 'Esta.elo elo R io de ;:ran eiro, Sr. Mauri~c io Lacer'cl·a, cliz·enclo o seguinte:
0

«Fica o Governo autorizado a eles.pender, por ·conta do credito
pedido em tmen·sa·g·e.m elo <Presiden t e d.a Repubhca de ·6 de s-e te.mbro
de 1911, a quantia d·e 1 . 000 :000$ para ·estabelecer nas z-0na;s mais
convciliente.s da fronteira , .c olonias d·e trabalhadores .n acionaes, d ·2S.apropriando ·q uando :necessarias as t erras preclsa.s. >)
1

Ora, o ST . Pres iclen t.e ela Rep ub liocia pediou um credito ele 10.000 :000$
p a ra colonisação e, uma vez •concedido este cr edito, o Governo póde estab elecer as colonias ond-e julgar mais conveniente . (Aprn-tes.)
O ·proprio r elator ela •commissão, no substi.tutivo, a utoriza ·o Gove;·no a despernder 1. 000 :000$ po.r conta elo credito ele 10 . 000 :000$000 .
O Governo pócle até, incl epenelentem ente dest•a autorização no orçaim.ento, .f azer este •Mspendio, rpur .co;nta ·.ao credi t o já pedido, es.tabel». cenclo .colonia.s onde julgar m .ais ·co.nv.e niente.
F-0i por e.ste motivo qu e .a m ·a:i oria éla .com.1ni.ssão julgou cl es ·n ecessar ia a a-pp.rovação ela em enda. (Apo•evcfos; nw.ito b0'1n!)
ü Governo, repito, •póele, inclepend.ente -desta a ·utorização, fa zer o estab eleci·m ento de -colon ias inas f.ronteiras ou

nos ~

luga·res .em que Julgar

mais convenientes. (lliiiito b em,. )
O SR. JAC.QlllE-S OUiRI1QUE <ve~ci or.clemi ) - Sr . Presiden t e, e nc.J,..
ro €-s t.a emenda sob outrü p onto de vi·sta, ·sob ou t ro as·pecto que ID(e pare·ce mais prat ico .
Começarei por •protes tar •conti-·a a el o·utrina ode que não elevemos ter
a preoecupação da guerra.

Não; Sr. Presidente; es-t'a eleve .ser a ·p reoccu·pação de todos os pov os.
o SR. \RAPHAEL PINHEIRO - Apo'ia.cl o.
Si vis v·c•aem p,cWeú b eUunn.
Ü •SR. JACQUES QUERIQUrn
Quwn.to <á emenda, d.evo dizer que e1la
me p arece muito ·cabivel.
Es&a 8mfmda, mandando despend er rn1' l contos ·com o estabelec;mento ele ;:.olonias, oncle -convier n a:s fron t eiras, -crêa nu'Cleos de 'J.)opula ção e desenvolve ·certas in elustrias . ( A.voicicvos. )
O e.st a.bel ecimento -d estas oeolonias t rará ai·nda o desenvolvimento de

u1m1a rêde de estradas, ainda q ue de Toda,g en1, onde possam os auto.m ove!s

ter fa-a.nsi.to .
E toela a Camar a sab e que o automovel será ele f·uturo o rnf'lh•Jr
tr.ansporte ele ~·u er.rit .
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.Parece-me que o Goven10 , a utorizad·o, .podet'á fazer ·cousa mui dHferente.
No caso vertente, na emenda, .não se trata de ' oolonização geral,
senão es1)ecial. ·cog1'.ta.ndo•-se de dous serviços ao mesmo tempo. (Apoi<iclos; mnito bem. )

O SR. ELY.SIO DE A!R ....UJO (peOa o?'llie.m .) - Sr. Presidente, v·enh•J
,a Can1ara sobre se ·concede ·p refer·encia, n.a votação, para o subs titutivo do relat or .
-Co1nsnltada, a Ca·m ara .r ejeita a preferen.cia pedida.
O S•R . MAURIClO DE .L ACERDA (Ve4ci orcl<Mn) , r equ er v er·ifi'cação

pedi-r a V. Ex. se. cUgine . consultar

de vo.t açiie.

·

.

·

Procadel'l..do-s·e á verifica-ção da votação, reconhece-se l erem vo tado
a favor 65 Srs. Deputados
contra 72.
O SR. PHiID$IDEINTE vo.tarnm a favor ·65 e oon·tra 72 Srs.
Dep·utados.
O re.querimen to foi rejeitado .
·Em · seguida é posta a votos e rejeitada a eme•ncla n. 95.
O SR . MAUR·I CIO DE LACERDA (veta or(le?n) requer · verifi.cação
ele vot ação.
Procedendo-se â. verifi·oação ela ·votação, reco11héce-se terem vo·t·ado
a favor 57 S·rs. De•putados e co·n,tn·a 78.
O .SR. PRESID'EINTE - Votaram a favor da emenda 57 Srs. Dep11tados e "onfra 78.
"A emenda foi rejeitada.
P.o:sta a votos, é r ej ei·t•a da a 'e menda n. 9 6.
0 , SH.. PED-RO [.JAGO <velei orcle1n) requer a verifo~ação da vo t ação.
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votad•J
a · favor 1 e contra 13·1 Srs. Deputados. •
O iS•R . PRES·I DENTE - Votou a favor da emenda 1 Sr. Deputa·clo
e votara,m contra 131 .
A em:e-nda foi rejeHada.
Posta a vot os, é rejeita;da a en1er1da n. 97.
v :o.tação da segLünte emenda in . 9 8, do Sr. Ni.canor elo NascimentJ :
«Onde ·,,onvier:
•Co.ntinfia o Governo au.t o.r izado a rescindi-r, visto "o.nstitnir mo.nopoUo sem om1s para " a União ~ o •cointracto firmado em; 22 ·de fevereiro de 1911, com os eng1e.nheir 0s ·Ca·r los V. ·da Costa Wigg e Trajano
Sa:boia Viri.ato de Medeiros.»
O S•R . PRIDS:IDEN'TE - A -esta ·emenda e 'á de n. 99, do S.r. Por:o
Sobrinho, a ;Commi.~são offereceu o seguhut-e s·ubs'titutivo:
«Onde convier:
Art.
ü Governo fica autorizado a estender á .B ra:cuhy Falls Sy::id'.cat•e e ao enge_nheiro Maria de üHvei•ra l:Wxco os premias pecuniarios
e favor ele transporte \a preço reduzi'do ele urna to.nelagtn1 ·d·e mineri':"i.3
i g·ua1 ao clecu·plo da .p roducção das · res pectivas usinas, de 2·4. 000 toneladas ·Cada 1uma, aos terrr,os da con•cessão identica a e. Wigg e Trajano
de Me·deiros .
·§ . 1. 0 J•}ste ultimo favo~, ·para todos os ·concessiona-rios, f'i.ca subor:lina:do 'á ca.pacidade de transporte das est radas de ferro exploracl·as ·pelo
Gov-enno.
§ 2. 0 Taes favores são concedidos sem privilegio""
O SR. CUNHA MACHADO <veia onVem) - .Sr. Presicl·e nte, á emenda n. 98 está a'ddidonada, 1no parecer, mna eme.nda sem n·umeração, .que
foi apresenta:cla por mim. .
·
Trata•m. a,m bas elo mesmo obje•cto. Por essa razão eu, desejando en··

e

0

0

0

511
,caminhar a vot ação da mi111ha ,e menda, :pe11SO que não tenho OCCasião an~e
r: lhor fio C!Ue esta , , ,
O SR, PEDRO LAGO ~ Apoiaido, E V, Ex. devia começ,air reque.ren>do 11r.eferencia 11a votaçãio vara a sua emenda.
O SR CUNHA •MACHADO , . -. desde que a1m1brus foram subord ina-Oas ao m esmo numet'O e ·a a1II11bas a Commis·são c'.lé ,F inan.ç as aarre·
. sentou um s ubs-titutivo.
A minlha emen cla, ,füs·p õe o segl.ün te : «Continúa em :v•ig>or no• c,01·:rente lexercicio a <lisvo:siçãio , do art. ,g,3 d ·a il e1 n. 2.15•44, de 4 •d,e ja , ;1eiro de 1902>l.
E' a disposição mais jnoffensiva que se -pôde e ncont rar ,entre as
-em endas apreserntrudas ·aio ürçamern:to.
'Ü a rt. 83 da rl ei .a,e ·o•r çamento v igente ·esrtab e1'eceu que 'º G o.ver:ruo
. ficava autOTÍZaJdO a r.eS'CiJnclir 'Ü rCüntrructo ifei1to SOrb!'e a industr.i'a Side.. TUI'gi,Ca ou a estender 'ª ,tod-os vs ,que r·equ er,essem os mesmos favoTer:s
., oornti.füJ,s n d a.r rt 71 da lei do ,o-rçaimeTIJto anterio.r.
\Na. ,c amal'a il'icou .p errfoitamente •escla.rect·d·o ·o ' modo por que foi
-convertida na disposiçãio do art 71 !<lá. 1'ei do orçam:ento 'ª emenda
, que mandava d ar ·,privilegias a ,i ndivj:duos que •tinrh am . r.eceMdo dor. Ç}o :verrn,o a •COnéessão ~le um decr,e to rPal, q ue a inda nã:o se ·a;chava :Pltblicado no D icwio Official .
"· ·
Foi para •corrigir essa falh a da lei d•e orça.menta que apresentam.os, eu. 1cotilo 1° si.gnaitar·io, uma ·emenda que •p or ou tra su;b stitutiva
da Commissfüo :d·e Finanças foi <:onvre ntida ·n o .ar t 83 do orçamento
actu a l , A Commissão de Fina:rí\}as, po,11ém, enrtendeu qu,e a minha.
. actua;l emenda •d evja ser ,s ubstHuid·a · :!Pela seguinte rque d la -0frf1ereoe:
«Art O Governo fi.ca aurtori-zaid·o ·a es1tender á B-racuby J11a;lls Syndicate, e ao ,engenheiro ,M ario d e 'Oliveira Roxo, o:s prem1o.s pecunia-·
_r ios o favor· de transport·e a pr eço ,r,ecluzi.clr0 ele uma tonelagem , de mi. nerios igual ao decuplo da pro·ducçã,o das r espectiva·s ush1as, de '2 4,000
toneladas .cada uma, aos rt:errrros da · concessãv · ielent-ica a C . Wigg
-e Trajano de ,M edeiros.
,§ 1° . Este ultimo. favr0•r, ;par,a :todo:s ·os ccin cessionarios, f'ica subor. dinad-o á cap acida-de de transpo1rte das estraidas ele ferro exiploradas
_pelo Goverrnr0 .
, .§ 2°. "l'rues fav-ores •Sâio rconc;edielos sem Jl'r ivHegiü, ll
O a.l't. 83, -da lei ,ele orçame'Il!to ve•iu 11,rowi·derncialm en te :san a r .o
_<mal a que .clav,a •logrur o art. 7'1, que da d'&rma por que d'oi interp.1-e·, tad-o ,pelo Poder Executivü re sta!beleceu um .rnornopolio de fac.t:o,. A Comm ,i ssãio s upponclo •a<:a;ba[' ,com ,este mono!J)olto, •em vez -de seguir a
- orie ruta ção que 'ª 'Camara 'traçou n o art. 83, firmou ri'l'ais o mono porlio, e pelas ,razões ,s•eguirrtes : primeiro, por rqu e esta'beJ,ElC·eu uma au "rtoriza ção ao Governo, que pód•e ou não u sar della.
O M1nistrn ela Ag,ricu•l1tura ,s ubmle tteu ao <:onheciment o ·da Camara
,,a ·dirfficuldruele em rq ue •S:e ll(Ch ava para cump ri r o dispo sto no art, 3,3 ·
dú orçamento. ; e el,urus ICom•mi:ssões ·d·a .Orumara, à, de Finanças e a.e ele
' Ohras Publicas" ,esrturd1and-0 a rnerns•agem do Gov·e·r no, deTam rp areceres
<:ontrarios á rprov.osrta feirl:·a veios -CO'ncessionarios Wirg g ·e Medeiros,
1na,nda ndo arohivar 'ª m esma ,m ensag,em .com dous ·b rilhan tes pareceres.
1Si >:e p·ermHUr a 8Jppro.vação d·o •s wbsti1tutivo, .ü Governo f.ica sem.
· !P'Oder ben'l ,cumipril-o, porque as Commissões .da Ca.mara entenderam
q ue não era o .caso •de se .fazer ~im a r escisão dispendiosíssima .. nem
" tambem r0 caso d·e se n egar f ruvores a todos que r,equ eTessem .
Em segun:d,o Jo gar - e é uma .co u sa seria ·a .notar - ·o s u!bstítu. tivo ela Commissão m anda •e st.end,er üS' :!lavores a dous re.queren·tes.
1
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E ntretaJ1't.o, da syn.opse dos nossos t rabalhos se vê que ~·e:quereram OS''
mesmos favores o Br9icU1hY :F .a ll:s Syndic;a·t e, .o D r. .MJ91rio Roxo e .o
g·eneral .Souza AJguiar . Estendeu-se o univilegio es•pecial a m ai.s d.ou&··
individuos e n ·Bgou-se a um ter-cei-ro .que foi o .g en eral S ouza Aguiar .
iPo.r

ulti n10, ',a Com1nissão {lec1larou que e:sta oo.ncessão

não

ünp'Orta

em privH:egio. E' ·shn1J!esmen te um en gano da Comnüssão, 11orque no ··
al't. 71 do orçamento d·e 191'1, :tan1bem ·s e dfzia que aos -concessionau·fos Wigg e T raj-a n.o se devia dar aqu el•les !favores sem privilegio ou
mo:no1po lio. E11:treta,n.t o t al não d'.oi ·obs·ervado, ·e :en es ficaram com o ·
ínonopolio ·de facto .
·Po.r estas r.azõ:es, peço ·a V. .E x . cobsuHe á .Casa si -concede pre - ·
para a n1.inlha e1nenda .em vez do substitutivo a.a Con11nissão.
(Miiito b e11i; 11.iiito be11~ . )
.O SR. RAUL :FERNAiJ\11DE-S. (pelei orcZeni ) ( *) - .Sr. P ·r es id·en;te, a
vo tação de prei'er ·encia r·equerida deve ser l[l·nececli'cla, de infol'lnaÇ ÕE>8
minis•tradas pelo R elator s obre o meiiecimento d•esta · emenda, p.orqua ·
erp. regi:~, os caisos de prreferen ci a .envolve1n u111 julgaim,ento ·doe ni.erltis;..
A Commissão enco;ntrou dia'llJte de si uma s<ituação que ella não pôde·
reso1ver, situa,ção essa .que .d·ecorre do contracto celebrado p elo P.o- ·
der Executi:\•o, a utorizado pelo Gon.g res:so Nruci.onal .
·
·o !SR, N ICANOR DO NASCIMiENTO - Nã;o a1poiad-o ; n ão autorizado '
pelo 8ong·r·es''°.
O 1Sn. RAUL lF'ERNANDES A u torr.!zou -se o Poder Executivo a d<cl"
ce1;tos p:1'emios e outro:s fav ore•si ...
:O SR. NICANOR DO NASCIMENTO .Certos, não; ·i nc·ertos. o Go1n- ,.
·e:1~eSIS'n não mall'·cou a s"On1n1·a dos ·pr.en1°ios.
10 SR. RAUL FERNANDES - Tanto melhor; a u torizo u-s<e, H!imi:ta1daim1e.nte, .a coneeid1e1r 1p remios a d.eterm1i:na..das pes1s10.a.1s, sem .mono.poli'O ne1n
fer~nqia

.p.rivi-l·egio.

:O SR. NICANOR no >NASCIMENTO - ' .Sem monopo.l'io 'llenl !P'f'ivHeg.jo.
O :sru. éRAUL .FERNAN·DES Feita ·p elo Governo a concessão, .outros .
concurre.n-tes s·e a1JPeS'entan11 ·en1 campo, que.i:x:a:n.ao - se· d:e qu,e f ie-a ram~

p01r ~wto ·do Congr•es:so, oollabor ando •com o Pocler ·E x·ecutivo, em .p osiçã!o 'i-nferfo:r, na lut•a ·cTa co:ncurrenda, 'J)'OT.que os ,f aotores naturaJes da
r;roducçfuo foram1 perturb:flJdo.s 'lJ'Dr :factore·s artif'iociaes qu e a lei o reou :
·en1 .favor ode un1 co111currente.
·Peidiran1 Tem.ed'io :para i1st,o ·e
~. ei

'°

.remediio que

r0

!C'ongr.esso deru 1 '1l·a ..:

vige nte, f u.i a'l tewD.a:tiva . . m 'ana·ou ·que rO Govern o, o~u 1rescind:i-sse o
co ntracto .ae c01ieessão a 1'1.> rajano de Medeiros e Garlos W ·igg, ou ·extendesse a. l?odo.s .o.s outr·o.s· 1co·nüurrent ·e s •a o exePoi:cio cl:a i.nd·ustria, ~·o'dos .
os favores a elles d•ados.
O a nn o 01rçaimentf1Jrio d eco ri•Mo f ez a .. p:rova :de que esta :cl'ispo.s ição .
não pod'ia s:e1r vo·s.t a em ·p ratica .
.A r-es·cisã'O foi recusa<la pel•O·S 1ooneessli0·nar·i os Wigg e M·ed1eh·-0s,
€lll1J <
clocu.menJto que rol •pres,ente á :c:am ara ·e no qual ·declara.r rum que
J>Ol' •dinheko "1•enhum a·cceitairialmi tal .tran·s·rucção, v.i:sto q u e :~eu pro- posi.to não :era ,f•az·er fo.rtuna s·em tl'flJballmr.
IÜ SR. RiAPHAEL 'PINHEIRO oi·a, os patriotas ! ' ..
tÜ 'SR. RAUL FERNANDES lPerdão, .não ind ago. ' .
:O HR . .RAPHAEL P INHEIRO .:_ Nã:o estou dizendo isso a V. Ex. ; . fo L'
uma e..'<claimaçãio •qu.e 011.e f ugh1.
10 1S:R. 'RAUL IFERNANnEs ~ ... si !houv.e si n cerk1•a,de ou ihypocris:ia,,
"1·e ssa 'dEJc1a;r:açãio; estou .cJiz.e ndo ·que ·ha docwnenito :apresentado ao ·M i--.
1

,,

( •) Este discu•r so i1ão fo i r evisto pelo orador.
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"r>isterio e pM· elle transmitUdo ao Con.g-res·so, donde se conclue que a
r·esoisão 1amigavel, ·com irndemnização, .es·tá fóra d'e co.g i.tação .
Restaria a acçfuo judi'ci.aria, que te1ria de ser p roposta pelo Go-ver-no . Ora, o 1Governo te·m duvi·das em .p ropo·l -a

1

·Primeiro

1

porque, ·BL

os defeitos do c011trado proeed·erenl. •d.o acto d•elle, pód-e-se, r·a zoave.Jmente, 1hesitar em •acr.eqi•ta:r que -élle· rt:e·n:ha acção, pal'a, aJleg•ando !taesV<i1ci.o.s,, annullar .o contr:acto; segundo, ip orque ·ellie 1divePge ·da a:prectação·
d:o Legislativo quanto á exiisten.cia 10.'eisses def.eiitos ou vj1cio:s.

Nã·o item.os COlrnpeiten·cia pa1n.a d·ec1arar ·c ontra<Dto-s nullos ou annul:nã·o a t·endo, en:contram:o-s a opinião contr.aria ido G.overno, que·
tem ·co.m petenci.a, ·p elo rineno·s, para aj uiz·aT ei ·co:1nirr..etteu ou .não eX'cess.o·
1

la~ei1s;

de po·d·er, ·e que ·d·esco•nbece a existen-l!:ia ·do:s defei1tos aporntad·os.
Consequencia: a .rescisão não se dará a1nigave·I mente, po.r que foi

irecus·a da de mod:o peremptori;o .pelos .t-ntemessados· ; '} udicialmente, [lor-·
que o Governo .não está disposto a propôr a acção ·e, ainda quando· tivesse f.unda:nento para o .fazer, não o .quer fazer, e nós não t€rnos meio <'! ·e ob.rigal-.o a de.mandar em juizo.
Gnnsegu.intemente, a situ ação será sempre da existencia ·de um_
contract-0 qu e i.lnpo rta em monopolio de f.a1ct-0 , sem aufor;·z ação J.egi.sla;tiva para a ·extensã;o aios favo.res a ou·tros quaescruer co.ncunce·n:te s.
A4..irgue-,se-ttr•e, com .alg-un1a r-azãn, devo dizel-ü, poTque fallio n·isto con1
des·p'"rendbnento e sinicer.i.d.ad·e, <de, na ·extensão d·esses favo!r es-, nã·o ter ido ·
·tão lon.g·e qli a,nto s eria possível.
Já -0 Gocv·erno contes<tou, .e eu ·co·n~·est.e'i antes do Gover·n o, e .comm:ig10 esteve a Oonrnüssão, contra o voto da ·Gamara; ID!&S. a veir·êêad e·
estava comnosco ; contestamos, repito, que pudessem ser extendiclos a
to•dos os çoncurrent e·s, tod:os os faVOl'es concedh1o·s a Wigg e Medeiros, ·porque en:t1·e elles app.airecia ·tlim. .que, mathemati·camente, ·p ela natureza ·d a.s -oo·usas, não podi·a s·eT -0uto1r:g.acl10, nos !Il11es1m os teT:tno·s, a toda .
a ge·n te.
o SR. ;\[JCANOR DO NASCIMENTO - Log.o., COI!'Stitu<ia mo·nopo.Jio'
O Su. RAUL F'B RNANDES Engana-se 1V . Ex.
Era a obri g-açã0 q·ue o ·Governo as1Sumia, d'e, <p·aira o consumo d'e
ferro e aço nas necessidades do .serviço .pu.hlico, tornar um terço a .
Wigg ,e l\lledeiro s . Este favor, 1p:or s ua natureza, não pôde ser a1npliado a to da gente, nestes termos, por'q,i1e a unida;d.e tem tres terços,
não quatro.
Por cons·eguin te, poder-se-Iria, em, •r .elação aolS ombros. dous terç:osc
1

.c1·e qu e o G·oveT.n o preci·sai f.az·er 'lnn favo 1r ,novo não -eog;itaoi.:lo até ag.ora

,p ara os de·mais ooncurrentes, ·e seria que estes dou.s terços fossem rateados p< 11 c\ .1us, úez ou duzentos ·corn:mrrenbes, segundo as condições
.ae preço , quaHda l e d·a one1'cadoria, ·etc . !Não é o m~smo favor, ê um·
favo·r n 0v e 'e qu e nã .J se ti11lfa .cogitado e que é -alvllrndo pur um dos
tntere.ssar1 J ~.

Por con se.gui nte, o Governo ·es tava com a verdade, quando dizia
que tin ha impossibi.Jidade mat erial, mathematica de e xtender a tod a
g'ente

! 1 1d

PR

o ~;

1' n.vores dados a VV1 g g e Med·eiiros.

Eu reco11heço qu.e si todos não podEm sér ·dados, ·a lguns po clem
·e ne.ste se nti do fiz a minl1a pro.p osta; reconheço qu., outros de que·
não se c0 ~ i l8va e q ue d·epois foram Jem]}r.adio1s peros inte res·sa.,'los, p•o dem ser inclu•Wos e esta;rei prom.pto a emenda'!· a minha emenda .como·
o Reg' m cn t o µe·mi bU.r , ou ac0eitando •e1m1en.aas c1'0 Sena1d:o ou desta-cando a para formar projecto em s·epal'ado.
Reco r l'eço q ue nem todos os int·e r essados foram attendidos, por-que a Comm issão s ó tomou conhecime nto de ·d uas propostas, Bra·cuhyFalls e Mario Roxo _
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'Não conhecia a .p etição do .general •S ouza Aguiar, que deu entrada
na Camará ·mas nã·o cheg·ou á 10ommissão.
O 1Sn. PEDRO ·Mo1ACY>R - iMas de q u e trata a :petição ido general
Aguiar ?
O SR. RAUL •FERNANDES - Tambem req.ue.r eu .ao Congresso que se
lhe dessem Javor.es e vantagens, pois que se propunha a ex.er.cer a, irrdustria do ferro e do aç.o.
Não propuz ·que este.s -favores· •e vantagens se extendessem a esse
concurrente, porqu.e na occas·ião .desconhecia que U.vesse .req.uerido ao
Governo ·e de.lle obUclo co,ncessão para exercer tal in•dustria. Por con-·
seg.uinte, dentro do Regimento, .si me fôr dado fazer, emendando a
minha .emenda, já . para corrigir, j'á para cons.titulr projecto em separado, ·e u o fare i preench·erudo assim as lrucunas que eu proprio sin·cera
-e leal·m ente denuncio agora.
No que não posso concor·dar de modo nenlnim é que .sej a pr efer ível
.a 1isto a manutenção .a.o regi·me.n que durante o anno P·resente v igorou
e que se provou. ser ·1Jr·aucamente inexeq.uivel, conduzindo, mathemati."
c amente, a su.b sistencia de um mo.nopolio, ao afastam·ento •de.finitivc :dê
co.nourren1:es, iqlI<e, ·só .por não ·enxe:r garmn os seus interesses, aggrlidem a .Co:nmissão de Finanças ou pelo menos ao seu obscuro 'Relator.'
supporrdo .q ue não 1cuidou devida.m ente desses ·interesses 1que, por serem
pairticu lares, n ão deixam de ser 1Mgnos de .p on d.eração, ·p ois qu.e o. ·interesse p.utblico não .é si-não o conlji_mcto .a.os int eresses par.Ucu lares ·em
;presença. (Jlfiiito blem; miüito bem,,)
·
O S•R. l'LA.:PHAE1L PJN'I-IE[RO (pelei ordemi ) - Reputo esta q u est ão 'ao .f erro meli ndrosissima para .a Ca·mara dos Depi_1.tados, porq.u anto,
oem um fo lheto aqu i 1distri.1J.uido pelos Srs. Wigg e Medeiros, havia a
declar ação ,formal de que tü"dos os individuos que atacavam esse con il'l'·acto o faziam por não terem pofü.do .ser seus sócios.
Ora, 1Sr. Presidente, é ·e s·ta a declaração formal contida em um
livro füs'tr ibu ido ·p or toda a Camara.
o 'SR. PEDRO LAGO - E os q.ue defendem?
O SR. RAPHAEL PrNJHEIRO - •Era a pergunta que ia. fo'rmular.
•Co mo, porién1, tenbo a certeza d·e qu.e, lnu ito e1nbol'a assiin não
sej a, o pu1blico jQ1Jga qu.e a Camara .ê o recesso menos digno que a
Nação tem, porque esta ·é a opinião universal que sobre nós formula
·O povo ( ncio cipo1irndo·s ) e que :te"' si-do ·i nstHlada por to.da a imprensa
inun1a ·unanilnidade pasmosa, direi -q.ue, 1caso seja a emenda substitutiva .ela Commi.s.são approvada, rEiquererei, .de accôrdo com a moda que
-está institu ida nesta Casa, que ella , pelo menos par a a c1ignida:d·e daquell es que 'Dão Jograraun ser socios, seja destacada para ver si .ê po.ssi·v el, clepois de .uma discussão mais ampla e mais larga, :a retkada
dess·e Übello, porq.ue isto unenos parece ferro •do que cairvão: não se
lhe pôde mexer, sem que se .saia, pelo menos, com ·as mãos tisnadas.
Peço, portanto, a _,v. Ex., caso sej a a ·errienda rupprovada, que submetta o meu l"equerimento á votação, para, de accôrdo com a moda
c o.r rente, essa ·emenda su.bstitutiva constLtuir um proj ecto em separado . .
( Miiito b élm; nvwilto bem. )

O .SR C:&RNEIRO DE 'REZ·EoNDE (p'e!ci oricbem) Attenda -me a
C amara. Vae par•a dous annos, mais ou menos, q.ue os poderes pu:b li.,os, voltando .sua attenção para o prob-lema ·siderrnr.gico rio Brazil, institufram um co,n junicto de favores geraes para os que, 'i-nclivid.uos ou
oemprezas, quizesse"n -fundar €Stabelecimentos sideru.rgicos no Brasil.
Em co·n sequenc·i a dessa re<Solu ção ·dos poderes publicos, como era
lllatural, surgii·am ·vari.os pro jectos t endentes a crear semelha.n te ind ustria, dentre os quaes o de W:igg-iMecleiros.
E s ses senhores, talvez mais .h abeis ou m·ais feli·z es . . .
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SR. P.EDRo · LAGO - Mais .felizes.
O SR. CARNEÍmo DE REZENDE . . . coJ1seguiram encar.tar no .r especti·vo contracto .a seguinte c lausula:
«Si os concessfo.narios obt·iverem do Congresso Federal os pre1rnios
·de fa·b ricação e a · .garantia de consumo •de certa tone-lrugem de trilhos
por anno, a que se re.f erem no requerimento de 27 ode O.tüubro de 1910.,
fica:tn ohrig·ados a montar, em condições analogas ás a:n··t eriores, ·u ma
grande usina producto•ra de ferro e aÇo, com a 1capaci·da.d e de 150. OO<>
.toneladas po,r an.no, , po•dendo então exportar 1. 500 . 000 t·oneladas d·e
m·i.nerio an.nualm ente ' e gosar ·dos .demais ·f avores .aesta concessão.,,
E, depois, .as m -eS1mos con·cessionairios, seguiruc1o a 1nesn1a rota, obtiveram do Gongiresso Nacional a seguinte autorízação:
. cciFica o .g overno autoriza.ao a promover a construcção da us.ina de
que trata a clausul a ·x do decreto n . 8 .414, de 7 de dezembro de
1910, podendo institui~ aos respectivos conoessionario·s premias s obre
os productos rna·nufacturados, .g arantia de consumo annual e outros
' favores, seni vrivilegio on nionovollo_, as·i::egurando em favor da União·
metade dos lucros da empreza, desde que es t es exce dam de 12 ºIº a~
.anno, até .i ntegral restituição dos pr emias institui-dos-.»
O Pod er Executivo, usando livrem e.n te- da autorização, que lhe fo i
dada, estabeleceu a. garantia de consumo para certa 1tonelagem de trilhos,
como tambem fixou os premias respectivos.
Mas, Sr. Presidente, esse é o facto inquestionavel e indiscutivel,
ag.iu ,·por tal fórma o Governo, tão 1des precavidamente, que co.Jlocou nag
·, lnãos dos conce.ssionarios · ü1n verdadeiro privilegio, u111 verdadeiro monopolio. (iAvoiculos.)
·
Eu bem sei, como sabe a Camara, que a concessão de garantia· deco nsun10, co mo a ·entrega de premios, e111 si, não constituem un1 privilegio ou inonopolio , inas, desde que es·ses fa,v o.res especiaes fora1n en1

feixados, por tal fónna , em uma só mão. esse mo·n opolio surgiu h1questionavelment e, porqu e 1aos Sm. W ·igg-Medeiro s .ficou reservado 'º direit0>
exclusiv•o de f a bricarem sem concurrencia.
Esta é a situação desses concessionarios, a.n ezar da prohibição con~
' stitucional preexiste:nte e da restrictiva intercalada na autorização votada pelo Congresso .
Ora, Sr. Pres id ente. ha uma razão p•o derosa para a qual a ·Camara:
precisa prestar attenção: é que, no Brazil, pelo m enos emquanto vl~orar a actua.l Constitui ção ·da Republica, ex iste o livre exercicio de
toda e qualquer profissão industrial.
.A. ssitn, pois, ·nós não t61nos outro r ecurso •f:: inão vota.r a preferencia

pedida pelo repres.entante .ao Maranhão (c'poi·c•clos ge•r aes) e estabelecer
a livre ·Concurrencia para a producçã.o de ferro e de aço. Além de qu e;
éssa provid encia, si a ·Camara a tornar, não implica a cessação de direito qu e teem os Srs. W.igg-,M edeiros de exec utar o contracto . Elles
que o executem como puderem e quando qu.iz erem . (Muito bem ; mi<it<>
bem.)

O SR. NICAN.QoR DC:r NASCIMENTO paiz é a questão da siderurgia.

De alto i·nteresse para e>
·

interessa ·á · industria hacion al au e . não ten·do o ferro nacionalizadn..

>;er á semnre tributaria cl•o estrange iro: an desenvolvimento agrico la
do paiz que, sem o ferro 'f abricado no Brazil, precisa.rã nutrir a rnetallurgia estranh _a : á de.fesa nacional para a qual os canhões, as bala·s,
~s ·espadas,
as ferra.g-ens, :::i.s blindage·n,s. as couraças, ·a·s torres elas

fortalezas e dos navios, as lanças, acs unidades navaes, como as terrestres, ficarão sempre na " c1ependencia da boa vo·ntac1e estrangeira : entrega á viacft.o oub1ica do Brazil ou aos Syndicatos estranhos. confonne
a fa.b ricação nacional ou exotica : tril hos, vagões, n1achinàs, rodas.

~ej~
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·embol1os, .eixos, correnbes, tudo,

e1nf.fon,

que

constitue a

engrenage·1n

varia das esotrada.s de ferro e pôde estar enriquecendo o Brazil ou le- ·
:vando a pr-0s·peri<clade á nossa custa, ás raças estranhas.
O prob.Jema ê a n1'cionalização da industria da fabricação do ferro ;
:nisto ê que deve co11sistir o . no.sso pa;t riotico esforço.
C-0m este pretext o, -0 Sr. Ministro da Industria contractou com os
.Srs. Wig.g & Medeiros garantir-lhes os segÜintes favores:
Premios de 10$, 25$ e 30$ por tonelada de ferro preparado atê
1. ·500. 000 toneladas, quer dizer em ca,da anno 3. 750 :000$000 .de
1p remios;

Augmerito d·e pr emios, .si por ventura fõr o povo favorecido com
itari.fas melhores elo que as actuaes· monstruosi-dacles;
!Garantia d e consumo, por pa,rte ·do Governo, de um t erço do
consumo, não só nas estradas .administradas pelo Governo como
·nas arrendadas ou a:drninistra das por terceiros;
Trans·p orte do rninerio, até 1. 500. 000 toneladas de minerio ,
nas estradas Qacionaes ou a,rrendadas com preferencia par.a os
vroductos Wigg-Medeiros, n as •compras· das repartições publi.cas,
;commissões , do Governo e dos setviço·s resultantes de concessões
fe deraes, direito de construir o rama,! da Es•trada de Ferno Central
•do Brazil, ]:>em corno as outras que for em r eco nhecidas uteis ao
. •clesenvo.Jvimen to da industria .siderurgka.
·Para isto fazer, o Ministro utilizou-se ela, auto·r ização seguinte:
«•F ica o Governo autorizado a promo•ver a cons.trucção de usina
<ele que tr·a ta a clausula, 10" elo decreto n. 8 . 414 ele 1910, podendo
insütuir premios sobre -0s produ ctos manufacturado s, gar·antia el e
'éonsumo e outros favo res, s.en1 · privi.1egio nem monopolio. »
A clausula 10-• diz a.penas ,qu e, si os concessionarias -0'b tiverem elo
'C ongresso os favores r eferidos, ficam obriga dos a construir usina com
capachlacle de 1 ..500. 000 tonela.das, podendo n-0 caso ~e o produzir
·exportar 1,.500. 000 tonel a das• ·de minerio. Is·to por 25 annü•S.
D espertad•o o •Congresso p elos effeHos exorbitantes qu e -0 Ministro
havia da do á .sua autorização, apressou,se e>m provi·denciar com. o
·designio formal, diz a Commis·são de Obras em pa,-.ecer unanime,'· 'de
. impedir no·v os m a le.s e clamnos mfüiores e ·P r·escreveu, no art. 83 cl"'lei n. 2. 5 44 de 1912, que 'º Governo, para o fim de assegurar a 1i:vre
concurrencia na i·n dustria sid erurgica no paiz, ·promovesse· a immediata
rescisão elo con1racto Wigg-Medeiros, ou extenclesse á.!s ·emprezas que
·O requé·r essem os favores dados a estes concessiónarios ..
Isl·o :po.rique, diz ai•ncla a IOommissão .d·e O:bria.s ac;ompanha.d.a unani memente ·p elas ·de Agricultura e ele Finanças, as concessões feitas
·exorbita,vam da autorização legislativa, .sendo hostil á liberdade industrial e onerosa em .ex cesso á rN ação.
.
·E:>.."Drbi.tante, porc1ue constituia ·monopoli'o de facto ·em fav·or de
Wig.g -Med·eiros, pela altura düs premias e oútro.s favores que, no pro·p ri•o dizer elo Ministro, ' não podendo ser dados a outros, constituiam
para Wi.g g-Mecleiros uma situação impar, rs uper.ior a qualquer 'Con'CUr-rencia.

·T endo o rniniS>tro exorbHado, exce·did-o a extensão rdo ·mandato, a
conce ssão não pôde obr.igar á Nação, p·orque -oS!' actos decorrentes de
·excesso de mandato não obrigam ao mandante . Pretendemos mantel.'
a rescisão do ::i.cto exorbita nte do Mini•s tro, .acto que -o Marechal Hermes
·declar-ou que não sanccionaria por immora l, .t endo ·atê I'e.cusado accesso
·á sua presença ao ousa.elo ·p retendente; e a Cornmi.ssão ·de í!!'inanças,
·p or uma daqu e!Jas variações a que· já estamos habituados, já não
acha hostil á liberdade ela industria os exorbHantes fa,vores e apre-

/
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".senta o ·substitutivo á emen da 98, ..-em que quer dar valor, por um ·apto
.. -expresso do Congresso, á exorbitancia pratica,da pelo Mini·stro, que era
nulla por excedente da .autorização, ·e que agoTa fica rá· revalidada, si
. a Ca,inara se submetter a acompanhar as reviravoltas de opinião que,
por moUvos incognitos, vão .tendo ·os divers os relatorios que .se nos
:vão offere.cendo.
·
.<\cp·p ella noanina;lmente para as declarações dos Srs. Carneir-o de
Rezende, Alaor Prata, Cunha Machado, Calogeras, Sarmento, Octavio
Rocha e Bueno de Andrada, para que venham diz er ao pa iz si o que o ,
· orador esbá dizendo é ou não ê a núa, sincera e intrepida, verdade.
·
Faz um ardente appello á Cama11a para que, desprendendo-;Se,
. neste caso, em que estão em jogo os m a is aJ.tos i·nter.esses nacionaes,
dos interesse.s dos . corrilhos e dos apandilhados com o Ministr'O da
: Industria, encare a questã-o sob um- ponto ·de vista de moralidade do
regimen e do in'1:er esse da Nação.
[Revela á Carnara ·que, quando o Sr. To]edo surprehendeu ··a mão
· incauta do Marechal para a.ssigna.tura eles te contracto, ainda nos ner
.v oeiros do estado d e sit io, já homens de bem, industriaes ele verdade,
. se propunham a insta llar, sem favores , 'ª industria siclerurgicâ no -paiz,
s ó não o tendo podido fazer porque o Ministrn, com os ver.gonhosos
·fâv ores outorgados aos Sr·s. Wjg.g e Medeiros impediu to.talmente a
.concurrencia e o surto ·de qualqu er .indus tria Üvre •do con.t rôle destes
·fe liz es a pa,clrinhados do capacíssimo Ministro . (J11iiíto b ern ; miiito bern. )
O SR. PIRES DE CARVALHO - Sr. P res idente, pedi a palavra
para defender a coherencia ela ·Camara, .recordand·o o pa.r ecer dado pela
• Commissão de Orçamento, quando mandou archi.v ar · a m ensagem do
Presidente da Republica sobre este assumpto.
!Este assumpto não é ma teria de orçamento ; elle nãoo. es tava no pri- .
cmitivo projecto submetticlo a10 estudo da Commissão de Finanças ;· elle
a·pparece, portanto, a nosso estudo, neste momento •improprio, ..em vir. t u de de emendas: umas, opinando pela justa concurrencia publica, me. d Wa de moralidade, de honesUdaide, ele decencia republicana; outra, o
substitutivo da Commissão de Finanças, qu e ele alguma fõrm a acceita
·o sta;tii qiio peri goso, creado p ela concessã.o ou contra,cto fe ito pelo
•"Gov erno..
·
IE' .uma 1solução que parece oHensiva ao interesse publico, por.que,
n o seu ·Contexto, na .sua justificação, a Oommissão. de Finanças dá ju·3·is·di Ci·dacle a.o contracto, a respeito de cuja nulli clad e a Commissão ele
Obras positivamente, m a nifestou suspeita.
·'rra:ta-se, portanto, de um corutracto que, no dizer el a Commissão ele
· Obras, está eivado el e vi cio 'OU er ro.
Si, assim é, Sr. Presidente,
o contracto .tem s ua ·existen cia ele
facto, embora não a t enha ele direito, porque o que é nullo não ·p ro duz
· effeito (cipoicwios) , parece-me que a Gamara, em vez ele acceitar o sub--sbtitutivo ela üommissão, .dev e, úor coherencia, acceitar a d'eliberação
tomada pel.a .commi·ssão de Obras, m a ndando a rchi var a mensagem.
'Ü L egis la tivo não p6de, não deve, intervir em um contracto fei.to
pelo Executivo .
.O pod er com·petente qu e annulle ou mantenha o contract'D. (.111iiit o

si

: fi em; mwito b eni .)

:O SR. CA.RlúOS l\IIA.XL\1J1LIAiNiO (pelei onleni) Sr . P res idente,
e omeço a •justificação <lo meu voto com o ·pro prio dizer sensato do meu
di stincto Úrügo, e caríss imo collega, Deputad·o .pela .Bahia, Sr. Pires de
· :Oarval·ho
1A Ca ma ra deve . ser c oh erente ·co m as su a~ deliberaçõ es anteriores.
0

· ·( Ap·o icufos.)
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Ma.s as delfüerações · anteriores são ·exactamente a.s que a emend a.,
'Cu·nha Machado .quer 1ma·nter .
.S. Ex. qu.er .que .seja · restabelecida, no orçamento actual, a ·a uto· '
rização que co'n stava <lo do a·nno passado e que esta Ca:mara ap·p rovou, .
para que se estude à caso e se annulle, se fôr ne cessa1'io.
10 .SR. ·PIRJDS DE •CARV1ALHO d.á um ap·arte.
iO 'SR. ·CAP.LOS MAXIMILIANO - /Não ·filltro .no ·amago de •U•ma questãe>
qu.e sô pod·eria ser ·dis cutida plenamente, em se trat.Ú1do de um .proj\el()toc
commum, e ·não em um e1;camh1hamento a,e votação.
·'
•A-pernas a colloco neste terrerro: o contr·ato vVigg & .Me'deiros 1ê va'lilâo•.
ou não?
.
S·e elle, reahnente é .nullo ·encerra um monopO'lio, viola · a Constituição, deve ess·a nn!li.dade .ser proclamada ·pelos tribuna·es, provocado <> seu µronuncian1ento pel·os ineios regu-lares .
.O <Gov·erno tem meios de Ievar esta questão aos tribm1a,es. Esten<le1'.
a outros os favores seria, ·nesse 1cas0, •hom-ol·ogar, ratificar ·um contrato,

cujo contexto es~á exigindo attencioso exame e cuja vali dade se discute,
Se, ao co·ntrario, elfe não .é nullo; se, •um a vez discutido soJ.emnerne:nte, c!a·ra1nente, <:on1 a mai.s ampla ·defeza, Tesistir a todos os esfo·rçoll!- .
dos ·Seus in1pugina-dores, Cos s-eus aclversari·os; ficia de pé -o · ·r e·ceio .cl:e' que ··
1

o ·Contra.to seja perigoso e a·bsur.do, encobún:d o um monopolio, tor11andoh
·pela somina· de favores, impossivel a concurrencia .
. !Ora, G tão feio restringir a •exploração de uma industria a um como·..
a lres . .(1Yl1â.to bem. )
' .E ' neste pé q'ue se a·c·J1a a questão.
Se o contrato :é ·trn.Jlo, annulle·mol-o; se não o lê, se resiste, este·n- ·
<lan1os sua •acção a todos.
Não se ratifiqu·e, nem se disfarce o ·que póde ser tomad·o coI'no um
monopolic.
üs triqunaes, ·e não a Camara, dirimam as duvidas.
Ccmtüiuemos a confiar ·no criterio do Goven·.no, ma·ntendo stctrtu qUk>
sobre a que·stão Wi.gg & Meéleiros.
Meu voto, dado este motivo, ié pela ·preferenda requeri'da pelo auto r ·
da eme'l1<'!a.
·A gora, se elle não a requer·eu, r·e.qu·eiro eu, neste ·m om.ento, pa-r a :);

,e ÍnE!n.da ·Cunha ·M acha·do, e peço que •a Camara ·ª a .pprove. ·(A11JoiC!1do ;- ·
1wuito bem.)
io SR. IPRIE.S.IDElNl'.I'E - A' emenda •9·8, assignaa'a pelo Sr~ Deput.ad·o Ni•Ca.nor Ido Nascimento, •e a emend1a 1seguinte, •que não tem numero ~
as.signiad11, ·pelo Sr. 'Deputado Cunha Machaco e outros, a commissão·,
o.f fer.eceu um su.bstitutivo que, nos termos do ·regimento, icleve SN sub - .
metttdo •ã v,otaçã o em primeiro ·J .ugar.
Entretanto, os Srs. Deputados Cu.nha •M achado e Carlos Ma.ximi-liano req.uel'eram prefNencia 11a votação para a emenda assignada pel o -. ·
.p rime iro destes Srs . Deputados.
Vo.u su•bmetter a votos .o requerimento <'!e >])referenda.
Os ·senho r es ·que o a1}provam queiram levantar-s e. (.Paiisa.)
·F oi approvado.
V'ou submetter ·â vo tação a emen da assignada pelo 'sr. Cunha Ma- chado e outros, e que ·é a s·eguinte:
((cJOnd·e :COTIViér:

Conti1núía em vigor ,n,o ·Corrente exerc1c10 a "i isposição do art. 83, d a.,1
lei 111.
í5 1414, ide !4 do Jane'iro de 119112.))
Os sen•hores que a app•rovam queiram levantar-se. (Pcmsa.. )
/Foi approvada .
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O s ·R . .P11RES DE CARVArr...iH10 (peki ordem) requer a veriricação
da ·votação.
·P rocedendo-se lá verif'caçãô da votação reconhe·ce-se terem vota.do
a fa.v-or, ·73· Srs. Deputa.dos e contra, 4.6 .
rO SR. •PRESiLDEl:'.'<:'rE - Vota•r-am a favor, 7.l'l .Srs. Deputados "
contra., '4·6. A emem:l:a .f.o.i a.p1prova.da, fioamdo prejudi·ca.dos o substitutivo
•ã a CommLssão e a ·ewe:nd·a ·n . 1l•8 .
O 1SR. RAPHAEL .PINHIDIRo (pela orciern) Sr. Pr-es.i dente, tendo
apresenta;do um requerim.ento que, ·n.o caso d·e -a.pprova;d-o pela. CaÚla.ra, fosse o sUibs•tituttivo da. Commi•s:são desta.c!l!do para constituir-,
irn-ojecto em se.ivarad-o, peço a. V. · Ex. que consulte â Ca•s a si consente
na retiralda do ·m eu requerimeinrt:o.
o ISR. NICAKOR DO .NASCIMEN'rO (vela 011dle11~) - Sr. Presidente, o
·r equeri•tne;ruto do illustre 1Deiputa.do, Sr. Ra.ptha.el :p jn.hei·ro, -p-efü-ndo que
fosse d·estacad-o -o s·u bstitutivo da Oommtssão para constituir proje-·
cto em separado, está prejudicad o por-q ue a emenda do Sr. Cunha..
Machado ,foi approv-a da. (Avoiados e não c•vofacLo•s .)
O .nobre Deputa;do requ,ereu que o substHutivo •da Commissão con~
stituis.se projecto em separado.
·
Desde que .ess.e suhsütutiv•O• não f.oi aipprova.do, não ha requerimento algrnm. (lJ!Iwtfü bem.)
O rSR. ·PR'IlSllDENTE ·A ttençã.o ! O Sr. Ra.phae1 ;pfoheiro tinlla r-e querido que ·fosse desta;c8!do o substitutivo ou a emenda?
o SR. RAPHAEL PINHEIRO -'- o substitutivo.
O ·E)R. 1PRESIDENTE - Neste caso, está vrejudicado o seu requerimento, por.que prejudka.dos estão o swbstituti.v-o da ·Co1:µ1nissão e a
emenda ·do Sr. Ni-c ano.r do Na.scimento.
'0 SR. MAURJCIO DE LACERDA <ve-la orclein) - ·S r. Prnsidente, peço·
a V. Ex. que consulte á Cas•a si cons•ente em .que a ·emenda. ap<JH:ovada .sej.a destaca;da para co·nstituir pro.Jecto em separad·o,. afim ·de
qu e ·a Cam.a ;ra possa CO!Ji' maior cuidado examinar a qu·estão que ella
envolve.
O SR. PRESIDENTE O •Sr. Deiputa;d·o •Mau.rócio de Lacerda requer
que a Emenda que acaba de ser approva:da seja destaca.da para constitui" ;p rojecto em separ8ido, afim •de ter, nos te1,mos do Regimen•to,
uma •çl iscussão es:pecial, na •qual .p ossa ser mais <tesenvolvidamente ·es·tudada.
·Os IS ns. cq ue ap.p rova1n 'º requerim1e.rnto queiram l:evanlt'ar - ~e
r

(Paiisa.)

F'oi a.pprovado.
O SR. PEDRO LAGO (velct orciem ) .-

Requeiro verificação da vota-

ção .
Prócedend 0-se ·§. verificação da votação recon'hece-se que votaram a .
favor 5·8 Srs. Deputad-os, ·e contra, 6•5 .
O ISR. 'PRESIDENTE Foi r ejeitado o requerimento·.
O SR. METELLO JUNIOR (21e,fo ·orclem) - •Pedi a. p8ilavm. para remetter á Mesa a seguin.te ·declaração de v·oto .
. Vem á. Mesa e é -IM•a a s•eguin•te
1

DECLARAÇÃO . DE VOTO
Voto contra 8!S emendas sob n . 98, ap-r -e sentad.a·s em 3• discussão·
a-o .c;rçamento da .A,gri·Cultura. Da m·esmJa . fõrma, voto contra o substi-·
tutiv-o, ·p roposto pela iCommis·são d•e Fi-nança.s ,ãJquella.s ernenda.s.
As medidas sug.geridas, ·q uer nessas ·ernenda;s, qu.er 110 suhstitu--.
tivo, não s·atisfazem o meu 11ens•auntento so.b re a industri a si'd-erm<gi-
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·ca no Brazi l e, menos a inda, ao meu ver, DS· deveres da moralidade
.adm'i<ni·H hativa.
Não é ·m omento de fazer o .histori·c o ·das ·p .rovid·enciais to•madas
em actos successivos, ·P e·lo . !Governo da Repuiblica, 1para a exp1oração
do nosso minerio ·e .p ara o estabeleci•mento da industria siderurgica
e ntre ·n ós. 'Nifo é, porém, •demasiado que se Tecor.de aqui a espede
·dessas prov ideD cias •e as ·consequen ciais deHais •em r·elação aos fins co·l Iimaid·os.
A primeira orientação governamental 't·endia a ~noteger o des·env-0 lvi•m ento da mineração •elo •f erro, dando-lhes favores de varias o.r·deDs, entre os quaies se .saUenta,vam a · facili<clade e o bara.t·eamento
dos transportes 1'erro-viarios. Posteri.o·rme·nte, essa orientação se alarga para chegar a1lé á fundação d·efi.niUva d·a inanufactura .siderurgi ca.
Ent·endo .que a ·p rimitiva. orientação era proá'un'Clamente erronea.
Não sei que vantagens poderia.mos ·Colher ·em 1'acilitar a ·expor·t açã-o do nosso 1nineri10, ·l nateria p1r-iln-a, que vae rareando die dia a
d ia, para a industria estran·g·eira, com o sacrificio. da J1ossa .p rincipal
via ·cre1·r.ea., que, pelo transporte desse minerio, •recebe, apenais, ·p elas
.novas leis·, um ·fr.E>te tão elim~nuto, .que não c hega para ci:stear as
des1Jezas da. tracção.
Temos, aliás, mesmo no Brasil, as tristes provas elo que lê essa
mineração adventicia, que nos transf.o.rma em rid>iculos exp.J.oradus:
informe a Estrada de 'Fe.rro Central oquaes os lucros q•ne lhe tém. calbido· na ·exportação' do manga.nez; veja-•s e o Ia.sti~avel es·tado em que
se 1acham Pequery e S. Gonçal·o, nos an'edore.& d·e Lafayette, onde
existem 'jazidas desse 1nin.erio.
'Para a Central o lu cro tem .sid-0 o sacrifi<cio do material e; até, a
·desor.g anização <io s·e u tra,fego •; para Pequery e S. -Gonçalo tem sido
a estagnaçfüo ela sua vida, em tapBras p.J'Ím:i-tiva.s, atte.stad-O ViVO da
i-nconveniencia •de u.:na industr·ia, cujos lucros vão para 1'ôra do paiz.
[E.' p.rovavel que, em temp-o relativamente •breve, .se aocen.túe o
é&g-0tament'O das jazidas explo radas .ae minerio rico, regularmente conhecidas, conteDKlü quantidades de minerio ·Calcula,elas· em provav•el,
de composição mais .o u ·meno.s conhecida., .resa!va,cl as sunpresas esperaveis. •Corno soccorr-0 a esse. •esgotaimentp, T·e&tam j azidas de impo·r tan cia e de va!Cir discuti veis, 'ª qi.i.e . poelemos chamar reservas- p.o-tenciCl!es, acompanhadas ele ad j eclivos grandiosos, m.a.s sem, fundamento
1

s~~~=-
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As jazidas a·icais. con-heciod·as 1devem rr)roduzir 22. 4 08. 000. 00·0 de
ton elw·a.s, com t heo1r de ferro. m etalli co de cerca de 50 ºIº .
Dessa .quantid•a de 1.2 .biJ-hões ele .t on·eladas, estão na Europa e 10
b Hhões de tonelad•as ·p ert•encem á A:merica.
A Australia, a Asia e a Africa possuem o re.sto.
D.as jaziel!as europ•~as muitas es•tão ·e1m · .f ranca .decarlenci'a. A de
OleveJ.and, na 1-nglaterra, por exec:np.J.o, produz minerio do theo.r a,bai x o, de 40 °1°.
.
!Detalhando o calcu lo ele minerio rico ·existente, t emos, segundo
a s uJ.timas previ·sõ·es:
Toneladas
Europa
America
.Aus•tralia
.Af.rica
As ia

ºº'º'·

•1 2. 032.
000
9. 84.5. 0·00. 000
136. 000 . 000
125. 00 O·. 0•00

21so . ooo. oo·o
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ou 1diga-se, ·PaJ:la menos, ·ele 23 bHhões de toneladas de minerdo rico.
<Calcu los {la mesma •origem ach am 123 .bHhões ele tonelacla:s 1Para as
reserva:s Jiot;encia:es, sempre su j eitas· a so!'prezas.
· A •P.r·o ciucção mundial ele fonte, ferro gusa, ê de ·60 milhões de. toneladas, em q u e 1s·e co.n s·omem 120 milhões, para onais, cl·e toneladas
'do minerio. 'T em-se o.bse-rvado que essa r,>roducção ele 15 ·em 15 annos
·Se el eva ao .ao,b ro, sempre com maior gasto de minerio, :que se vae
·eilljpobrecenclo ·Cad•a vez mais.
Ora, si co1I1tinuar ·essa ·s ituaçifo., que, ·aliás, ten:cle a peiorar ;pelas
novas ap•p Hcações ·dü "fer.ro, pó-cle-s·e ·calcular •q ue ia s reserva:s, ditas
:ric·as, darão, apenas·, para 16 O' · cinnos ele consunio .
.Por outro .Jado, a Eu.ropa tem 42 bilhões •de · toneladas de minerfo
nas suas Jazid·as potenciaes :e a Arrn erica 811 bilhões nais mes·ma:s .con~
dições. Entre •e sses 81 bi"!Jhões figura ,o Brazi.J com 5 hiLhões 71 0 milhões de tone!1'adas-.
Seguin do ·os .calcu1·o:s anter.jore.s mesim10 €ssas · res·ervas vot-enciaes,,
na 1n.elhor hytJothesie, não poclerüo si{)S·t'entc/JI' o consumo por nwJis de
.tres seciilos !
Ainda mais .
.O quadro abaixo mostra a economia ·q.u e todas as• ·nações p·r{!ductoras, excepto a Hespanha, ·f azem ·elo miner io:
Coiismn.o
Exvo1'tciçiúo
Estados Unidos ... . 15 4 1milhões de tonelada;s . . 15 00. 0010: ton eladag
A llemanha ....... . 2:5
-Inglaterra
16
))
F r ança . . ........ . 14
5 milhões de minerio
1JObre
8i5 O mil . to·neladas
·Russi'a ....... , .. .
15 milhões ,5 OO mil 1ons.
1
5
'Suecia . ...... . ... .
1cl•e toneladas. ·3 m.U.hões• 50·0 mil tons.
))
))
Hesjpan:ha
150101 mH .ton1s. 8
9
E' ·eBSa a situação geral do minerio d.o fer:ro.
De!la se ded u z:
ci) a ·certeza ·ela proxima .rarW,ade do mi.nerio 'Cle ferro mo estran geiro;
b) a previsão ·cJi.sso pelos povos productores.
·Pela razão inversa, e·m uma espantu.sa ·imprevi.denc ia, o Brazil a b ai·xa as tarifas ele ·s uas estradas de feno, p.ara qu·e o nosso minerio rico
vá enriquecer a i·nclu;stri:a estrang.eir.a, em'qu:amto com:pram os lnai.s de
·cem m!J ·contos 1a:n.nuaes de pro·àuctos manu·f a.o'.uracd·OS, com a mater.:.
JH,i:rna, q-u.e fo.rnece·m·os :co1m o ell1'PObreci.m.en1:o elas nossas riquezas naturaes .
Na ITT11esma orclem de icloéa.s, o Brazil e.spera.r1á .que o minereo inaicio·nal enfraq-ueoa de _.teor para i•nst.a.J.lar a sua i·ndustria ·siderurgica .
1

Chegará, ·a..s.s i·m, 1se•1npr.e J1a :inesi".°n:a ·C orre.n tie ~ á

solução inversa do

·problema.
A solução verd•ade'i.ra e unica elo prob'.ema .siclerurgico é a instaJ1a ..
·icão <le usinas siderurig-i<Coas naiciomaes.

Essa solução >foi, ·de:pois de fa:cilitacla a exportação do nosso m i.nerno, eoncar·a cla pela ·clausula X do 'd ec reto n . 8 . 41'4, •de 7 ·ae. clezembr.o de
19:10, af firmacla pelo art. 71 d,a lei n . 2 .·35.6, ele 31 de dezembro. .elo mes·ono anno, e, •naJt1u.ra.lment e, Obl'igatoriamente, ·cOm·p letacla pelo decreto
n . 8. 579, éle 22 ·de fever eiro de 19·11.
·Por e.sse decreto, ·W ig.g & Medei ros ·fi.ca.v•a.m .obrig.ados a construi~·
uma usina s-iderurgi·ca com a producção annual de 150 mil toneladas, pa.ra,
consumo nacional, que :p assa id e 400 mil ~onela clas em igual ",p erioclo.
1

'°
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Não quero aqui discutir es'Sé co.ntrac1to.
Não me varece, pü.rém, que elle seja amuo, nem annullavel. O
Executivo em nada exhorb-itou, d•ándo as·· co.i1c~ssões _que deu a Wigg
& Me.deiro.0 •
.,.
Ern1 nada importa a r-esolução posterior âo Congresso, votan:do o·
art. 83 doi lei n. 2. 54:4, de 4 d·e Janeiro de 1912.
:A..ntes cliss.o, o juízo sup eri.or do ' T,1.,ibunal de .contas ap·proV'ára o.
contracto de 22 de feve reiro.
o art. 83 da ,i e i al. 2. 544, ·p o.r sua vez, con.sagr·a o 'contracto, taµto.
que estabeleoe, .com a rescisão, a aHernativa de estender os favore.s deEe.
a outros ·contracra•ntes .
O pr.oprio snbstitu1tivo d'a Co:mmissão de Finanças propõe a ex-·
tensão dos favores daquelle co.n:tracto a dous pretendentes.
Uma das ·emendas r .evi-gora o .ar.t. 8.3 da 1ei n. 2. 544, acceitando,.
pois, as consequei1dfLs delle.
A outr,a eme•ll'da manda simv1esmente res.cind'ir sem onus o co.n tnLcto, ·que o seu illus:tre a;u t or 1p•r·o>Cla1ma nul!o de •pleno :fü.r·eito. · ·
Não se com:prehende o int uito dessa emenda. Si o contr31cto é nullo,.
nã-0 .cabe a resc·i.sã-0 ; si ·O ·não é, co1110 faze:r a rescisão se:m o·úus?
·
·Como vota,. a fa·vor· das emenoos e do subs:t!:tutivo?
1
A .meu ver, a situação actua.J é a da existencia de varios con!t ra-·
ctos para expor:taçã.o d.o minereo e d·e um >eo.ntra;cto r>ara a fundação 'l1e
uma usia;:i,, todos elles legaies e irrevogavei~, salvo accôrdo.
1E' uma situação errada, de of31cto.
Os contractos para expontàçã.o do mi•nereo são :no.ci v·os ao paiz.
Adm.itto ·por á.r.gum:ento, que_ o contr.act·o para a fundação .da· usLna·
siderurgica o .seja rt::a1mbem.
Mais .n(1>Ci\'O, po•rém, ao bo.m nome .ao paiz é o •alvitre ·de tentar fraudar contracl!arites, :ÇOiffi; ,p retexitos ma;i•s .ou m 'einos il'regulares·.
·
Muito m 'a i.s nocivo é .o 1n··cvrfo Congresso Federal confessar a levianda·de das suas v otações.
Entendo, vois, .que os .con~ractos feitos são validos, po·r honr-a d•a
administração brazileir.a, e que o ·C.o.ngr-esso Nacio.nal, que não quiz iffi3in-·
dal--os lav.nar mediante concurrenoi.a publica, não tem .o d.ir<>ito de ~ro-.
c·urar perturbar .airei•tos, que elle mesm.o creou, com o seu voto ace1·tado ou não.
Sala "das ses.sõe·s, 5 d.e dez·eimbr·o ·de 1912. - :Metello Junior.
O SiR. PfRIDSIDENITE - ·vou submet·ter a votos as emendas da.
Corn1missão.
·P osta a votos é approYada a .seg·uinte emenda n. :
(Da Gommiss.ãü)
l.• I - Façam-se 1nas verbas,' •co.nsig.nações e sub-consignações;
ab3ilxo indicadas, as, seguinfos rE:ducções :
Verba '1.•:
Titulo do vessoal

f ·C.ons1gnação : ccGab.inete d.o ·M.in-istro>> .

Tvt'Y;;!o niaiteriW!
Consultor techni<:o ...... . ... .. . ... .. .. .

14:400$000

inater~al

Titiilo

Co.nsig.nação ccPara o Serviço de Regis.. .tro Genealogk:o etc.}) ..... .. ...... .
1

20 :000$00.0.

34 :·400$0001
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Ve,·ba 3.•:
Ti1ti4'o II -

Hosp·e>da1ii,a de I rrvrnigrcm.t es

>Consign aç1\;o

«Material" ...... ........ . . . .

Timilo III -

60:000$000

Sei;viço de inwnigrcição

'Consigna<~ão

etC.)l

«Transpo!'tes no initerioT,
.... ...... ........ .. , , ...... .

Titiilo IV -

100:000$000

Soo·viço ~De ooloniz.cição

<Consigmação «Mat erial e pessoal em
eo.mmissão» ........... .. . ........ .
V erba 6.11

200:000$00 0

3·60 :000$000

:

TiMilo II -

Matericil

•Co.nsi.g.naçãio «Direotoria e lnspeot or.ias:
415 :000$000

.s ·ub-iconsignação «Pu'bH~ações, et c.)) ....
Su'Q-·c onsignação «Acquisição c1e machinas, etc.>l ... ......... ...... : ... . . .
-Coosignação
«Delegacia
1110
Acr-e)),
.diarias, p~sagens, etc . .. ........ .

100 :000$000

Verba 7.•:
·Consignação
«Alimentação,
forragens,
etC.ll .... , .. : . . ... , . , , . , .. , .. , .. , "
·Consôgnação «Diar·i1a s e despezas c1e trau'lsporte, etc.>> .. . .... . ....... . ...... .

10:000$000

1'60 :000$000

10 :000$000

3Q5:000$000

20:000$009

Verba 8.•:
·Consignação «Despe2'!as 1c1.e i•nsfa:llação e
adaiptação 1d,as escolas, etc.>l ....... .

· 28 :0 00$000

Verba 9.•:
·Consigmação «Material" ....... .. . .... . . .

20:000$000

20 :000$0 ·10

.verba 13."º
·Co·nsignação «Obras de conservação e outras ll . ...... . ..... . ....... . ...... .

100 :0·00$000

100:0 00$000

Verba 115:": .
·•Auxilio á Es·cola Oommerchl do Ext ern ato Aquino» ......... . ........... .
« Auxfüos aos agri·cultol"es para o tra1nsporte de maehinas, apparelhos e
i nstru.mentos agi.k olas» . .... .. .... .
Subv·ençãci ao Po.sto lEx•periment al c1·e
Av-icultura em Pim damonhangaba ..
.Premias dC- animação á 'J)ecuaria, etc ...
1

2.8

:000$0 0~

20:000$000
20:000$ 000
10 :000$000
100:000$000

150:000$0 00
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Verba 17 .ª:
Co.n.signação cu\ rt igos de exped jente, etc.)>
Consignação «DeE•pezas d·e transponte,

etc.»

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

3·G :800$000
35 :000$0 0 0

71 :0 00$000·'

Verba lS.n:
Para paga;me.nto elo aluguel a nnual das
f azendas elo «Rio B r anco» pÕr terem
estas passado para o s ervi ço el a Def es.a da Borracha . . . ...... . .. . . . . .
Cons ignação «para objectos de expecl ien·r·e,

10 :000$000

etc.» . .. .... . . . . .. . .... .

4 :·4 00 $00 0

Verba 19.n:
T ·iJWlo pessoal

L ettra F

<Escolas pr aticas de Agr'cul-

tura>>:

Importa 111:.: ia
11

corres~Jondente

a

duas es-

coJas .. . ......... . . . . .... .. .. . .... .

78 :000$000

L et t ra G «Aprendizados Agricolas» :
<elm porta.ncia ·corr es'.[lonclente a um ap r en~
dizado» . .... . .... . . .. . .. . ......... .

4 0 :200$ 0 00

118 :200$1)00 ·

Verba 20.•:
Des,peza.s de insta!l ação, etc ..... ...... .
Ccrns ignaçã-0 (cCuste io ela. Ins pector ia e
da.s esta.çõ es, etc.>l. ..... . .... .. . . . .
Gonsignaç:ão «Custe io e conservação do
.nav'o, etc.» ........ . . ..... .' ... . .. .

18:000$000
50 :000$ 000
17 :000$0 00

85 :000$000 ·

To tal ..... . ... . ........ . . . . . .. . . . . ......... .

1.306.:800$000 ·

O SR. PEDRO LAGO (p ela ordem) - Requei ro v erificação da vo - .
.tação.
Procedendo-se á. verificação .aa votação, reeon h ece-se que votararQ.
a f avor 117 Srs. Deputado·s e contm 2 .
São ~uccessiva.me·nte ·a;pprovadas as se~uint es em e·nda s da Commiss!e> ·
ãe Finan ças, sob 'TIS.:
N . 2 ..,.-- II -

V erba 6°:
TUitlo II -

Jli Ct<teriwl

Consignação ~F i scalização, ensino e Propaganda da .cult u ra do trigo,..
etc.>> 57 :000$000.
D escr lmin e - ~e a despeza do segui n te n 10 clo:
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«Fiscalização, ·ensino .e ·pro•pagand·a •ela ·Cultnra do •lrigo e ou tras pre_
·vi.stas :no ·d·ec r eto n. 7. 909, de 17 de março :de 1910:
insp~clores

e dous

a j ud.intes, ele accô1·do co1n o

regu~'a

Vencimentos •de clous

m ento .ex·pedi{lo >pelo decreto n um ero 9. 213 , de 15 de dezembro .ae l.011
Pas.sagens, dim»ias e ajudas de custo d-0.s
mes1nos f•u nccionarios . ......... . .. .
Artigos de e'.'<yedien t e .. . .. . ........... .

«1 0 :800$000
14 :•400$000
1: 800$0 0 0

57 :000$00()-

Na consig11ação (U\.cquis:çã.o de n1 achinas, etC.))

Em vez de:
((Goncerto e conservação d.esse n1aterial ... , qu.e

~e

in cum birem <le·

t:aes serT i GOS n

Diga-se :
«Manejo, co·n s.ervação e ·C-Oncerto d.esse ma.teria! , comprehenclendo 0
pagamento a.e traba lhad·ores e opera,rios que se ·incumbirem de ta,es se~:
v.iços; e :para as de·s·p ezas ·COn1 o e.nsa.io ·ele m·a nhinas agricolas .e experi~
mentação de culturas ·de -a,ccõ.rdo •oom o ar.t . ·58 d-0 regu!a,mento ciüLdo . . .>»
1

N. 3 - IV - Verba lo":
Cons'gnação «Obras de conservaçã·o e outras; .reparos, etc.)) •Redija,se ·do seguiinte .mo.do :

<<Übl'FtS d.e ·cons e rvação e ouit:ras: repa r-0s e li:n1u)eza elo e:dificio do
Museu e ,suas ,a,e•pen1cle.ncias; acquis.ição ·e :conce•rto de vi.trines, arn1arios - ~
1

1

e outros rn1ovei.s, sen.ao 200 contos para •a, su'bs.tituição do antig.o
·l!ario ·do es.tabeleci•m e·nil:o, 300 :000$.000. ))
N. 4 - V •Consignação
c.ola,s 1p ratkas 1cle
N ;"" 5 - V.! Co nsi gnação

m~bi

Verba 15" - Titulo II :
«Auxilias a,-0s Estad.os, ·etc.>>, depois ·d·a.s palavrais «·E.S-·
agr.i·cult:ura>, 1 :ac:cresoente -se: c<e .p r.ofissionaes».
Ver]Ja 1'6" - Titulo Ma.teria.!:
r«P-a.rn a . acquisiç_ão •de livros, ·e.te.)) , 110 :000$000.

Discrin1ine-se do segui-nte n1od.o:

«Para acquisição, ·encadernação e exped ição de livros e
outras .pubJi:cações .. .. . . ... .... . . . .. .. ........... .
Impressões e publicações, ·comprrhendenclo o >Boletim do
Ministerio .. . .............. . ..... .. .. .. .
Ar.tigos de expe·cl iente, i:nclu s.iv.e macl1ina.s 'Cle escrever.
Substi.tu!çã,o do pessoal, cHarias, 'P assag.ens ajudas de
custn '" a despezas 1miudas e in11previstas, inc1u.sive

60:000$000
36 :000$000
<! : 000$00 ~

1

acquisição e c·onservaçã-0 de moveis• .... . . . . , .... .

10:000$00 0
110 :000$00 J.

N. 6 -

VII - Accresce nt e-se ·onde convier:
ccNa vigencia da, presente le i os laboratorios, campos de experiencia
e ma,is serviços da Delegacia Agricola do lVIinisterio no Territorio d-0
Acre, con1 todos os bens da in esn1a Delegacia, inclusive n1oveis e se1noventes, ficarão a cargo da Superintendencia .ela Defesa da, Borracha.
por cuj.os creditas serão custea,dos os serviços da dita Delega.eia que "
Governo jul.gar conveniente manter.
Os bens <teima indicados deverão ser inventa,ria,dos na fórma, de»

I
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<lecreto n. 8. 8'99, de 11 de ago.sto de 1911, correndo taimbem u,or conta
1ios cre·ditos da Defesa da Borracha as despezas com o ·~es·p~ctivo
inventario.))

·

VIJII - Na .consignação da verba 12ª ccPara 1abtender· .a necessMades imprevistas, etc.'" depois das palavras <«pessoal extraordina>Tio» accrescente-se cce contractad<0».
IN. S- IX - Na vigencia da presente lei e na falta -d•e funccio narios de fazenda que possam desempenhar QS serviços de que trata o
art. 114 do regulamento annexo ao decreto n. 9 .•521, de 17 de abril
·de 1912, fica o Governo autorizad·o .a g,dmi.ttir auxiliares·, em commissão,
em lagar dos allufüdos funccionai·ios, · até o num~ro maximo de lll ;
sendo-·Jhes arbitradas gratificações mensaes de .accôrdo com as respectic
vas ap.tj.dões e com os trabalhos que tiverem .ele executar, não excedendo,
porém, os ;vencimentos dos •2°• off.iciaes,
N. 9 X Verba 1":
'Da · consignáção «Para o Serviço ele Registro Geneal<0.gico . de Antmaes, etc," eles1aque-se a quantia ele 12 :000$ para o pagamento da
.gratificação addici•onal de 30 ºIº ao ajudante de porteiro e a ca•ela um
elos cinco co.n tinuos e quatro oo-rreios da Secretaria ele Elsta,do.
N, :).O --' XI V•erba 18•:
Do - '1.'itulo ccPessóal», consi·g nações Povoações Incligenas e Centros
Agricolas, transfira-se para o Ti.tuJ.o «Ma.teriah a quantia de
138 :600$, recli.gindo -se esse ultimo «Titulo» pela seguinte iõrma:
iConsi.gnações
N. 7 -

..:Para o.bjecto.;; de expediente, etc.» como na proposta. . . . .... . ....... . ... , · . · · ... · · · · · · · · · · · · · ·
«Para •as:;ieio do eeli1'ic io, etc." - como na pro.posta .. .
«Ao poTteirn, auxilio, etc. " como na proposta ... . , .
«<P.ara occürrer 'á s despezas com .as inspectorias, demarcaçfuo de terrás, a.ber<tura de çaminho·s, pagamento
·do pessoal extraord inar'io ele que . .tratam os artigos
60 e 79 dó regulamento, franquia telegraphica,
odiarias, ajudas de custo, passagens e transpo·r tes,
inclusive ele indios ·e traba!ha,dores nacionaes» ...
·«Despezas com ' as expedições para a pacificação de
tribus imligenas· e com a distribuição, aos indios,
.de roupas, ferramentas, utensilios e outros brindes,
alimento, medicamentos e o mais que fôr necessario,,
de accÕrdo com o' r egulaimento» . .. .. , ... , .. , .. . . . .
~Obras , custeio, conservação e desenvolvimento d.as Po-.
voações Indigenas creadas pelo clecreto n. 8. 9 41,
de 30 ele agosto .de 1911» ... .. ... . .............. .
«Obras, custeio, conservação 1e desenvolvimento dos Cen1rns Agricolas creados •P el•os decretos ns. 8. 937,
S..973 "' ~ .. 712, db ·30 de agostr,, 14 de s0tembro b 14
"'
de agosto de 19.12,, ......... . ....... . ... , .. . . . .. .
«<Para .aespezas fmprevitstas e -eventuaes>) ............ .
TQta.! (ma.te1;ial), .
·•:rotai (pessoal),
'l'otal da verl)a.

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

16 :000$00()
~ :000$001!
6010$000

530:600$000

200:000$000
·3 00 :000$000

700·:000$000
100:000$000

- - -,____,,_____

1 . 853 :200$00()
364:200$000
----...___
. ..... ' ... ' ' ........... . ' ...... '.... 2. 217 :400$00().
•, •

N. 11 Ar1.
Na confecção elas tabellas explicativ.as· do orça.menta da AgricuHura,, Industria e Oommercio, para 1914, o governo es-.

pecificará quanto possivel as consignações p}va inate rial elas verba-s 4ª
6" n. 2, 12" n. 2, 17" n. 2, 18" n . 2 ·e 19".
N . 12 Da verba de 50 · cont·os para auxi lio aos Salesian os-, em
Matto G; rosso, destaque-se 15 cont0 s pa ra custeio de um campo ele el e- .
m onstração e a prendizagem agrícola fundado pe lo governo da.quelle Estado, á margem do r io Cuyabá.
O S·R. P•R ESIDENTE Vou submetter a votos o proj ecto.
Posto a v otos é app rova.clo em aa· discussão e e nv iado á Co1nmissão
de R eclacção o proj ecto n. 61 B, de 1912, f ixando a élespeza do Minist er io da AgTi cu ltura, Industria e Com.rri ercio para o ex erci cio de 19 13.
1=tEQ)A,CÇÃl0 FINA,L N. 61 D -

191-2.

Reclacção fina,z elo. projedto n. 61, ele 1912, q1•e fi xei ei clesv ez a elo Mi?UiSterio llei Agricnltiwo.,
Jncliisti'ia e Commercio pare' o .exerc-tci.o eie
1913
O Congresso Nac-io.nu.J r eso lve:
·A r1t. l. 0 O Presid>ewte da Re1publica é au•toriz1ad-o a despeJl.C
ler p el as
rnparti·Çõ·es s ubo1·áimad as ao Ministerio ela Agl'icultura, Incl>ustria .e Comrn ercio, no exerci cio ele 1913, a quantia ele 1. 200 :000$, ouro e réis
27 . 218 :93 8$302, papel, com os serviço s espec ificaelos nas segu i1ntes verba.s:
Ou.ro
Papel

1. Secrc;tct?'ia ele Esbcvclo. Elevacla ci
24 :00'0'$ a sub-consignaçã-o p.a.ra

r epresen;tação do Ministr.o; a ug;rn ell'tada de 30 :000$ p ara o pag1a,ni:ent10 do cons1Lütiou· ::i·uricl'i·co ·
e seu a ux iliar, de accôrelo com o
art. 84, da lei ·n . 2. 544, d e 4
d e daneiro de 1912, ·e .r ·eduzida ·
de 34 AOO$ ,· sen·clo: 14 :4o O$ no·
«Titulo P ·essoal)), stUb- consi.gnação, con•s uUor 1l>ech.niico e 20 :000$
no «TH;ul·o lYiater i1a l >>,co:nsig.nação
«Para o Serviço d·e ·R egistro _Ge nealog iüOi, eit•c . >>, cl1e·staicand.o _s·e
elo •total desoa .v enba até a qu runt ia ele 1·2 :000$ para pagame111t10
da gratificação add•iciüna.l ele
30 %• a o a judante de pm·teko
e a cada um düS cinco CO•l1ollnt~OS .e quat ro correios da Se cr e tan a de Est·aclo . .... . . . ... .
2 . Pesso1a.1 con1trac1.aclJo . . .. .. . .. . ,. . .
1

3 . Se1·viço elo Po1Joame11,to. R .e'cln ..:icla
ele 360 :000$, sendo: 60 :000'$ . na

con.s i.g.nação «Mwteri•a l>J, elo •Ululo II «•Hosped aria d·e Imm; granLeS>>; 100 :000$ na coinsign a ção
<erransportes no i.ntel'ii0.r,
etc. ", elo titu lo III ·,,Serviço el e
imm i•g ração»; e 2·00 :000$ ·na ·
consi-g11'a,~ão «Materi.aI. e pesso.~.1

995:180$00 0
250•:000$000
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em
commissão>l, do ütu~lo LV,
«1Serv iço . de colonizaçã:o>l . .. . .. .
4 . Exvcinséio Economlica . , . .. .... .. . .
5. Jcirdlini BO'tanh:ro.
Para 2.0 jard.ine iros, sendo um d·e 1ª classe
com o salario :mensal de réis
250$, q,uatro ele ·2• classe ·com o
sala1,io mensal de 180>$ e 15 d·e
de 3° classe com o salario men .sal de 1150$ - 38 :640$; 1para ·50
it.ralYalh adores a 120 $ 1nensaes
'ª cada wm - 7·2 :000$; para a

600 :00(1$000
500 :0100$000

4.432:080$000
3•60 :000$000

sub -co1nsignação «:Dia.rias do pessoal , etc.»,, in.cl Lliindo-se o 1Ja-

gamen to de um dactylographo
;im ·com:mi·s,são á razão ele 300$
.men1Saes e 200$ d.e uma só vez
para d'ardrumen to de ullTI porteiro
13 :8 00 $; para 'ª' sub-consignação <cAnqu is·ições e co·nsenvação de in.sbrumen•tos, etc.» , l'é·i s
30·:0•00$; .para a sub-consLgnaçãio «Übjectos d'e expect·iente, •pu blicações scierutif.icas,
edita-es,
etc., 3·5 :0100$; e. aug;m1im1tacla d<e
20 :000$
na
su·b -consignaçã:o
«Tr ansporte elo pessQlatl e material, etc.,, para acqms1çao e
cust·eio de 11m caminhão arnt.omo,re1
............. . ....... . .
G. Serviço de Insvecção e Defesa
Agricolas.
Reduzida d e r-e1s

30,5 :0 00$, send·o : 45 :0·00$ n.a subco.nsignação «Pllblic•ações (J.e
ed-itaes, etc.>l da cons ignação «Direotoria e Inspeotori·a s" réis
1001:000$ na sub-·co nsig-.n1açiÍ.o «Acq·ui.s ição d<i llTiaclünas, e tc.»
da mesm a consignação; e I'éis
160 :000$ na sub-c0<n1Sig1m ção «Diari••!S/, 1pas i'1agern'1. Eitc.,,, tela
consignação "De legac ia
no
Acr<i)).

1
1

N .a sub- cons!ig., nação c<A-cquisi ção, klramspor"tie e id 1iS't1,ibuição,

etc.,, ela
ctoria e
cen•te -se
20 :000$

consignação «DireI-nsp·e ctor·ias>l - accresin-fine:
i.n.clusi.v·e reis
para a Sociedade Na.-

cional de A·g-ri cu.ltura,

pe la :ma-

.n u,te nção d·e sen:·viç-o ela m1es1na
na:tureza,
' ··

. ,.......

.. ... .

471:560$000
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S·ubst:itua-se a
c<F'i-sog1liz1aição,

su'b-·consi.g;n.açã·oensino

e

;pl'O:l.Ja-

.ganda, etc.»,. pela seguinte:
«Fiscalização, ensi·no e propaga:nda da cultul'a elo tri!l'o e outras
•previ.sras no decreto · n.. 7. 9·0i9,
ele 17 ele março de 1910:
Vencimentos cJ.e dou.s inspecto1·es e
dous ajuclanites, de accônclo . com
o !'egulamento eX'Peclido pelo declecreto n. 9. 213, ele 15 de de"embro ele 1911 ......... , .... .
I»n.ssagens, diar.i•a.s1 e ll,jludas de
custos elos mesmos fun cci.onarios . ..... . .... . ...... . .... . . .
Artigos ele ex•pedie.nt•e . ......... .

40 :800$000
1'4 :40t0$000

1:800$000

Na s·ub-cons,iginação -- cu\cquisição ele machinas, etc.)), e 111 ,y ez
de con·certo e conservação desse
mruteria:l, etc.».• cliga-s•e :
Manejo,
conservação e conce1,to
desse material, oom.prehe nclen.clo
o 1)a.gamento d·e ·traioo•lhador.e.s
e operarias que se i.ncrnmbirem
ele tae s serviços; e para as despezas com o ensaio de .m aclünas
a·g-ricolas e experi.rnentação de
on ltu.r as ele .aoccôrcl'o com o artig·o 58 do r-egulam·ento ciotado
7. Posto 7'oovechnico F'e<nm·cil. Elevada a lO(}:Oü0$ a sub-oon•S·igna.
ção ccF-e'ito.r es, fisca-es, guardas,
serveIJJtes de la:boraJ!Jorlo, ebC.'»
incluindo-se o pagam6'11•to do
pessoa•l elas estações zooteohnicas ambulantes, cl·e con.f.ormidade com o decreto n. 9. 217,.. ele
17 de d.ezembro de 1'911 ; e red uz·ida a 40 :0.00$ a sub-consi'gnação ccAl im~ntaçã,o, 1fo1\l'agens,
·etc.>>.
Dia·rias e despezais
de
tJ•a;n.spo1'te a·e pessooal e maler!•a·I; acquisição de livros, q>eV!s·
tas " jornaes; encadernações e
impressões; artigos de expedien1te e d·e.spezas >mprevist.as,

57:000$000

2.167:800$000

40:000$000.

Recluzi.d'a de 20 :000$, sendo: rllis
10 :0·00$ .na snb-consi•gn·a ção ccAJ.iomen·ta.ção, ·foT.ra;gi8ns, etc.»
e 10 :000$ na 91.l'b-C'A)nsl·gna;ção,_;.
<1Dleorl·as e á:espez:11s de. 1'rap;a.

·'
?-t ·-

530 porte, etc.)), da consi 1g·nação «(Mja-

.......................
8. Escola ele Apreiulizes
Arl<ifioes.
Recluzicla de 28 :000$ a sub-co'11sig·nação m:Oespezas de h1st~llação e afüllptação cl•as escolas, eitc.», <la consignação · ~
«'Ma:teir i·rubl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 . Servi.ço Geologfoo e 1lfineralogico.
Recluzida d'e •2·0 :000$ n.a consi gnação «Ma:teli•al» .. . . . . . . . .
10. J iin tci Gommercic"l e J ·nnta de Go1·-

100 : 000$"00 0

tí27 :400$000

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

1.641:390$000

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

343:600$000

. ... • . ... ·
. ... . ... .. . • ..

106:372$000
1. 238 :082$500

rtenial»

reto11es

. . ........ .... . '. . . . . . .

11. Directorict ele E stcotiS'l~ca. . . . . . . . .
12. Direotori.a de Meteornlogia e As1{rononiici. Eleva'Cla a su:b - co111signaçã·o

«EXJ.Pedie,rnte-, - l•uz, -acqui -

s ição cl'e Jivrns, etc.» a 60 :000$;
,e

augm1·enrtada

a

sub - consig.nift-

ção «Custeio das estações me- , :
teorologioas, €/tC.>J <le 40 :000$,
supprimin.do -se a Slllb-consi.g nação «Para co:nis•trucção · ele u1n
pavilhão <lestion~do á estoaçã:o
meteorologica c1 e · Caiinpos., r·éis
· 20 :000$ . Acquisição,
concerto,
i.nsta.llação
el e
in stu men tos
cus teio ela o<fficina, pequenos repal'os no edific io, traba:lhos geo·clY:naimicos e o neces:sario pa1\a.
o serviço em ger•al, 100 :000$000.
Para aJt.tencl·er ás n ecessiflacl es im1prev istas,
i·nclusi;ve cl-iarias e
1

pa·s.s1aige ns do 1p e.sisi0al 1 cfulanclo
·en1 se-rviço fóra cl1a i~e1partiç íl.O,

oLran.sporte cl·e marterial e o pa.gaane11 to d-0 pessoal · ex.to·aorcli nario, e contTactaclo 60 :000$000.
Auxilio ao Estruclo de Mi·l1'as, 111a.
fórma .do art. 36 elo r eg>uJ.a.in en.to : \}essoal, 30 :360$; m a terial,
24 :000·$ 1t-0•bal 54 :360$900 ...... .
13. 1l'lnseii
Ncdc·io1rnl.
100 :000$
-na

Re<lu.'?!icfo

ele

sub-consign~ção.

«0.bras ele co.iser vação e oufras.' ,
etc.>l elo tiibuno «Ma1te1rkvln ,

1

que pas.sará a iler a segtti'rnte re.:.

-clacção :
Obt1~as

ele

eo.n serv·ação

e

entras ;

r eparos e Ji.rnpeza elo ·e·ddficio elo
Museu e suas cJ.epen ckncias ;·.. -:Me
qui·sição e concerto <le vHri1i-ep,.
a rn1 a rios e out1·o s n1oveis, s~.~·Q _':,

200· contos ·iJoara a

substi•tuiÇã.o ·

872 :440$000

Papel
elo anti.go mobiUario elo ,e stabelecimlen•to 300 :000$000 ... . . . .. .

804:808$118

14. Escalei ele M ·inas . . . . . . .. .. . ..... .

<!87 :69'!$684

15 . ,-1 iixilio·s á ag1·iciiltiirci e ás inclustll'i.as. Aug.merntada de 1 70~000' $,
sendo : 100 :000$ de auxilio ao
Lyceu de Art.es e Officios ela
J3ahia, pam. concluir a cons·trucção elo seu edi.ficio; 50 :000$
de auxilio ao Instituto Po lyltech :n-ico da Bahia, afim ele man.ter
seu .gabi'nete de hi·storia na1uraJ.;
e 20 :000$ de a'UXilio á Aca;cl€1mia
de Commercio ele •Prernambuco,
ma,ntid•a pela Assooiação dos

. ... ·. ·........ .

IDI111pr-egados no tCo-1nm·ercio . ... .

Tieduzi.ela de 150 :OOOt sendo: réis
20 :000$ pela elimdJl!ação do a:ux.Uio á Escola d'e Counmercio do
Exte rna-to Aqu>in.o; 10 :000$ pela
.e!imi:nação da suhvenção ao
Posto Exper·imental de Avicultura e m Pinda1nonhang•aba. Es·lrud-0 cl•e S. Paulo; 20·:000$ na
consig nação «AuxiHos aos agricultores, · etc.)), da consignação
«Auxi!lios diversos»; e 100 :000$
rn a sub -consig'nação «P l'emios <l e
run>mação á peouaria, etc.)), dra
mesma coJ1si.gnaçã:o.
Na su·b -consign.ação «Auxilias aos
0

lEstados,

/

ás

rmunicip.aliifü:11des,

e tc.)), accresoeniie-se: inc1usive
20 :000$ para a Esco la Bwrão
d e Surassuma, manti cla p elo •Syn dicafo Agricola (l e GamelleiTa,
Ain1ar•a.g y, Bo.n·i to e E· s:ca~a, e
10 :000$ para a Escola Ag·ricola
Çle Goyana, en1 P erna;rn.buco.
D estaque-se d o ~ alta ! d a v.erba >a.
qu a 111tia de 20 :000$ i>ao·a subv·en.ção á Gamara d•e Commercio Incion a l <l o Brazil e -el e 40 :000$
paria. auxilio á s duas ·PI'itn eiira s
e sco:las prati cas d e elect.riciclade
e de Jnecani oa. que se fun-clarem
·pelo·s moJ.des ·n.o·r te-a m ericanos,
sendo 20 :000$ a cacla uma.
Acc1•esoénte-se no 1itu.lo II, cons ig·.nação «Auxilies aos !. ~staclos ,
etc." depois elas palavras "Escol1as praiticas "Cl e ag-r1cuH,uira, a.c-

cres·cen t>e -se: e p1;ofissionaes. . . .

. .. . ...... · · · ·

1.005:000$000

/

16. Serviço de l nforinaQ{/es e Divnlgação. 1Subs<tiluida 19, consignação
"Para acquisição de livros,
e tc.,,, J}e'la SJeguirnte:
Paira

1

acqu'isi~ão 1

en -

caelel'naç.ão e ex,pe,
cliçifo de •livros · e
oubras 1mbli'ciaçõe·~.
Impressões e , prnblicii-ções, com1}11ehe 111el·enelo o Bolet1\in <'lo Ministerio . . . . . . . . . .
Artigos (le expeeli·ente
jncl·usiive

60 :000$000

36 :001J$0 00

ina10hi1né\.s

ele escr·ever . . . . . ..
•S ubsUtuiçã.o do pe~
soal, fü-arias, passagen~.
a.jud.a s
qe
c u·sto ·e <l1es.p ezq,s

4 :000$000

n1.i'utcl'aH e i1l1l!!Jor evis-

'las,
incl-usiv·e r~is
6 :000$ para g-.ra;ti fücações ao 'Cllrector

•

do .: ;erviço dur-an:te

<'
exerc1c10,
nos
ote1irnos
d o airt. 68
elo !'e<g•ulam e nto de
11 el e agosto cl·e
1911, acquisição . e
con·servação td·e n1Óveis . . . . . . . . . . . . .

10 :000$00\J
110 :000$00 0

17. Serviço de vete1·i.n anici (i.ncluindo ·sé' uma Inspecto!'ia, no Paraná).
He.duz.icla d e 71.:SO·O$ ,
sencl'O:
36 :SOO$ 01a con.sig:nação Artigos ele expedi·en·tii. etc." e ré.is
Des 35 :000$ na consig•nação pezas d 'e rt:ra;ns·p oPtes, etc.» .. . ..
18 . Sq,·viço Tle Pi·oteoção aos ln<Uos e

Loooliscição
Nacionaes.

ele

Trabcilliciclores

(Inclµindo-s e
um
cent ro agricola no Estado da Parahy!Ja ·elo Nórte , .nos ·termos d os
deo1•e tos ns . 8 .•937 ·e 8. 97.3, el e
a.gosto e setembro d'e 1911 co 1·reIJJÇ!o a desp~a ·p ·ei!a 4 11 • su·b_
co n;sig naGão ao ptu.10 n (la
v·erboa. 18 11 ) . De<1b~ ·cacla a 1c1uantia de .50 :0·00$ .ela sub-c·o·n.s.ig·na,_
ção - "Pára cl esp eza.s imprevistas e ·eventua.es>l, s•enclo: 3·5 :000$
cl·&Hi n aidos <á mi·s·são sal·e·sian a
1

. • ..... . .... . .

192 :800$000

1.866:020$00Q

.,533
para a fu.µdação de :novas po.
vo•.1ções inclig·enas -e m 'MattoGross<;, e 1'5 :00·0 $ para c.ust~lio
ele ctm· caimpo el1e d<imon'9tração
e <!;!Jrendizagem agricola fu.nclado
'Pelo go.v•erno .a.aquelle Estado, á
ma1 g·em elo rio 10uyrub>â-.
']_'raru;Cerida do ti1tu.lo - «Pessoal>>,
consignações <cPovoa.çõe.s i·n-.
di~·en•ll>S)) e wCentros Agricolasu
para o •titu lo ·«Material" a
Qtrnntia ele 138 :600$, .iiedigindo .
se este ultimo titulo pela s·eguinte fórma:
iOonsignações :

wPa-rn. obijectos
de
expecl i·en te, etc.>l
como na proposfa.
"Para asseio do eclifh~io,

1etc.» -

16 :000$000

cotno

na •PQ'Oj)OSlta. . .. . .
<u\...o / porteiro., aux.iilio,
etJc.)) como na
·proposta . . . . . . . . .

:6 :0001$000

600$000

«'P ana. -oc001Ter a <les-

pez.as com as tm>pe.
ct.orias,, demarcação
·d·~ tenras, abertu~.a
de caminhos, pagamernto •do pesso a l
ex.h·aordina1,ío
de
que -tratam os artig·os 60 e 79 elo
•gulam•ento, !franquia
·teJ.eg.raiphica,
diarias, aijuc1°as tle c usto
passagens e trans;p.01•t·es, in.olu.si ve de
inclios e .tra:baJh ado.
,·es n acionaes" ... . 530 :6 00$000
«Despezas 00J11 as expecl ições ;:>aira a pa cifi.cação de trihus
incligenas
e com
a distribuição, aos
índios, de roupas,
f.erraimentas, ute!lsillos e outros brindes, rulimento, medicamentos e o mais
que fôr necessario,
de a .ccôrdo com o
reg·ulamento".
200 :000*000
1

re.
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Oum

Papel

«OJiras, cusl>eii'l, c on.
·S·ervação e desenvolvLmento .aas Povo1a1ções
r.nidi·g'·einas
Ct'eadas pelo clecre.
to n . 8. 941, d'e 30
ele ag1os•to el1e i911n 300 :000$000
<«Obr as, custeio, conservação e desenvolyj1mernto dos Oen1tJ-os
_<\.>gr kolas
ct'eados
pelos decretos 111umeros 8 . 937, 8.973
e 9. 712, de 30 d1e
agosto, 14 de 1s etembu·o e 14 de agosto
ele 1.91'2» .... . . . ... 7 00 :00 0$000
«Pana d,e.sp ezas i1nprev istas e even .
lbuaes . . . . . . . . . .
100 :000$000
T otal (mrute.r ial) .. i . 853 :200$00·0
'.r.Olbal (1pessoal). . . .
364 :20 0·$000
19. E11•sino Agn-01~1J11t•ico-Augunen.ü11d1a
de 26.0 :000$ pana, as d espezas
resu lt antes do contu·acto celebradocom o Dr. V. T. Cool~e para o
estab:el'ecilmento de campos de
demonsbraçãJo·, segunc11o o pn·Q .•
cesso el e lavoura seoca, na fórn111a
do a.rt. 72, Iettra o, da l•ei numero ·2. 54'4, de 4 d·e ja,n.eirn ele
1912; e >d1e 120 :000$ para o
custeio ele tres estações s·eridco·l as .
Creacla . mais uma f a;zencl'a mO"d eio
de cri·ação, no inuniÓJ)fo ele Ca.
x ias, no Est·acio ·elo Maranl1ão,
sem a.ugmento de despez.a., coro•enclo esta p ela verba. 19•.
Augmenta.cla de 6 :000$ a sub-con.
siglnaçãü «Escola d1e AgTicultura _
a.nnexa ao
Posto Zoo·techn,ico
FeclePal em Pinheiro» p ara dous
conse.rvaclores
in.spea tor es
ele
e lumnos; e de 64 :80 0$ a s ubconsignação «Escola,s J\!liéclias ou
Th eo•ri co -P.raticas ela iBa.hi a. e ao
R io Gr a n c11e elo 'S·u l, ·eLc.n, sendo
3 3 : 6 OO$ ,para (J'U'a't1ro l ent e~ réis
21 :600 $0 00 para qu rutro professo - ·
r es r epet idores,
6 :000$ para
dous conservaiclores
i:n:spector·es
de alumnos e 3 :600$ para c1ous

2. 217 :•1 00$000

Ouro

Papel

conbinuos. Reun idas á sub - con s ignação o.Para despeza.s d e i ns·Da.Jlação,

e1tC.)> ,

as

ou.tr.as - duas

«Paira uma est ação •ex.pe.r im·en·bail d •e canna c1e assucar em ·Per.naimbu.co» e <<Para 'l11m aprenc1izaiclo agricola '110 Mara:nh1LO», eng lobaTIJdo _se ·e m uma só as qu.a.n tias conespondentes ás tres na
impoo't<a;ncia tQW•l d e 3. 580 :71.1$,
r edúzqda el e 118 :200$,
s·enclo:
7 8 :000$ na consignação «Escdlas
prruticas dle Ag"ricu\.tuo"a,
etc." ( lettr a F i•mportancia correspo•nel e nte a duas escolas) e
40 :200$000 na
consig.n .ação «Ap.r encliz a1elos Agricolas, etc . »,
(lebtra G import.arn;ia correspon d·erute a u m apren d'izaclo) ... ., . .
0

. . ..... . · · . · . ·

5. 716 :911$'3Q\I

20. Insve e>toria de Pesoci:

(D ecreto n . 9 . 672, de 17
j ulho ele 1912)
I -

de

PESSOAI, DA INSPECTORIA

.

. . . . . . . . . . . 1 8 :000$0 00
1 i.n~l ector
5 c h efes d·e gab.inete . . . . . 60:000$000
1 pe1,i to
d •e baircos e a.p •parel hos de >pesca ... 1 2:000$000
1 ch ef.e de escri•ptori'o .... _12 :000$00•0
7 :200·$000
1 sect'eéa:rio ... . ..... . ..
8 :•100$000
1 lº offici.al. ...... . ... . .
offidaes
.
...
..
.....
12
:000$000
2 2º'
14 :40 0 $00()
3 3os offi.ci aes . ... ... . ..
cl>actylogiraphos ........
7:200$000
6 :000$00•0
1 cl·es0rnhí sita ph oto.g ra:p·h\o.
5 auxiliares ele l aboPatorio 24:000$000
4 :800$000
1 por.be1ro ......... . . . . .
1 •Correio . . . . . . . . . . . . .
2 :400$0·0 0
5 :•1 00$000
3 serve:n1bes . . . . . . . . . . . .
1

.

11 -

.

PESl.30AL DAS ESTAÇÕES

( 3 es-tações)
21 :600$000
.6 'J)i!'Of.e·ssores ( 1° a:n.no) . 21:600$000
3 in,st;ru ctores de naJtação
e .g ym n~s,üca . . ..... .
9 :000·$000
12 :60·0$000
3 .almoxa,rlfos
3 escripturarios. . . . . ... . 10 :800$000 .
3 eh efes d·e estação . . . .. .

... . . ..

193: 800$000
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Machi>nistas,

·pr ati.can.t·es,
g-u ard:a.s d e pesca e
.serventes.

IH -

PESSOA L

Ouro

Papel

783:000$000

1 . 2001:600$000

81 :000$000

DO·S NA VJOS

1 com manda n te .......... .
1 immiecl iait-o . . . . . . • . . . . .
1 pilCYl'O .. . . ....... . . . . .
1 .mest1re . . .. ... .. .. . .. .
m edico .......... . .. . .
1 10 machi:ni•sita .. . .. . . . .
1 2·º m achh1n s ta , ... . ... .
1 pra;bican t·e . . ...... . .. .
l d ispensevro . . .... .. . . .

8:400$00 0
7 :200$0100
5 :•100$000
4:800$ 000
7:200 $000
6:000$000
4 :800$0·00
3:000$000
1 :so.0·$000
1 carpintei1ro .. . . . , .... .
1 :.8001$ 000
1 cozinheiro ......... .. .
1:200$000
" l taifeiro. . . . .. ........ . 1:200$000 •
Fogui stas e 1narinh e iros . . . 14 :4 00$000
lV

MA'l'ERIAL

D espezas de instai.la ção,
indlu1Sive
a
compra de •um navi-0
de pesca c-0m •L<od.o s
os apµa relho·s e so_
·b r·esaloo:te.s necessar ios e a acq ui·sição
de
lanchas e ie·i n·barcia.ções mi·u•das .. 350 :000$000
Oust eio da d.ns.pecto:ri'a
e ·d·as estações, i.n _
dusive a-1'u.gueis de
.oosa,
puMi·cações,
impressões,
acquis ição de liv>ros, re vi·stas
e
1paiss-ag.ens,

j orn a,es,

· tr.ans-

pontes,
dtanias
e
a judas de 1cmsoo ... 200 :000·$000
1C uslteio e conservação do navi-o, ~an_
chas e mais embar·caçõe.s dg. inspecto _
·ria e das es taçõ es 1233 :000$000
--~-;-

21. ·E venituaes

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

30 0:000$000
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Art. 2. 0 E' o Presiden.te da Rer,nrbloica autorizado:
a) abrlr ao Ministerio da A.gricultura, Industria e Commerc.io o cred'ito de 35 :000$ pana, oc1Cion'er ás ·despe:oas com a ·l'epreserutação .do Brazil no Co.n gresso de Defesa Agricola a 1'eunir-se em 1913 na Republica
elo Urugu.ay ;
b) a in.sitaJllar no anunici•pio d•e Baurú ou em olitTo que •s ej.a mais con_
v·enienlt·e â 'Po.v•oaç·ã P •I ndi.g en°a cneaa.a. •no -:Esil·ado de S. ·Pa1ulo pelo decreto :n. 8. 941, de 30 ele agosto de 1911., sem aug·merul'o a ie despeza;
e) a abr ir crecli.tos até a im·p ortancia ele 150 :000$, para pa.gamento
<ki,s su.bv.en.çõe,s es·tabeleci>c1'as peio d·emreto n . 7. 909, cl·e 17 cl•e março de
1910, ern beneficio .ciâ eult1uor.a 1Clo 1tri.go, do >Cacaueiro, da oli'veira do Hen e'qu,eu e e1'e cmllras c ulturas novas, 1COnfor·me a .Je-i :n.. 2 .·0.4•9, d•e 31 d·e
c1 ez•em bro cl·e 1'9 0·8 ;
cl) a c-onceder a subvenção de 20 :000$ ao Posto Zootechn ico Municipal de ·Pelotas;
e ) a auxiliar com a quantia de 3ÓO :·000$ a construcção do novo
ediüci 0 do L yceu de Al'tes e Officios elo Rio ·de Janeil'o, sob a. condição
de tyass·ar o ecl ificio á propr!eclacle da União no ·Caso ·c: e dissolução <da Sociedade Pro·p·agadora das IBeJ.las 1."cl'tes, ou se fôr desviado aos fins a que
su destina.
,
'
Art . .3. 0 O pagamento 1d.o •pessoal das estações meteorologi.cas e pluviometri cas ela Directoda de Meteol'O'iogia e Astrnnomia po·derâ ser .feito
mediante 'vales postaes ou reg istraelos com va lor, servi·nc1o .ele documento
ele despeza ·do runcci·o•nario que receber adiantamentos para tal fim os
recibos c-ertifiéacJ.os do Correio .p or onde se prove a remessa do dinheioro.
A.1·t. 4. 0 ·Conti.núla em vigor o credito aberto ·pelo •a.ecreto n . •8. '4•62,
el e 217 ele Dezembro .cJe 1910, paira a transferencia do Observatorio !Nacional para 1ocal mais conveniente. poclenelo ser tambem appli·cado 'á
acquisição de ins trum entos, apparel'hôs e mo·biliario para a i·nstallação
·cio novo o'bservatorio.
A.1,t. '5.° Continuam em v'gor as a utorizaçõ es contidas .nas l ett ra.~
f, h, q e s do art. '72 da l·ei ·n. 2 . .5'44-, d·e •4 {]e .J·ane'iro de 11912, e •b em
assim o disposto nos arts. '8'7 e .9 0 da referi ela lei .
·Ai·t. 16:º ·Para attend er ao desenvolvimento ·do , serviço de immigração e colo·nização c ompreheneUclos ·na ver.ba 3" poderá o Governo a briT
os ·credi tos su1)pJementares que forem necessarios at.é ·â importancia de
200 :000$, ouro , e 4. O:OO· :0·00$, pa·p el.
·
Art. ·7.° Continú:a em vigor no corrente exe1'cicio a disposição do
art. S3, da Jei n. 2 .·5•414, de .4 ele Janeiro de 1'912.
Art. ·S. 0 1Nla vtgencia ela ·p rese.nte lei ·OS laboratorios, campos cl'e ex.p<1-'
ri encia e mais serviços ·ela Del egac ia Agrico'la do Mi·nisterio no Territorio
0

0

0

cl'o

.~\.cre,

cotn

todo~

os bens da 1nes1na -d elegacia, i·nclusi ve moveis e se-

moventes, 1'.icarão a •cargo da Supe'l'intenclenda da ·Defesa da 'Borraicha,
por ·cujos creelitos sirão custea.clos os serviços ela dita Delegacia qu e o
Governo ·julg'ar ·conve.ni·ente n1anter.
!Os bens adma i·ndicaclos deverão ser inventa•l'ioados na fórma do
:"ecreto 11. 18 .-819·9, de 11 cl·e ·A.gesto de 1911 , co rrendo tambem por conta
dos creditos .ela Defesa da <B orracha as despezas co m o respectivo inven·tario.
·
Art. 9. 0 INa vig·e11cia da presente ·lei e na falta de funcciona·rios {le
• F'>cz e·n cl a que possam clesempenhar os serviços ele que trata o art. 114 elo
regu lame.nto annexo ao decreto n. 19. '521, .ele 17 ele Abril c·e 1912 , fica o
Governo autorizado µ ad,1 nittir auxi.liares, e1n

c01nm!ssão, en1 luga1r dos

a.Jluelidos funcci·onarios, até o numero maximo de 10; sendo-llles arbitnHlas gratificações mensaes de accôrclo com a·s respectivas aptid ões e
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corn os trab'.llhos que tiverem de executa•!',

nào

exce.:l~nclo,

poré.m, aos

vencilnentos d0S ·s egunclOS off.iciaes .
·
Art. 10. Na confecção .aas· tabellàs . ·explicativas elo orÇan1e11lo ela
A·§TiC·Ultu r a, In dustria e Con1n1ercio, para 1914, o ·Govel'no: especificará
Quanto possive,l as consignações piara material {las verbas •111 , 6ª , n. 2,
12ª n. 2, 17ª .n . 2, 1.Sª 11 . 2 e 1'9~.
··

_<\rt. 11 . Revogam-s•e as clis•p nsições em contrario.
Sala elas Commissões. 7 d e Dezembro ele 11912.- .Ocim\illo Pi ·cite·&
P·resi-ciente.- B. 1lic1sccwenhc,s.- En1.smo ele llicw.edo .Cioi>ha .· Yas~
cõncellos.
·Approvacla .a r e!J aicção, o •p rojeclo é envia:clo ao SP.naclo,

,
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A crea,ç ã,o ,rlo Ministerio da Agricultura; In'Clustria e Commercio in Sess1\o de 24 de
n egavelmente obedeceu a umà feliz i11spi•ração patriotica e veio atten ce1
De~emliro
a necessidades inilluc1iveis ele nossa Patl'ia, concretizando as aspiraçõer-;
{le todos os Hrasileir os, ~1 ue não podem deixar de reconhecer e de proc larnar que é da agricultura, cla·s jn-clustrias e do con11nercio, ide que de,p endem princi•p ai, senão exclusiva:m ente, a riqueza e 'ª ,prospericlade nacJona-es.
De um povo que 11a;da pro d uz; que não sabe tirar da terra os inestin1aveis th8SOLN'OS que ena encerra etn seu seio ;" que não se emaincipa
economicamente, d e ixando-se ·f icar, per·ma:n,~ntemente, sem esforço e sen1
luta, o tributaria de outros povos mais habeis, mais activos e mais emprehencleclores; qu e , vê o seu co1n1nercio arrastar-se na ·p enuiria eni que .
o envolve a i·n capacicla L~ e am·b iente da ig norancia e da inercia; desse
povo nada ba que se espere ele an imadm·, para elle não se pócle augura r
o f uturo ele prospericla'Cle, que a todo pa,triota é . justo ambicionar e
,prever para· a sua Pat·ria.
'.Para mantel-o ind epend ente o soberano é i-lrntil garacntir"lhe a inte gridad.e territorial con1 fortalezas e ng·asta'Clas em suas costas, l c on1
cireaJClJ?ioiig.Jits ·coal-h an·do os seus mares, com gTa.nc1es exercitas a se p e rfilarem de um a outro extremo ele suas fronteiras. / O i·nirnigo conquistadm· irá chegando sorrateira e imper,ceptivelmente, abusando de sua ,i mprevWencia.• zombando de sua pobreza, de.s,denhando a sua inferio1·i cl ac1 e
e m eaitando sobre o que pocleri·a ser essa lena occupacla 11or esse povo,
se outros a .possuisse1n · e povoasse1n, se H1e d irig·issmn os destinos, reb ent os cJ.e outras raças mais fo•rtes, que soubessem qtl'erer e sou:bessem
agi'r .

.

Essa terra bem poderia ser a nossa; esse povo bem poderia ser o
i;ovo brasileiro, no juizo d,e quem só su,perficialmente e d e passagem o
estudasse e conhece$se.
A t en·a. é innegavelrnente feracissima e opu1enta: nella existem
toclas as riquezas naturaes, desde as que ella esconde no 1na.is reco nd ito
rlo seu sefo, em suas jazidas de fel'ro, ,d•e ouro, de diamantes e de tantas
outras peclras prec iosas, até a l1ulha ·branca, a vi ctoriosa in1pulsionaclo1·a
{la inc1usbri a

~noclerna ,

que . se proclig·aliza e1n abu·nclancia, jorran do .d e.

cacla ,m-orro, de .cada encosta, de- cada .trecho;Jcle .montanha,
riossa vastissima área t erritorial.

IZJJL
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Sua fertHidacle é in companwe l: n ella vice•.iam, desenvolvem-se e
acclima.m-se todas as cultu.ras, -·desde as do cafü e da borracha, as expoentes maximas de nossa p•rod u cção, até as elos mo destos cereaes, que
fazem, ou co·nco:T em para fa;..; e1·, a prospe ri·d a de e a riqueza de taintos
outros povos. E m s eus campos na turaes viveria :á farta, uma populaçã.o
_pecu a ri a , que s e pode1 ia contar por mi.J.ha>'es -d·e m;lhões, e que seTia suffici e n te, não ·só pa ra att en der ás suas pro.p rias necessidades, como para
abastecer os m ercados con sum idores do _mu·nd9 'int ~ i i: o; e <"lS fl·orestas quea vestem, nas zon as ai-nela ·não devastivclas pe la de!'l'ibad·a e pelo fogo,
qu e os nossos processos agrícolas e1nprega1n at•é -agora, pod·eri·am f.or n ece r mad eiras .:, e ·co ns trn cção. em c}uanUdacle e qualidade superiores a
tudo quanto se expor t a de paizes co nsi cle rados ·os maibres p t·od-Ltctores
d-e sse .gene;·o de co mm ercJo .
·E o que temo·s feito pai·a nos aproveitar dessa riqueza com qu e a
1

sorte n0s aqu h1 hooll?
l ·nfe1i zn1en te a es ta ti stica · ele nossa pro-d ucção,
com·paraaa con1 Fl de ou tros paizes de população e 1área te1,ritoria.J inuito
rnenores, evíclen c ja o n osso vargonho so a trazo e mostra qu e va.ciHarnos

a inda nos primeiros -passos õa inadiavel t a refa ele conquistar a emanci pação, já não

dizen1 os

ele

nossas

i'11dustrias

m anufac tureiras, mas da

proPria in dustri 1 a,g-ricola, que te1n co nstituiclo o pi· in ci pa.l e quasi unico
e leme nto da v,ida econo1nlca brasile ira.
·Esta·1no:3 ain da a 11np9rtar aquillo qu e pod eriamo·s e deveriamos {l e
ha 1nuito exportair en1 abu nclància .
Co1no ex·p Hcar esse nosso a.traza'!
rrerrltori-0 vastissl mo, CO ITI u1na· po pu·l aQã.o dispersa e rara, hn suffi~
ci e-nte para estimular as gra ndes e1nul ações e suggesti on a'r as inicia tivas
e ambições nobiHta.n tes; pop ula çã-o in c ul ta e a ban .J.onada á rotin a, sen1
co n hec!•n1'e n to elos prog ressos vivifi caclol·es da n1o áerna industl'ia · a grico.la, e sem elementos e re.cu rsos pa ra ad quiril-os; · sem inercados ·Pl'Oximos, ·ne1n ·n1 et os fa ce is el e tra·nsporte para os <:entros consumklor es,
eis, e ntre outros, os motivos de n O"ssa ihferiorida,ue procluctiva, q u e e],.
.. mo·clo algum eleve ser a ttribui Ja á incapacidade i·n genita do povo brasileiro, inas uni camen t e a factor 0.s ind epende ntes d~.. sua von.tacle.
·E' natural qu e a co n Unuação, por s-uccess iv11.s gerações {lessa inclo lencia productiva, clessa c>a r en cia de amb ições e de es timulo , em que tem
j azi d·o a nossa popu lação elos camp os .e dos SP"tões, tenha-lh e inoculado
vicios -c:·e im pers everança e cl.e {lespre o ccupa çã ~· de melhoria d e sorte, a
tal ponto que áutori2em a 'pecha, que se l-hc cl•á commummente, de inacla,ptavel -'á s exi gencias da modern a orienta ção do traball10 agricola.
Seria, pot'êm injusto qu em lhe cq n fer isse esf'e dij1loma je i·nca,pacid·&de:
os ba.nd ei·ra nt es que desbravaram outr'·ora ' '·' sertões de Minas, S. !Paulo
e Goyaz puzeram oá prova ·a capac idade de inicia ti va e -é"e e sforço elos
nossos patrícios ele outros t em pos; e a inch ho j e a esto ica reslstencia ela
população d o norte, que Juta ·c ontra a ca.Jamidivde das sec cas; a heroica
tem eridade dos e n1i gr.an tes c~are n ces, que se ati.raim co 1»ajosos à eonquista do t r aballJo; no des·conheclcio interior da Ama2onia, rn01!.t ram o
que ha ·ê e ap ro veitav el n essa ·ene rg ia do povo brasiJ.elro, depositaria fi ei
<las tradições de nossa raça, e que t em v ivi do ao abandono, r elega,do ao
ultimo µla.n o das cog itações elo 'Estado.
Cogitar elo a man.ho r emun erador dessa terra; do aproveitamento
ra'Cio·nal de ·suas riquezas; da solução dos · ProbJ.emas economicos que con_
stituem lwje, · não mais programmas ape nas ·ele escolas e ·d e ,p artid·os,
mas ·rnmo e norte de vida -para nacio nalidad es v iris; cuidar cless·a até
hoJe abandona•da e sempre in·comprehendida popul•ação · ~1roletaria do interior, resistente e sof fr ed ora, que t em o fetichismo da t er r a em qu e
'l\,a,-sc.eu e qu·e elia Já ajudou a defend e~ ·com seu sang ue, localizai-a,
1

1

0

1

541
·clar-l•he terras para trabalhar, mhüstrar-lbe

ensino,

facilitar-•Hie

meios

de se adaptar ás 1no dernas necessidad·es da vida a.gricola e industrial,
suggerir-lhe i·dléas novas, auxiEal - a, amparal-a na luta constante contra.

os ºelementos ·hostis q\)·e lh e atrophiam os movimentO's de inici a tiva e <le
ambição, só isso, que constitue a summula ·de importa·ntes eleveres elo
'Esta.elo Modernp, basta•1·ia para justificar a <:reação elo :.vr:•1üsterio •da
Agricu ltura, ·com·o cleparta n1ento distincto no Governo da Hepublica.
A.o lado d.ess es pro·blemas, qu e g ira.iro ·e1n redor <l-o assumpto 1nagno

·Para a vicl:;i, de nossa n acio·nalicla·cle, n essa época de ·expansioni·smo guerre\j:o e co.nquista•clo•r, que .é o ele fo·rt·alecer o sentimento ·ira ·Patria e a
c onsc~ ·encia naci·onal, cuidando de amparar, i·nstrui1· e vig orar a classe
dis·p ersa elos trabalh ado res brasileiros, que vivem como ex t•ra ng·eiros
e1n1 s·ua .pro:pri·a t erra, · outros -cont:.nua1n a se ag·itar, 1Je.cl indo que clelles

se não .aescui·clern os poderes pub licas.
Se nos parece que ·é elevei· .p rimordial elo Esta..: o cla r amparo e . protecção ao·s trabalhadores naciona es, .nem por isso· desconhecemos a
necessiclacl e, que tem a União, ele cuidar persistentem ente elo releva:nte
asSum·pto {la ín1mi.g ração e c olonização ex trangeh~a. .
1((1Povoar o -paiz é

en1·iqu ecel-o, ·d·isse ha pouc o na Ca1n8.ra u n1 ta-

l·e ntoso representante <le :Yiinas, é proporcionar ás industrias e á agri cultura os b1· aços de que precizam para su·a ex·ploração e . des e nvolvi~
mento.
!Prosperam as nações que

g ra.toria estab elecem>>.
grande .parte

teresse.
constante

e~ t1á

ma~s

colon.izatn e maior corren te immi-

Pa ra o 1Hrasil, especialme·nte,

ain::3 a

por s e pqvoar,

<: u~o

esse probl e1na

é

.t erritorio em
ele vital in-

:Para n1ostrar o quanto vale, como elemento de ·progresso, uma
corrente

im111i g- ratoria,

º 'l}Ulento Esta.do 'Cle S.

basta

volva mos a vista ·p ara o

qu e

Pau lo que, se tem a mai.or ,sas verbas cl·e seu

orçam·ento d·estina cla ao serviço da immigração
n1aior coop era dor de ·sua g ra-nd-eza actual.

1

te m e ncontra do nesta o

Para estes serviços, bem como para outros de igu al importanc1a.
que constituem, o acervo el e attribuições conferidas no Mini st eti-0 da
Agricultura, o relator não regateará meio.s, nem negará seu assentimento ás respectivas verbas pedidas na, proposta, e aHencliclas na proposição ela Camara. E' certo que constitue ci.ever nosso, como ele toelo
brazileil'o patriota, procurar diminuir, ou pelo menos ·estancar, os en·cargos que, el e a.nno para anno, vão ele mais a m ais pesando so·b re o
Thesouro Nacional; n1as

1

para diminuir a a.es.p eza publica, e fazer des-

apparecer o tenebroso espectro elo clefic'it, dev emos abanelona.1· justa m ente os serviços q u e mais concorrem para o a ugmento ela receita, e
para a prosperidade gera.! elo paiz ? E agora, quando, ' gra_ç as me.smo
aos trabalhos desse ministerio, uma fort e animação se. estende por todos
os Estados, é pat1'iotico s·usta.r ele r epent e esse auspicioso enthusi asmo
ele trabalho, peiando os esfol'ços, inutilizando os planos, e clestl'U inelo os
serviços já iniciados ?
Não nos parece ser isso uma acção múitoria: ta.n to mais quanto,
no computo geral d.as clespezas publi cas, é da.s menores a part e des tinada
ao Ministerio ela Agricultura, pouco maior, sinão igual, ao quanto se
disp encle co m ·as classes inactivas elo paiz ·.
O total elas verbas, cons.tantes da propos ição da . Cama,ra, fixando
a clespeza com os serviços elo Mini.sterio da Agricultura, Industria e
Co mmercio , para o exercício el e 1913, é -de 1. 20·0 :0 00$, ouro, e
27, 218 :938$302, pap el, exceelenclo, po1,tanfo,
em 300 :000$ , ouro, e
2. 99,1· :081$'882, papel; 'º o rçamento vigente" 'em que era de 900 :000$,
ij>Ul'O, e 2 4 , 22h856$420,

i
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Esse · augmento deu-se nas seguintes verbas :
Proposição

1912
1." Secretaria elo Estado ........ .
3.:~ , Serviço

ele

povoa.111ento,

ouro:"". .

3." .Serviço do povoamento, papel. ..
5." Jardim Botan ico
S." ·Escolas de Aprend izes Art ifices . ..
·1 2. 11 Directoria de Meteorologi ca e · A.sno1nia.

987 :000$000
300:000$000
4 . 489 :000$·00·0
364 :920$000
1. 544 :560$000

995 :180$.000
600:000$000
4.432:080$000
471 :560$000

778 :080$000

872 :4'10$000

1.151:200$000
4. 384 :311.$000
200, :000$ 000

2. 217 :800$ 00'0
5. 716 :911$000
30.0 :000$000

. .. ... ... : .

1.641~390$000

18 ." Serviço de protecção aos indios e

localiza.ção

ele

trabrolhaclores

na-

cionaes. . . . .. .. ........ . .
19." Ensino agronon1ico . ......... .
. ........ .
21." Eventµaes. .

"]!'oi a tabella augmentada com
com a dotação de 1 . 200 :600$000 .

a verba

2·oa -

Insp ec to1·ia da Pesca.,

. Além ele outras autoriza.ções, que vieran1 de leis

annua~s

anteriore s,

a proposição, no art. 6°, estabelece o segui nte :
<(Para attencl er ao desenvolvin1 ento do .serviço de i1nmigração
co loniz ação, comprehenc1ido·s na verba 3", poderá o Governo abrir os·
creditos supp lemen ta.t· es qu e forem nec-essarios, atê a importa:ncia el e
200 :000$, ouro,· e 4 . 000 :000$, pap el."
A Commissão ele Finanças ·ao Senado, depois de meditado estu-i'.lo
sobre as cliffe rentes verbas -àa prnposição, comparando-as com a,s ela
propos ta e ela. lei em vigor, procurou, co m as emendas que offerece,
diminuir as cl esp ezas nas v-erbas· õU.Sceptiveis el e cl iminuição, sem q u e
disso prnviesse desorga nização elos serviços, e s upprir as faltas qu e -surgiran1 co n1 a Creação ele novos enca rg·os a:l'.fectos ao n1inist erio

~

Entre outras convén1 nota r as seguintes :
lª

-

Sen;iço

ele

Povoam.en"to

Propoz supprimir .a a utorização contida no art. 6'', por lhe ·p a recer
incon ve ni ent e a. ex istencia ele tal autorização em cau cla orçamenta ri fL,
qua,ndo ha verba esp ec ial p ara esse serviço. Propondo· •a suppressão
dessa autorizaçíLo, não quiz a ·Co rn1ni ssão privar o· ('}ovenl'o dos rneios

ele continuar o seu plan·o ele a,nimação ao povoam ent'o do nosso terdtol'io; .co1n f.l. in lroclucçâo e Locali zação. de colonos estra ng:eiros . Para
isso propõe q a ugm ento ele 100 :00 0$, ·ouro , e ·2 . 000 :000$, papel, á verba
~~~~.
'
2" ---: N avegc4ção i-taliiana

Attendenclo ao alto a lcance commerciaJ qu e tem o con t racto, cele. brado entr e o Governo br.azileiro e as sociedades· de · navegação ita.lianas, para o es tabelecim ento e manut enção el e uma linha especia,J e
exclusiva ele navegação a vapor entre a Ita.lia e o Brazil, a Commlssão
propõ e qu e se a utorize o Governo a abrir o credito nécessa rio, que deve
ser de 1. 040 :000$, para cumprimento ela cla.usula XII, elo referido
con tr.a c to.
,
Quanto ás demais emendas, qu e a ComnÓi''são submette á co_nsicl erFtção do Sonado, el e moelo alglÍm cl eso rg·aniz a m os serviços em a.nàam ento,
e _n_em perturbam ou. imp edem a r ealização-· rlo pl_ano _pa fri.otico, que ·
nós toclos apoiamos, de a111111ar, . a1nparar e g a rantu· · a lavoura, a rn-·

.
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dustria e o ·commercio, que constituem as classes producto.r as por excelJencia e são os factores basicos de toda a riqueza nacional .
Muitas das emenda,s estão de .accô!'do com a proposta do Governo,
e p.ro.cu ra.m sómente, ad ia n do o que é adiavel, diminuir os encargos qu e
de mais a mais e de anno para anno, vão pesan do sobre o Thesou ro,
com grande prejuizo para aquelles q u e rtr.abalham e concorrem com o
imposto para a clespeza geral da Naçãü. E', po·is, a Commissão ele parecer q u e a propos ição ela Camara seja. approvada com as emendas
que offerece .
Emendas á proposiçã o da Ca mara n . 195, de 1912 , que fix a á despeza
:do lVj:nisterio da Agricultura, 'Industri a e Commercio, p a.ra 1913,
á que se re fere o parecer supra.

Verba 1• - E)ecretar.i a de <Erstacl'O:
Supprimam-.se as palavras «destacando-se do 'total desta verba a
quantia de 12 :000$, etc . , até finall> da proposição.
O mais comü na proposta com as dema.is modificaÇões da proposição da Cannar.a.
·
íVerba 3" Serviço de Povoamento:
ServiÇ<> de immip·ação :
Passagens do exterior, eleve-se a, (ouro).,. . .. . ... . .
700 :000$000
Serviçü de Co Jo.n iza.ção :
Material e pessoal em commissão:
E leve-s·e a (!papel) ·, ... . . ..... :.............. . .... . ... {í. o·oo :000$000
O mais como na proposta.
Total da verba, (ouro) 700 :000$ e (papel).. .. ....... 6. 792 :080$000
Verba 4• Expa1113ão economica :
Supprima-se a consignaçã·o : 1
Paºra o pagamento no paiz, etc., at~ fina.] (papel) ... . . .
Total da verba (<rnro) .. . ... , . . . . . . . . . . . . . . , . ..... . .•

300:00Ó$000
500:000$000

Verba 5" J ardim J3o•tanico:
Como na proposta. Tota,J da ver ba .. , .. . , .. . , ...... .

364 :920$000

Verba 6•

~

SeTviço ·de inspecção e defesa agricola: .
I

-

Pessoal

Directoria (como n a 'lll'OIPOsta) . . .......... . . .... .. . . .
Inspecto1·ia (como · na proposta) ........ . . . . . . ....... .
Delegacia no Acre (como na yroposta) . . . .. . . ..... . . .
II

259:800$000
524 :400$0·00
48:000$000

1ltfotericil

Substitua-se pelo seguinte :
Publicações ele ·editaes, ·arnnuarios e boletins, ·etc. (como
na proposta ..... . . ... .. ........... . ..... . . . .. . .
Acquisição, transporte .e cli.stribuição ele plantas e sement es, comprehenclenclo o paga.menta de .gratif i•cações ao pessoal extraordin ario empregado n esse
seTViç/o. . . . . .... . . .. , ............. . . ·. .... .. .... .
Compra ele uma · fàzenda para 'sementes seleccionaclas.,

100 :000$00 0

350: 000$ 00 0
25 :000$000

34
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.Pessoal ela fazenda de sementes, constando de um agronomo, com vencimento de 4 : 8 OO$ de ordenado e
.2 :400$ de gratifica.ção; wn hortelão 1 :600$ de ordenado e 800$ de gratificação; 10 tra·b alhadores, com
salario mensal de 100$ cada um, - oompra de ani1naes,, utensilios e eventuaes ............ , . . .. . . . .
Alugueis de casas, etc. (como na proposta) .... . .... .
.Diarias e despez.as de transporte de pessoal e mater'ial,
ele . (como na proposta) ... . .................... .
Fiscalização, ensino e propaganda, da cu ltura do trigo
•e outras previstas no decreto n. 7. 909, c1e 17 de
marÇo de 1910:
.
Vencimentos de dous inspectores e dous ajudantes, c1e
accôrdo com o regulamento expedido pelo decreto
n. 9. 213, de 1-5 de dezembro de 1911 ............. .
· Passagens, diaria.s e ajudas de custo d-os mesmos func.cio.n arios. . ...... . ..... . .... . ................... . ·
·Artigos ãe expediente ... , ..... . . . ............ , .. . ... .
Acquisição de .machinas, etc. (como na proposta a1é
1911), e substituindo-se o final pel·o seguinte:
c<·manejo, conservação e concerto desse material,
comprehendendo o pagamento de 1trabalhadores e
_operai:.i os que se incumbtrem de taes serviços; e
para as deispezas com o ensaio das machinas agrícolas e experimentação de culturas de accôrdo com
o art.. 58 do regulamento citado .............. . . .
Delegacia do Acre (suppT.imida) :

25 :000$000
9·8 :000$000
480:000$000

40 :800$000
14:400$000
1:800$000

100:000$000

III ~ D:ejesa cdgricola (qiie fioa sendo II)
SerViço de eXJtincção de gafanhotos, etc. (como na;
,proposta). . . . ........ . ....... '... , . .... , . , ..... .
Directoria de Meteorolog.ia e Astrono-

Verba .12•
mia:
i

-

-

Observatorio Nciciona,l

Pessoal (como na proposta) . . . .. .......... ,,, , , . . . . . .
Material (como na proposta) ...... . .... . . . ..... ... . .
Supprimind-o-se a sub-consignação · «acquisjção,
concerto, etc.».
1I -

100:000$000

236:880$000
100:720$000

Estações meteorologicws e pliwiome,tricas

Supprima-se a sub-consignação a·Pa.ra a oon-s trucção
de um pavilhão destinado a estação meteorologica
ela cidade de -Campos, Estado do Rio de .Janeiro» da proposta, e accrescente-se: na sub-consignação
final ~ «Subvençã-o, etc.» e auxilio ao Estado d-e
Minas Geraes•, na fórma do art. 36, do Regul•amento, •sendo -pessoal 30 :360$, material 24 :000$000
'l'otal da ve-rba .. ....... . ............ , .... . .. .

374:840$000
712 :460$0·00

Verba 13•
Museu 1\facional :
Pessoal (como na propoSl!:a) ..... . ................... .

383:400$000

M.aterial .(como na proposta), supprünindo -se as palavras: «inclusive a q u antia de 300 :000$, para 'ª substituiçã'O do antigo mobiliaria do estabelecimento»
e ficando dotadà a sub-consignação Obras de
conservação, e t c. cóm 100 :000·$000 ..... . ... . .... .
Total

da · verba .. . ..-...... . . . .... . .. . . . ... .. . .

221 :408$118
604

:80~$118

íVerba 1.5u - Auxilias á Agl'icultura. e Industrias:
Suhstitua-se · no n. II, auxiHos diversos a sub-consignação
Auxilio aos Estados, ·etc, , peJ,o seguinte:
Auxilias ao Lyceu .a e Artes e Offici'os da Bahia ... : .. . .
Ao Instituto P·olytechnico da Bahia ................ ... . .
A' Academia de Commercio el e P ernambuco . ... . .. . ... .
A' Escola Barão -ele Suas·suna .. . ............ ., ........ .
A' Escola Agricola de Goyana ........ . ........ . ..... .
A's d u as .primeiras escolas praticas de electr-i cidade e .ae
.mecanica que se func'Larem ·p elos moldes norte-:americanos, s endo 20 :0·00$ a cada. uma ... . ......... . .. ·
Ao Aprendizado Bueno Brandão, da Campanha .... . .. .
Asylo Pella, no Rio Grande do Sul . ..... .. ...... . . . . . . .
Chaca.ra da. Conceição, em lVIina.s -GeraeJS ....... . .... . .
ü mais como na. proposta.
Verba. 16" - Serviço · d e Informa.çõ es e Divulgação:
Na. rubrica. - «ma.teria!» - consigna.ção - · Para. acqui sição de livros, e tc .- redi j a -se como na ·propos·i ção
.aa Ca mara., elevand'O-se a sub-consignação - Para
acquisição, encac1ernação, etc., a ..... . ......... . . .
e a «Impressões e publicações, etc . >>, a . . .... . .. .
Total

Cla verba .. . ................ . .. .. . .... . .

50 :000$000.
20 :000$000'
10 :000$000
10:000$000
10:000$000
40:000$000
10 :000$000 , .. l'.'·
10:000$000
10 :p00$000
~~

100:000$000
.5·6 :000$000.
2'52 :800$000

Verba 19" Ens ino Agronomico:
·Como na proposição da: Camara, accrescentando·se á ru.brlca manecessaria ·p ara a creação no Gampo de
Demons1ração de lVIàcahy-b.a, -d e uma escola pratica de accôrdo com o
füsposto n o art. 548 dn decreto n. 8. 319, desde que o Estado do Rio
Grande do Nnnte oonco-:ITa com a quantia de 50 :000'$ em d u as prestàções
annuaes.
Verba ·21" '-- Eventuaes;
Como n a proposta .... . . ... .. . ......... . ..... .. .. .. .
200:000$000
Art. 2 . ~ Supprima-se a -Jettra e e s ubstitua-se a lettra d pelo
seguinte :
«d) a abrir o cr-e dito •e.s ipedal de 1. 040 :000$ para cumprimento
da clausula x·n do contracto feito com as companhias itaUanas· NaVi'g azione. Gene.rale • .italiana, La Veloce, LJ.oy.d Italiano e UaUa, ·para
a manutençã,o d·e uma Tinha especial · •e ·ex·clusi.va. de J1a'l'egf!-ção a vapor entre a Italia e o Brasil" .
Ar.t. 5 . .Sl)bs.Utua-se pelo seguinte :
«Contirnuam -em vigór as autorizações contidas a1as ·1'ettr as f, g, I,
m e g do art. · 7 2 da lei n. 2 . 5 44, d.e 4 de Janeirn. de 1 9•1·2 e ibem ·asshn o di·sposto na· art. 90, da reforida lei".
IA.rt. 6. 0 .Su,pprima~se '.
terial o seguinte: cce mais a

r. ,·,:>-•. ;l
'L

5i4:ô'
Art. 9. 0 Si:pprima-.se.
art. 7°, s ubs tit ua-.s•e [)elo .s·egui·n te :
«Art.
Fica o Pod·er Ex•ecutivo a uto•r izado a promover a a.nnullaçilo do con tracto cel•ebrado com Car.10.s iC . <}a Costa Wrtgg e Trajamo .S. ' Viriato de Medeiros ou, para o fim de assegurar a livre conc ur.renCia na indus1ria siderurgica, a ·estender a t·odas as empPeza.s
que orga.nizarem, para o.s fins da l<li · n. 2. 40·6, d·e 11 de janeiro de
1911, os premios, favores e vaintagens c·onstantes elo decreto n. 8.579,
de 22 ele fevereiro ' de 1911, e do art, 71, da 1ei n. 2 ..3156, ' cl·e •3 1 d.e
dez·embro de 1910" .
.Sala das Co:nmissões, 23 de •d·e zembro de 1912. F'. G-lycerio,
Tavares ele Lyra.
Pre.sid-ente interino. - Bv,eno de Paiva, Relator. - Fnincisco Sá.· -- Ôrbcino San~~·s ·. - A. • Azere'Cw.
O

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA PARA 191·3
2" discussã,o da proposiçã,o da Gamara düs Deputados n. 195, de
191-2, fixando a des·p"eza do Mülist<'i rio ela A!gricultura, Tndus tria e
Commercio para o exercício de 19'13.
Vem á Mesa, são .Jidais, a,poiadas •e postas -conjunctamen.te -em disSessão de 25 de
cussão com a proposição diversas emendas.
Deeµibro
O SR. BUENO DE PAIVA (velá ordem•) .Sr. Presidente, de accôrdo co,m o dispositivo a.inda ha pouco invocado pel·o honraJd-o relator
do Orçamento da Marinha e dado •que não .haja oradores in.sripto.s, requeiro a V. Ex. ·que consulte á Casa si co!)cede urgencia para que a
Commi•s são de Finanças, pelo meu orgam, possa emitti-T opinião s-obre as emendas que acabam de ser aqwesenta:das.
Consultado, o .Seúado a.ppróva o requerimi.énto ·.
IO .SR. •BUENO DE PAIVA (*) - s.-. Pre1sid·cnt.e, antes .c1e dar a minha opi.nião so·b re as emendas qu·e acaJbam de ser apresentadas ao
Orçamento da Agricultura, tenho necessidade de fazer notar alguns
engan os ·que •Constam do im.presso ·distribuido. Entre estes ha um •de
gran:de im·p o.rtancia, CJ:u•e não s·ei a que a-ttribudr, si a descuido m eu, si
a erro ele redacção.
Refiro-mie a-o que m a nda s upp.rimir a cons+gnação para ac'quisiÇãio, concertos, etc., constantes da verba 1'2, ·D irecno.ria de Meteüro.Jogia e Astronomia . Essa verba, que ê de 10.0: :0·0 0$, não foi SUP!P·r imida
pela Com missão.
Em .re'lação ás emendas direi <Il.le o mai-ot numero das Gl)H'8s·en.tadas agora dizem respeHo a auxilios a instituições de -ensino agl'onomico, institutos commerdaes, etc., que j'á tinham sl~bvenção do Estado, pelo art. .87, do 'Orçamento em vigor.
'
A primeira emenda que se ,1'8.fere a este ponto é firmada p•elo Sr.
Pedro Bo·nges, e m anda q ue ·cuntinue em vigor o ant. 87 da ·l•ei do
orçame.nto vigente.
O art. 87 é o seguinte:
«Fica o Governo autorizado a subvencionar com as quantias men cionadas o.s s·eguintes •estahel>eci•mentos de ensino profissional : Lyceu
de Artes e Officios, etc .
'São em grade numero·.
Na Commissão de Finanças tratou-se desee assumpto e d'oi icléa
venc·eclora supprimir todas •essas subv·enções·. V. Ex., que .nos d·eu a
honra de, al>gumas ·vezes, assistir nos·so.s trabalhos, terá verifica;clo que

(") Este discurso · não foi ·r evisto pe1'o orado.r.

/

foi esse o: voto ela m a ioria ela .Cornmi.ssão ·co m um unico voto <1isc r epa nte o elo Relator e ntretanto é vencido ·e, el e accôrdÓ co m a
mai·ori a , não posso dar parecer sinão mantendo o qu.e ·a Cornmissão
resolveu.
JDm todo o caso o Sena:clo stube elo que .se itrata e vot>ará ~ ,ela rn e. lhor maneira que lh e ')J'arncer.
Todas as dem a:i-s EliTJlend a,s tratam elo ' m esmo ass umpto, com excepção ·el e tres, que vou citar. A primeira é elo 'honrado ·Senad·o·r pelo
Rio de J ane iro que pede que s•e mantenh a a verba destinada. á F,stação Meteorolo.gi ca da c·idac1e ele Campo.s, •que, s·egundo .S. E x. informa
esbá em ·Cünstrucção. Essa ver.b a foi proposta 'J)elo -Governo ; a Gamara
dos Deputados sup1primiu-a; a Go mlmiissão do 1Senado mantev·e -o voto
da Camara, entretanto., 1rnlas ponderações que ·acab a d e faz.er o illus tl'e Senador pelo Rio cl•e Janeiro, ipa1•ece que é ele justiça m ante r
essa ve!'ba · por se .tratar ele serviço Já inidad•o .
O SR. VICTORINO MONTEIRO Em um importante municipio a gricola elo Estado.
O .SR. BUENO DE PAIVA As outras duas emendas .são ela maioria
da Cümmissão e so·b re •e li as nada tenho a dizer .
E' annunciada a v·otação da segu inte
EMENDA

Continúa em vi.gor o art. 87 da lei do orçamento vigente.
1Sala dao; .sessões, 2.5 CLe ·dezembro de 1912 P edro Borges .
O SR. PEDRO BORGES i-- P.eço a palavra 1Jara encaminhar a vo tação.
O SR. PRESIDENTE •A ntes de dar a [lalavira a V. Exa., devo informar ao Senadü que o Relator 'da iCOlm!missão deu paMcer c ontrario a ·essa e1nen:da.
•O .SR. ·PEDRO BORGES · ( .1~e la 0·11<l1em) - .sr. ·Presidente, antes el e e ncaminhar a votação devo d i2ler ·ao Senado q u e, pesso a lmente, {J. rela:
tor era fav orav·el lá e m e nda; s e•us · companheirús de 8ommissão ié ·que
era1n icon trarios a ella.
·
·
.Devo esclarecer o espirito do Se nad-o sohr.e essa ·e.m encla._ Elia consi.gna favores a estabelecimentos teohni•cos e profis•sionaes d·e São Paulo, Ceará, P.ernam'bu,co, R io Grande elo S ul, Maranhão e muitos outros.
T·odas essa:s · verbas juntas e distrfouidas pelos diversos Estados,
con•forme . a impo l'tancia dos estabelecimentos, attin15'e m a pouco m'ais
de 200 contos d•e a·•éi•s. Por isso jul,go 'qu e o Senad·o, adaptando ·e'Sta
emenda, far>á. obra m eritoria e concorrerá para favor·ecer estaibelecim e ntos da maior importa.nci a e a.e resultados incontestavets.
E .ra o q u e tin'h a a dizer.
O SR. PRESIDENTE Atbenção ! Vae .se proceder a votação.
Reje itàda a e mend?- .
.
,
O SR. PEDRO BORGES (p bla .011cle11t) rnqueor · verifi-oação da· vot.ação.
'P ro·cefüda !t · verifimi.ção, · con,f l nma a · rejei.ç.ão da ·ernencl.a .. · ' · · · ·
·E '. a nnunci ac1a a votaçã·o ela: segu,int·e
..

A' pro,!'lo.sição da · ;;an)ara elos Deputado s
tura) n. ;195, ele 1912 :.
-··-' - ··-··-

-

(orçaménto · da Ág,rtc ut •
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<Inclua-se n o n. 2 da ve1,ba. 1•5• - Auxi.Jios a,os Elstados:
... para a succwrsa l do' Institut·o Commer.cial em Maceió ·e s-u a
respectiva Revvs.ta Cominercicil das AZcigô(])S 10 :000$000.
1Sala das •s essões, 25 d.e novembro d·e 11912. - ·R aymundo de Mi·r anda. - P. Borges. - Oliveira Va;lladão. '-- José 1Murtinho. - Pires
Ferreira.
o SR. RAYMUNDO DE MIRANDA <vela orclem) - @sta emen:da é
'insignificante não vae, sobrecarregar o ·orçamento.
O instituto, a que ella se refere, mantém uma escola frequentada
po.r mais d·e '1 00 alumnos e publieà uma ·revista im\p·ol'tantissima, ·Como
não ha outra igual . E" um 1nstitu~o que não ·recebe i-ecompensa alguma pelos bons S·erv.iços qu·e presta. ·S ão a,penrus 10 contos que se
pede para um ·esta;bel-ecimento profissional que presta r eleva,n.tes serviÇos e nfuo é i•st-0 que vae so•bJ•ecairregar um orçamento. E' UJm pequ·eno
auxilio- que se pede em d'.avor do ensino naciona).
· Rej.eitada a emenda.
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA
Ao orçamento da .&gricultura:
M·antenha-se, como na proposta ao Governo, a verha destinada á
E-s•tação M!eteorologioa da cidade de 'Oa:mpos, Estbdao do Rio de J a neiro, junto da ·estação experimental de canna d•e a:ssuca.r.
·Sala da.s s·essões" 215 de •dezemlbro de 19•1 2.
Nilo Peçanha.
·SH. PRESIDENTE ~ IA me.sa •n ão sabe :qual -foi o parecer da Commissão sobre essa em.enda .
O SR. BUENO DE PAIVA .__ A Commissão. propõe que seja acceita
em f6'rni<a- de ai.rtoriz~çfuo . Desde ·que s eja d·entro da ver.ba, em d'órma
dB autorização, não ha inconveni·ente em que .seja apprm•a;cla.
S·i a:ssim · não -fôr, po.11ém, a Oommis·são não l])ócle dar parecer fayoravel.
O SR. PRESIDENTE - A emenda não tem fõrm;a. dete1111l;in·aida. Não
determina nem auboriza.
Approvada.
São rupprov·adas as segui·ntes

"º

EMENDA.S
A' vei,ba 1'2ª :
Di-ga, se: cinco assi·ste111:es ide 2• cla;sse, elevando a V'erba él·e 28 :-800$
a 36 :000$. Reduza-·se de 7 :200$ a consi•g,nação ".A!cquisição, conc\').rto
e installação de insrumentos". - F'. Giycerio.
Azeredo, - F'rcmcisco
Sá. - Tatvcires c~e .Lyra. - L. ele B ·nlhõe'S.
~\.!60res·ce nte-s e om'l·l! co·n vle r:
.Fi·ca . o Govenno . a:utorüirudo a a brir o cred ito esp eci-M de 519 :500$
para: pagamento ao EsbáJd.o de Minas Geraes p e.io qu·e des'p endeu; ei:n
vh,tud·e de .fof' .federal, C·om a infraducção :de a-nimaes re,pród:úctores ruté
191 1 e no •Corrente exerci-ci-o, ·coilfoTme as ·contas j ã .p rcices·s a.das rio Ministeri·o d•a A;g·ri·cuJ.tu-ra.
SaJa •da:s sessões. F' Gly.ae'rio..
B .VAMVO de Paiva. [11-ban o
Sc<ntos. - Tava1·es de 'Lyra:. - A .- A.zerado.
Viat'orin.o Mont·e iro. -,
L. · de B !t·lltões.

\'

\

\
\
\ .
l

\

\

Ao projecto que fixa a <1es.p eza do Ministerio da Agricultura, Industri·a e Comm·er cio :
IN a verba ensino agronomico:
üreando dous cam,pos de demonsbração no Esta;d·o d.e Goyaz, a s a .J;>er: um no Municl.pio da Capit a l em .t erreno ·cefüdo pel.o Muni.cipio ou
Es•taiJ.o :e outro no ·Munici-pio de Catalão á margem do Parna;hyba e
.p roximo á Estrada de Ferro de Goyaz, em lo.ga;r que o Governo julgar
m:ais Cü·ruveniente.
iN a mesma verha :
·Creando na zom·a pa·storil goyana (J.e O'este (Minei.ros, Rio Verd e;
J ,a tahy e R'io 'Bonito ), onde parecer mais co.n ven iênte, uma escola per·ma;n en t·e de lacitici•n i'Os em ter-reno ·cedido g-1,atuitamente ,pelo Esta;do.
Braz <A.< brcintes. - L . cie Bulhões. - A. Az.er6!Clo. - José M .i1mtinho. L1tiz Vianna.
E' r ejeitada a segu inte
ElMElNDA

Ao projecto que fixa •a d.e speza elo MinlS't•erio da Agri·cultur a , lndusfria e Commel'Cio:
iNa. verba "Serviço d·e ·B rotecção aos Lndios e LocaJ.ização de Traba lhadO'res Nacio1n aes " :
Inclua-se 40 eo•n to·s para fundar um·a •colonia agricola ,pastoril á
margem do .&1,agu aya (E . de Goyaz), em t e rreno que '.fôr cedido pelo.
Estado com mattas e cam:püs indispensaveis ao esüi.be\.ecim eruto
P ar.agm·J:}ho . A partilha e distr.i.b uição d os lo tes pelas coloni!as será
regulaJda pel•a le'i v ige nte. Braz Abrantes. - L. clJe Bulhões. A.
Azer edo. - Jos é Mi1P1ti1iho. - Lniz Viwnnci •
.E ' annunci•ad•a a v otação da seg·u.inte
EMENDA

L<\,o § 1'9 do a1it. 1·º :
•Da verba 5. 716 :91'1$, destinada ao ensino ag·ronomico, destaque-·se a
quantia necessaria ,pacra a ins•ta11lação -c1e um aprendizado .a grkola no
Estado .elo Paraná.
Sal.a das se.ssões. 25 d.e cle,..embro. de 1912. - Cwncliclo de Ab1•e•1i.
Generoso 111' arqiies.
.
O SR. BU:IDNO DE PAIVA ( R elc•too· cio orçainooto) Sr. Pres·id ente, ·l ia PO'Ll-DO, qua·nd o 1tive o.p;portú:nidade de .\igeiram.en t·e dar a min lm, o.pinião a pro•posito ·d•as emendas aipresentadas a ·este orçamento,
declar<:li a V. Ex. e a o Se;1ado que, rej eitad.a um:a destas emendas, toa.às .as· o·u·t ris . dev ia m· ter a mesma . so1•te, porque tod·as se r eferem a o
mesmo assum,pto ,
A emenda do nobre. •S enad·or. ·pelo •Param.ã não ·àl·t er a a . verba, a\)enas
manda . destacar da . .verba · ·especial 'ª . quantia 11!"~.e~s·ar.i a . para c1'-eação
d e un1' a prerid.i z.adÓ 11.0 Es•ta.do (1,0 J>araná, aHegando 1 s. ·:JJ;x. que a lll nãõ·
existP: 1~en.hu.1n.

··

,..

·

·

'.A!cho d.e justiça a. medida ,pro.posta por S1S. EEi.x . .inas .. nã.o ,posso
determin a1· que . desta '
se "d·esit.aque. uma quaiihi.a taxaotiva !Para

verba

(
)
1

i
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~

c10eação elos estalbelecimentos que desej1aJ111, 1porque ella <?.stá (les·t inacla
a fins especiaes.
•
Errtr·etanJbo, si as emendas de SS. EEx. ·f orem üa·nsformacl·as em
au.toriza:ção, não terei d·uvi1d1a, BU parU0ularn1·e nte, en1 dar-ll1e o .m eu
voto. Con1v é1n, e1ntr,eit•an1tio, T·elemibriar; .e o faç.;o no .cun1·prin1·ento ele um
deve·r, que na Co1m m issão foi resolvido não ·s e arlter•a,r .el e Inoclo nen:hum
o que havi a sido esüi;belecido no seu seio.
·
IÜ SR. CA.ND'lDO .O.E AJBREU r(v-ela orcli&'ll'i) Sr. Presiiclen•te, não
fer ia d•uvWa em clar a fórma de ·au>bori>,ação á emenda que apresen itel
com o meu illustre coimpranheiro de ba.ncacla, o Sr. Gen eroso Marques;

,m.•aS,

d·epois

!d•O

que

-OCCOrreu

rern1

l'elaçã.·o á

q U·e

dizia

res1Jeito ao Estado de Goyaz, penso que n1Lo ·tem razão o nol1re reI1ator,
tanto mais quarito, essas :err!·endas são inteira1J:n e nte iden1:i cas.
·.P.àr ieOnseg·ui·nte, ia -b ane-a d a rd-0 Paraná, ·tvma vez c]:üe j ;á foi :bene,fi-

dado o Es•taclo de Goyaz, es,p era ·elo .Se11aclo o seu assentiment:o á emenda que teve a •honra d·e apresentair .
O SR. URBAiNO S.~N'DOS '(*) Sr. P.resid·ente, venho c1h amar a attenção do Senado para sua deliberação a res,peifo desse assump1to e
cha:mo ·especialmen te a attenção do Relator da ·Commissão .
.Crei.o rque

a ver.ba destina:d!a

a

aprend·iz-agens

a;gri·colas, "}Jroposta

pelo Governo, 1é •neeessaria Pf\Ta o -cus.t1ei•o dos jiá existentes.
. o SR. -CANDIDO DE ABREU - o P'l"OiPl'iO Maran·h&o ·creou mai·S um.
·O SR. URBANO SANTOS - .Observ.a a 'V. ·E x. que esse d'oi supprimido
d·e accôrdo com · o · meu voto.
O SR. MENDIDs DE AuMEIDA A pro,p osta ·de creação veiu d•a Cam·a1ia.

O SR. URBANO •SANTOS A ver,ba destina:cl•a a apremicliz·agens agrico-.
las tem 1po·r ,fim at~\mcl•er ao serviço düs aprend izes já oreados; si se vai
retirai: des-s'a verba o necess1ario :iYa11a cr.ear mai·s um, esitamos fazendo
obra J.n u til, i·nef.ficiente e arra:rdüca, ri.or·que o Govenno 111ão .pôcle dar
eX'E\cução a isso que ma;nclamos fazer.
O SR. A. A.zERIDDO A m<enos ·que ·se a ug1mente a ve·nba.
IÜ ISR. URBANO 1SAN~'OS Si os ·hom1a1dos ·Senacl-ores tivessem prorposto uma verba especial p·ara ·a creação d.o aprendizado, s\lria o_utra
qu•estão; ma,s .pro,po-r, oomo .prop.ôz .S. Ex. e •Como j·á haivia p-roposto o
honrado ·Sena:dor por Goyaz, é co•ncorrer ;para uma o•b ra de anarch)a.
O Gove1mo não •p oderá cumprir a · '.tei porque essa verba se destirna a
fim es,pecial .
iPortarnto chamo a attenção do S!'nado porque, fka:ndo o ;p-r o.jecto
assim emendaido como está, ·o Serrado rt:e1iá vO'tado umà obra airnarclüca
e ·não uma :lei on·ça,entaria,
IÜ S'R. RA.YMIUN1
D O DE' MIRA.INDA (Vela 011dein) Sr. Presi-·
dente, par.a; ·!'eg·ular O meu voto preciso S'! 'r esolareci•dO solbr.e Um po,nto
- si a deslocação ele v.e11ba sem augmernto, na proposta <lo o.r çamento
e1ivi•ada · pela CamaT·a ·á · Commissão de Fiha:nças, 'a .carreta a ugmento ele
.i!Jespeza, que .i m.peça o •Criterj.o •da Commis-são -e · do S'0na,clo, oom r ela ção .· a ·não •ac·cresci-rrio ele d·espeza na votação ·da.s (>mendas.
•O •SR. PnElSrnENTE - S i V . .Ex. inqu-ir.s- de minha ·opi,nião, rp osso in formar que a,bsoluta,,men'le ilão. Tanto que a Mesa -ac·ceitoa a emenda
ele v Ex .
.ó: SR. 'RAYMUNOO DE MIRANDA - Estou saiis.fei1to.
O .· SR . GElNEROSO . MAR1QUIDS Sr. · Presid•ente, a repi·esentadi0
.~Lu..-.Pánmá, aHendendo -ás .. c i;:rnsWeraçõ e ~ ·qü e
0 ·.honrado relator ela

f'.7

(*)" .' Este dis c·urs·ci naci fcii -revi s'to

'p e ~0

-o r a;clor,·
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Commissão de Fina;nças, Sr. !Bueno de P 1aiva, requer a retirada de
sua em~nda, com {) pt'orbesto de apresentar ma 3• discussão, d.e accõ1-.do
.com a f61,ma :l'em,brad·a ,pelo ho•nrado S.enaidor, como autorizaçã" ao Gove:r:no.

O SR. -PRESIDENTJ<J - Os 5e;rnh0res que •appro\l'am o requerimento
·formulado pelo Sr . .Generoso Ma:r.ques queiram l•evantar-se, (Paiisa , ) ••
F"i rupprov-ado. ·
·
São successiv·aente approv·aclas as seguintes
EMENDAS

Verba 1ª •Secretari-a de Est1a,do:
Supprimaim-se as 1)alavra•s "desta;c·a ndo -se do 1tota.\ desta ve1-ba a
quantia de 12 :000$, etc., até final" c1·a propo·siçâlo.
.
O mais como na proposta · com as demais mm1ificações ela proposição .ela ·Cannara.
·
·
Serviç'O <e"Le Pov-9amento:
"Verba..3" Serviço de immig1•ação: ·
Passagens do exteriür, leve-se a (ouro)..... . .... . . .
700 :000$000
1Se1,viço. de co~.d-nização :
·
Material e pessoal em commi·ssão:
Eleve-se a (.pa,pel)..... . ...... . ...... .. ... . ........
5 . 000:000$000
-O mais como .na proposta
'l.' otal ida verba (ouro) 700:000$ e (pa•pel .... 6.792:0·80 $000
.Ve1.,ba 4" -

-Expansão ecomomi·ca:

:Supprim·a -se · a

cons~g.niação:

Para o pa,gamento no ,p aiz, etc., a-té f inal (papel) . . .
'l.'o•tal da verba (ouro) ....... ; ....... . ... . . .
Verba . 5" Corno no

3.00 :000$000
500 :000$000

Jardi.1n . Botanico:

proposta~

Total da verba .. ......... _. .._.._. .. ._· ·-·

Ver.ba 6" - 1Serviço de i.nspecção
colas:

e

_ ;)6~ _ :.920$000

defesa agri-

I-Pe-sso·al
Directoria (como na proposta) .... .. . . .... • . ...... . .
Inspectoria (como na proposta) .......... . ... . ... . . .
De legacia .no Acre (como -na proposta) .. ". ...... . . ... .

_259 :80 0 $000
524 : 400$000
48 : 00 0 $000

II :-- M ater<ial

Substitua-se pelo segLLinte:
PubÚcações de edi.taes, an1Hlarios e T:ío letins, etc. (.co'mo na ·preposta) ....... , . -. .. ..... .. . ... -. ...... . .
Acqu·isiç-ão; •transporte e disti<ibuição de plantas e .se.m·entes, co:-nprehenc1endo · O pagamento de · gratificações ao pessoal exbraordinario t>mpregado nesse
serviço . . . . .... .. , .' ....•.... . . .-.-.--.-. ,., ..-. , .. -. , ....C.ompra de, !111lla faze.n âa para sementes seJeccionaidas . .
.

-.·.....

'100 :000"$000

350 :{)00$000
25 :Ó00$000 ...

Pessoal da fazenda de sementes, constando de um agro-·
momo, com vencimento .de 4 :800$ de ordenado e
2 :400$ de gratificação; um hortelão, 1 :600$ de o.r denado e 800$ de gratificação; 10 trabalhadores,
com salario m ensal de 100$ cada um,'--- compra
tde animaes, utensílios e event.uaes . .. ... ...... ... .
Alugueis de casas, etc. (como na proposta) ......... .
Diarias e despezas ele transporte de pessoa.! .· e mate1rial, etc. (.como na proposta) .......... ........ .
Fiscalização, ensi.no e propaganda da 'c u ltura elo .trigo
e outras previstas no d eoreto n. 7.90·9, •ele 17 ele
Março de 1910:
V encimentos de aou.s inspectores e dous ajudantes, de
a;ccõrdo oom o r egulamento expedido pelo decreto
.n. 9:2113, ele 15 •de dezemlbro de 1911., . ... ,., ...
Passagens, diarias e ajudas de cu.sta dos mesmos funccionarios . . . , .... .. ... . ... . ... ..... ., .. , ... . . .
Artigos -ae expediente ....... . . . , ..... : .. .. ... , ..... .
Acqulsição de machinas, etc. (como na pToposta até
191-1), e substi.t.uinclo-se o final-pelo s e.guillte :
'"manejo, co•n servação e concerto desse material,
comprehendendo o pagamento d·e trabalhadores ·e
.o pera.rios qu.e se i.ncumbirEm ele taes serviços; ·e
para as despezas com o e nsaio das machinas agricola.s ·e ex.pe1rimen t ação ele culturas de a.ccôrdo
•com o art. 58 elo r egulamento citado., .. , . . , . , .. .

25:000$000
90:000~000

480:000$000

40:-800$000
14:400$000
1:800$000

100:000$000

Delegacia do Acre (.supprim:icla).
TII - D efesa · cvgricola (que fvca se1wlo II)

Serviço ele extincção de gafa:nl1otos, etc. (como na
proposta). . . , . , . .. . . ·.. ... .. . ...... .. . . ....... .
V e rba 12" nomia:

'100 :000$000

•D irectoria <le Meteorologia e Astro-

I -

Observ·ai~orfo

Na«Jional

Pessoal (como na proposta) .... . .. .. , ,.,;; . ·, . ... : •. '..
Mateda! (.como na proposta) .. .. . . .. ... ....... . . .. '
II -

...

l!Jst~ições , meteo1·oiogiie~1<S

·2•36 :880$000
100:720$000

e v·itovio11,etrioas

Supprima-!se a sub-consignação - «Para a constntcção
de um paviJ.hão destinado á estação meteoro.logica
da cidade de Campos, Estado do Rio de Janei.ro»
-da proposta, e accrescente-se: na .s.u.J?.:-1corisigpação f.inal - Su.bvenção, etc.» e auxilio - a o - Estaclo
de Minas Geraes, na tórma,do art. 36 . clo .. Regula-ménto, sGndo - pessoal 30 :360$, material 24 :000$
. •

"'

374 :8•40·$000

·i

7l2~460$ooo

Total da "vêrba;::: :;·,::. '. ;,., .. ... ... : .' .. . , . .. . .
Ve-i-1ba l3° ...;_Museu Nacfonàl .:

Pessóa.1 eSõmo

1

Pa

~i·o~6stà) :·: :·,.; ·~::·: .':;. :;':.:... ·.~ :.: " • ·. ~s3':4ôoi 1i00 :

.553
Material (como J1a propo.s~a) , supprimindo"se as pala:
vras: .ccinclusive a quantia de 300 :000$, para a
su.b stitu ição do a:n.U.go mob:i.Jfario d o e·stabelecimento» e ficando dota,da a s ub- consignação Obra s d e conservação, etc., c o'm ·100 :000$_. .. . . . . .

221:408$118

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

604 :80·8$ 11 8

V erba 1-5" -Auxi lios á Agricu.ltura e Industrias:
Substitua-se no n . II, a uxilios d:iv ersos - a sub-consi,gnação - Aux ilio aos Es·tados, etc., pelo segu'inte:
kuxilios ao Ly.ceu de Artes e Offic ios da Bahia ... .. .
Ao tins·tituto Polytechn'icó da Bahia . ..... .. , . ... .. . . .
A' Academ ia ele Comm er cio ·de Pernamb uco ., . ...... .
A' Esco.la Barão de Suassuma.: .. . ... . .... . ... ... .. .
A,' :j!)scola Agrícola de Goyana . . .... ... .. .... . : .. . . . .
A's duas primei.ras esco las praticas el e elec tri cida:d·e . e
de ma,ca·nica que se fundarem pelos moJ.des nor.te1am erica nos, sendo 20 :000$ a cada uma . ....... . . .
Ao Aprendizado Bu eno BraTIJdão; da ·Cairnpan·l1a .... , . .
Asylo P e.lla, no Rio Gra,J1!de elo 1Sill ... : . .. . : . . . . : .. . .
Chacara ·d a Conce ição, em Minas Geraes ...... . .. ... .

50:000$000
·20 :000$000
10:000 $000
10:000$000
'10 :000$000
40 :000·$00 0
10 :000$000
10: 0 00$000
10 :000$000

O mais como n a proposta.

Ver.ba 16" - ·Ser viço de I.nfonnações e Divu lgação:
Na ru·br ica cc mate ri a l» - consignação Par a acqui.s içã.o de li vros, ' e tc. r ed ij a-se como na pro1)0s1ição da Camara , elevamdo-se a s u•b-·consi•gnação
- Para acq ui sição, en.caicl ernação, etc., a . . . .. . . . .
e a «Impressões e puiblicações», ele., a . .. . .. . ....... .
'.l'ota l da ver.b a ...

100:000$000
156 :000$000

1 ..• ••• • . ••.•. .. •• .. .• • ••••

V·e rba 19• -Ea1Sino agron omico :·
·Como na proposição da Gam a r a, accr escentando-s·e á rubri ca mat•edal o seg.uin te : cce mais a necessaria p ara a creação, no C.ampo de
Demonstração ·de Macahyba, de uma esco la pr.aUca, de accôrclo com o
cl'isposto no art. 548 elo ·decreto n , 8.13HJ , desde qu e o Estado do R io
Gra.nc.l e elo No r te concor.r a com a q uantia de 50 :000$ em duas prest acões a.nnu aes.
Verba 2'1 • -

Eventuaes:

Com o na proposta. . . . . . . ... . .............. ... . · · .. .

·2 00 :000$000

.
A.rt. 2. 0 Supprih1 a - se a lettr a ' e e suSstitu~-· se '
ie Lti-a. ~z ·pelo segubüe :
· ccd ) a a brir o. cre elio es pecial de 1 . Q.40 :000$. pa.ra c>itnprlmento ela
clausula X IT do .co ntracto feito c oni as companlu ais italian as _N av'igSJzione 'G enerale ·Italian a L ·a Veloce, I,loy.el Italiano e Itali.<t<, ... P.ara. J a
manutenção :de uma. Jin·h~ .es_peci!J..~ ... e .. ex.cJ.u~i.V:a __(le _ p?-~. e!l:açã:o !!- ·i.ra!Jor
entre a Itali a e o BrazH.~
·

a

A11t. 5. 0 .Substitua-<se pelo seguinte;
1<cContinuam em 'Vigor as autordzações :c ont)das nas lettras f, g, I,
]I e g do art. 72 da lei n, 2.·54'4, de 4 de J.an'eiro de 19·12, ·e bem a>Ssim
o disposto .no art. 90, da 'r eferida le'i.»
Art. •6: 0 -Supprima.-<se.
Art. 9. 0 .S.upprim·a -se.
· - · O a,tt. 7°, sÚ.bst/tua-.s<'l pelo -seguinte :
Fiéa. n Pode r Executivo autoriza.elo a promovei· a annul"Aflt,
lação do contracto cel ebrado .com Cairlos C. da Costa Wig.g e Trajano
S. Viriato de Medeiros ou, pa11a o fim de as.seg·urar a livre concurr>encia na industria siderur'gica, a estender a todas as émpr•eazs que organizarem, para ·Os fins da lei n. 2.4016, de 11 de janeiro cle 191'1; ·o·s
p.remios, .f avores e vantagens ·constantes do decreto n, 8.579, d€ 22 1àe
fever·eirn ·de 1911, e a .o ·ar.t . 7'1, da lei n. 2.·3·5·6, de 31 de dezembro de
1910.))
Sessão de 2 de

6

Dezembro

3" discussão da propos1çao da Gamara dos Deputados n. 19.5, de
19'12, fixando a clespeza ·do Ministerio da Agrfoultura, Industria e
Cemmerc'io, para o exer.cicio d'e 1913.
·
.O .SR. FELLCTLANO '.PIENNA Sr. Pr·e sidente, V. Ex, acaba d'e
annunciar a 3" d-iscus·s ão do orçamento •da Agnicurtura . .A Commissão
de Finanças está elalbora:ndo emend!!S de certa importancia, que 'd e'Vem
ser - a ·p .resentadas neste tm:no d.a discussão, Peço, •po.i s, a V. Ex. que
cons ul'te o Senaido sobre si concede o adiamento da discussão por 24
horas.
Consultado, o Senado .concede o adiamento.
ORÇAMENTO

Sessão de 27 de
Dezembro

DA

AGRICULTURA

.~" discussão da· lH'O:posiÇão da Ca;mara dos '.Depu·tados n. 19.5, de
1·9·1"2, fixandn á despez.a ·elo lVUnister-io
da ~<\·giri:curtm'a, Industria e
Cozp1m.er'Cio, para o exercido de 1.913.
IO SR . PIRifilS FERREIRA ( *)
Sr.
.Presi1&enbe,
feJ.ivmen te
V. Ex. m .e ·i nfomnou de que o J:-yceu a .e Artes e O.f.fio ios j1á .foi cons'id·er.aido no o.rçamen•to do Ministe1io do IntoeriOI', razão ·pG1r que deixo de
envj•aT 'á Mesa a ·emenda qu·e p ret.e na.i.a •aipreisen'l'ar, mán·dand·o vigorair
o · art. 87 do orçamento da Agricu'ltura deste exercício.
Envio, pqném, uma ·e1:r.,enda s·up,pr.ess i•v.a do a rt. 2° e t odus os demais que se seguem na cauda deste p.rojecto de orçamento.
S•e1 que os :r<e·pres·en.tan;tes da nação teem o d·inei'to ele arires.ernta r
erri•erLda a · .este 'OU a;queHe oirça.men to, paira ·b e:nrefi1ciaren1 ia
este
on
aqueUe serviço, •desta ou ·daqu.ella 'loca;lid.ade da Republica. E' tambem
certo que ao Poder 1Executivo, que ex·ecuta a lei e que dev·e conhecer
das necessidades inadi.aveis do paiz, cabe · o •direito ·de, respeitando a.
Constituição, dirig·k-se ao Congresso em mensagEm para pedir· .a creação de serviços.
Mas, Sr . .Presi-d•en te, esta ·cauda que ·a:qui s e .apresen.ta do ·a,,rrt. 2•
em deant<'l, ·é uma verc1a;deira monstruosk!ade orçamentaria .
D.isto &Stá .siciente .a "coiriinis-são de Finanças, q~1.e. <está p i:ova;nq.o
que o tem•po de oito me•z·es p<;Lra a . •s·eS15.ã o do •ç:o•ngir:esso é <'lxtr.a.orfü.na,
Tia1rrt1eint·<;i g>Í'a;ncle ~ ·porque, q·uand'O e na qüe r t r abalhair e .cumpTir o
seu ',d·ever, fa,z .º que '. fez' •11.ont·e;m· . ·~ .bem ·fe'i to
a n•t.e•dores

:ern.· füas

. ( *)

E s te -citscu'r s o riã.o :fai r e'v:h1to ~elo 0 1:~.:dor .. .

trabalha:, rcwno tenh() sido infwmado, até 1 ho1ra da inadrugac1a. [sso
é esf'o.rç-o rud:miràvel pa;l'a hom·ens de ·r uvançada id·a;d·e ·c nmo o .bo.nrad.o
Senador pon' .S. Paulo . 'Refüro-nne a um do·s 1rnais -e sforçados obef•es :aa
propaga.n;d-a, :o .Sr. GJ.y·cerio. S. Ex. assim está -d•e •accõndo com •sua
propag·an·da, . trabal.hando aité alta noite, prur a que as .sessões .não s·e
proro.guenn alé<m 9o dia de •S. S.dvestme e a nação tenha orçam-entos,
embora votados em a lgumas bor·ae, tendo nós tido quatro mezes de
p1rorogação.
:IsisQ ve1m. 13TOYar que ·a;s pro1ro1gações · são d·es·neoessarias,, uma es-pe-

cie de a;ccum•ulaçã-o.. E quando s•e dh~cu•tir o orçamento do Interio1r,
f.allarei a esse 1res·peito e oertamen-tt~ vei«e'i que não brado no des•erto,
porq·ue tere i a meu lado a-q uella leg·ião de 'Patrio•tas, que resolveu rasg·ar o dkeito dos ·b atalhadores civis e mi>Htares desta -patria, que e.ram
ampar aJd-o s por suas pensões e que a~niquiüou o direito dos veterano.s
civis e mHitares, d.os voluntrurios {1•a pabl'ia e dos so•l·füi;d-os efferc;ti v.os
das forças de ter·r a e mar, de todos ess•es em;füm que ViTaJ'.TI seu di1rE>ito
de.sbara;ta;do pelo vendaval contl'a as accumu.lações. iG01nto com -0 apo:io
desses patr-iotas que cortaram as gra;tifi.cações d iarias por corportamento aos marin'beiros e soid.a;dos, gratfiicações que figuravam -n a l·ei
de fix·ação de força, 1oomo um estimulo a a:nimar os· mãos a procederem bem, dando-Ihes um auxilio para maio•r satisfação de seus d·esej.os.
DaquellE>s que corta;ram as ·aocumu laçõ·es de gra:tifi.oações po1·
tem1po de serviço a ·ess·es 1mo-uiredadores do dia e da noi:te, nas estradas
de ferro da 'Republi<ca, a:rri:orcando a sua Vli1d1a a ca;d•a mom.en•to nos descarrilam;ei1t10•S', nas ex·plosõe..s dia s locomoitivas, oo·s g uard a;s ...freios, :inac:hi.rristas, foguistas e ·co>nduc'to•l'ies <le trem;, a esses pa;tri"Otas que compõem o pessoal >d:as vias ferrerus bPazilekas, aos quaes a inda ha bem
pouco telTii]JIO foi conceclid10 o .füre·iiJo de a:ccumU1lar g1rrutificações, o q.ual ·
fOi postergado .
.Sr. Plresidente, eu pod•eria faz·er t1ma longa serie de co11s·ide,-açõ1es
a ,resp.eito do as·su1rnp.bo para provar a inLquid·rud·e die ssa ~ei · que p:ri:nciopi•ou desm•an•tela;da ·e acabou m .a;nca. <Começou querendo 1egis1'ar para
o .f utucü, m·as ·foi forçaéla a acceibar com'o ve·rba-s synonimos wcce'itcir .e exercer - ·e mutros d-espr·CJllOSitos d essa ol'.'de m, que muito nos
fazei:r:, ·cahir no conceiito g,e•ral.
Infolizm•ente nã:o foi po•:o·sivel d-E>mo'V1er os que assim . !J'Il'tende ra1m
proced·er, faltando 3!1:ê o a:ccôrdo - (nutra ·d·enominação não 'Páde ter o
su1b:o1bitutivo do Sr. -T avares ·d·e Lypa - esta,belecerndo d"osgosto e dando
or-igem a die;sfalleoimentos para .f uturos a ·ccôrdo.s. ·
Estou m ·e !'eferi:ndo aos vencedm·-es d·e •ante-•h o•n tem,' d•os qu.a;es
chamo a a1ltenção para a ernrenfra que vou :apresentar dentr.o d·e pouco.s momE>nbos. Não tenho · :o.s iu.esmo-s i-d•erues que odiitaTam o prolec~o
que ·oubr'O initurto não tev·e si·não o d·e -guerra de 'm orte aos mHitares
- d€ tier:ra ·e mar; não ·m·e refi'ro .ao su•b stitutivo, que era rnrn1a transacção
entre Q . p11esente e o d'utrnro, mas que cont•ará conu cei'tezoa, segu11Jd'O o
m•eu modo de v-er, não com a maforia mas com a un ani1rnd<d1ade do
Comgr.esso.
Oomo di•s se mand·ei supp1rim1rr o art. ;2•0 e seg·u'intes que correspond·€'Itl a •medid•as que ·n ão foram pedidas pelo G-0ve1'no, em mensa- .
gem ao ·Congresiso e que sÕ a>ttend1em a in:beresses loeaes, ferind·o d1reito.s• dos Estados d;e 1pequena :repr·esentação na Camara.
NãJo quero qu.e 'ª -Commis·são .a.e !ll'l•na.nças cl:iga que cri.ão· vou ao
e11Jconfro dDs seus esforços ·em ·cortar despez·a:s ·e bem economizrur. Vou
' ao •e'l1CO'lltro do•s ',desejos d:a ·c·o·mrndssãJo, d'iz<endü ·qu.e ê rpreci·so cO'rtar .o
art. 2°, !PO!"que não e.stão ju.S.tificadas· as neeessioda:cles do serviço. ·
0

1

0

P1eço -a V. Ex., Sr . Presi1d-e n,be, que ·a:dceite· esta emenda, se assim
per.mitti r

o R ·egtmn:toi

que

eu sem·p!l'e 1d·esej,o

V!3l'

i•nJtanigiv1el,

com:o a

mulher dle Oesar.
'Vae á M-esa e é Hd,a , apoiada ·e pos•ta em discussão a segu-inte
EMENDA
«-SuippJ'imaim.~s·e os a1rtigos 2° -e os que se lhe seguem.''
Sàla das sessões, 27 de Dezembro de 1912. - Pires Flerreir-a.
O SIR . P.RIDSII'DE'Nll'<E- - O Sr. S'á IFrdre apir1eSel].lou a s·eguinte

ém1enda:

;Fica o !Governo- a.-u;toriz·rud10 a s·u.bvendo1na;r ·com a qua·ntia d,e réis
48 :000$ o Lyceu d.e Artes e 0.ffl-cfo.s da -Cap"i-tal Fed-e ral..
Sala a:as Sessões, •26 d-e Dez,emb•r-0 de 1'9112. - Sá Fi·eire .
.O SR. SA' FRE'IRIE (pe•la orde·m) - A' vista da informação que
a-0abo de l'eceber do honrado r~presentante icto Piau·hy, requeiro a V. Ex.
a. retirada da min ha ·emenda.
-Co.rusu-ltaid-0 o . Senado, é r.etiraxl.a a emenda .
O S.R. PRIDSII-DIDNIT.E "--- Vou · suspender a d iscussão a:té que a
Commissij:o interponlla o ·seu · parecer a respeito das emendas apre sentaidas.
·
O SR. FRANODSIOO GILY.OEtRiIO ~ Peço a palavra.
O SR. PRIDS'LDEll'\l'TE - T·em a: p·a:lav1na o hmira-do Senador.
O SR. F'RAN•C'l:SGO 1GLYC'ElRffiO iprommci·a um d"isicu;rso que será
pubHcaJd-O depois.
O SR : PffiRIDS lFE"RR!filI•R A - - Sr. Pres-iidie nte, as -palav1'as que
am1>ba de pronunciar o· 1honrado Senadoir por S. Paiulo -o-b1rig,aJm-me a
dar uma · resposta, pelo muito que me merece, resposta que darei quando
S:e t rata;r · de ass•umpto que mão se refüna a -0.rçarne:nto-.
Vou 1manda:1· rµrocé d-e r á
1-e i-tura ·d-as
O !SR . P-RIDS·1 DENl'DE emendas que . .se acih·a m s-o.bré a mesa.
·o S;R. 2. 0 SECREJT-~RIO p.r-01c&de â leitura e .sãio a:r;provai.ias diver&as emendas.
•E ' recwmida pela -Mesa a · seguinte
EMENDA

1Ve1;ba ..11 •· -«iDi-rec•toi:ia de Esmt'istic_a,, -- 1S1ubstitui1r a consignação
MaJteria,J : «o necessar-io aos s1e·r yiços da offt0lna, inC'J,usiv'e diarias a
a-pr en dizesll por «o necessario aos serviços da officina, dia.rias a apre-nd:i-z1es, - inclusive .6 :00•0·$ · e 3 :-600$ par a g.rati-fiC'aç<res,, r-espec-tivamente,
aio sup-erintend-eníl:e da tyvograp;hia ·e seu adud!ante, durante o exerc1010,
nos termos <lo ru·.t. 68 do regulamen to d-e 11 de Agost·o de l9il l» (•d·ecineto n . -8.899). - F. -G-lyoori-O.
O ·SR. ;BUEN'O DE ·PAIV·À (*) :Sr. -Pres idente, na fórma do
regimento,' .p eço lícença ·pará d-rur verbalmen"a .p arecer s-0bre '1JS emendas ap.resentadas dur1an t e a · 3" ,discussão do orçamento da Agr icultura . .Sobre a lgumas não m-e é -dHfi-0.i·l dar parecer, a;>-Ois t ive oppo1rtuúidade -de, -sobre ellas, éo-n su-J.tar a opinião dos meus ·coll-egas -d a Commissã.o · e 1posso dizer qual .s eja a sua o.pinião .
Re-Jativamente á primeira, segunda e terceiira: não ha augmento de :
verba, destacam-se de verbaJS · existentes, qu antias para •creação de serviços, 1ma,s "em fôrma de au-torização, de modo .que não ha ·inconveniente nenhum nà sua acceitagão-.
( *)

;Este di-stcu·rso ·-nãio foi revii·St-o pelo oraCLoir.

.Sobre as emend,as qururta, . qu.in.t-a e sex•ta nada, me cabe tdize.r,
porque, são apresentadas pela· maioria da Commi.ssão. Discordei, em
grande .J!>ar.te, da opinião da maioria,

ma.JS

não m·e ·e Hcito ir de encon-

tro á o.pinião dos meus collegas.
A sexta emenda é um'a substituição -da que foi ap.resentada e ap:provada em _2• d.iscussão relativa a -uma -a utorizaç1!,o concedida a.o Gover-no para entrar Em accõrdo com o Estailo de Minas, •para liquidação
de contas que ha entre elles.
A Comml·ssão fbi ·a signataria dessa emenda .
As duas emen das ·a))'resentadas pelo Sr . Senrudor Azeredo ~foram subscri•ptas por mim; parecem que attendem ·ao ·i nteress·e publico, razão -p or
que sou favoravel á sua app1ovação .
•Quanto as duas eme·n>aas apresentrudas .pelos .Srs ~ 'P edro !Borges e
lõaymunao ele Miran<la que tratam de subfüvi<dir verbas de auxHios aos
BS'tao.os 'para serem concedi'da·s -a unais duas i:nstituições, uma na Capital .a o cea11á e outra em M-ruceió, nada pãd-e dizer a Commissão ace1,ca
o essas emendas.
A verba é de .160 :000$ e foi distribuida entre _d--iversos - institutos de
ensino agri oola e ipi·o·fü.ss·io·llal.
A emendas pedem que esse auxilio seja subdivi-duJ o para ser concedido a mais üous ·institutos. O Senrudo na sua sabedor•ia resa! vertá.
como melhor lhe 1parecer.
.
1Q-uánto á· ultima emenda, <lo -Sr. Senruclor Pires Ferreü,a, mandando
suppr-imir to·clo3 03 artigos do projecto, a .contar ·do seg.urudo," a Commissão - ele .parecer que seja rejeitada, porque inutiliza co•mpletamente
o serv.iço feito pela ·Commissão.
• ·
O SR. PIRES F'EiiI<EIRA Mas garante o Thesouro ..
O .SR. r:BUENO DE rP AIVA !Não pôde garan tfr o !T·hes.o uro. :Sou o
o _primeiro a -render ·homen·agem aos sentimen.tos !])atrioticos <lo illustre
Sen.aidor pelo .P<i·â:uhy, que se tem manifestado_ tão zeloso dos interes-ses
ao '1·11esouro ...
0 81R. ,PIRES IFERREI·RA
·E stou aprendendo >Com .:V. iE_x .
SR. !BUENO DE J>AIVA ••. mas estou •COnven,ci.do 1dê .. iiu·e -s. Ex.
não levaná o seu espirito de é;)0inomi'a a tal ·p onto que · desorganoze .11.or
eomrp leto o serviço •d-O .M.i-nisterio da Agricultui·a·.
·
IE' o que tinha a d·iz·er.
Encerrad-a a dis'Cmssão •
.São rupprovruda.s as seg-ui·ntes
1

'°

EMENDAS

Ao pr.o.j-ecto n. 1'9i7 -

i0s<}a;mento

'ªª

Agr-icultura:

ronde convier:
·rni~ca o ,p a·esi•dtente ida Republica auto·riz.ruclo ·a fu·nda.r, no muni-ci-pio
de .Itrumhé, Estado de iPernambuco-, um e-e ntro agri-eo.J.a, de aocõrdo com
os -d ecretos ";ns . :8 .1937 -e 8.'973, de c<\go•s to e Setembro d-e 11911, ·correndll
. as -c1es•pez-as peliJ, verba >destinada. ao . '8-e1wiço 1d•e lProtecçi(o aos iin-ditos e
'Lo·C-alização -d e Trabalhadores IN01cionaes.
·
·<le Dezembro ,(Je 1'912.'-'." R'i,beÍir·o -cne B.1>ito:·
- Sala .das sessões, .

ADDITIVO

(O'nd·e convier)
.F ica o Governo ·atit.orizado a crear no lEstaclo do Pararná um Aprend-izado •Agricola, rel'ionando rpara esse fim, a quantia ne·cessaria d.a verba
destinada ao ·Ensino Agro1nomico .pelo § 1'9 do art. 1°.
Sala das sessões, 2·6 de dez·em·b ro l'le 1'912. - GleM~eroso MaiX]iies.Caml;xr-0 ele A·breii.
'N. 17 - Serviço d·e Veterinaria.
,
.Onde cliz «indusive uma ITnspec.toria no Paraná», ruccresce·nte-se
e uma no ·E stallo do Rio - dentro da verba respectiova.
Sala ·das sessões, 2.6 .cJe Dezembro d·e 1912 . - Abdon Bcwtista.

"

A' rubrica 7• Posto Zo·Ot•eohni!Co.
Consignação iPessóal;
R ·ed uz1'd1a a 1150 :0010$ e a consi g nação nwterial. a 1·50· :0010$ papel
50:000$ ouro .
A' rubrica ·20• Pescci .
Reduzid1a a co,nsignação P &ssoa,l a 215 :000$'; e a consignação materi·al a 1550 :000$000.
A' ·ru1bri-ca 11• -

1J!J•statistica.

.A 1consign.ação Pessoal red·uz•ida ·a :600 :0·00 $000.
1

Art. Fica o Gov erno a·u torizrudo a l·iqui.d·ar com o ·E staid.o de Minas
Geraes as ·contas relativas ao trans•p orte de grud·o intro.duzMü do exterior
pelo ·dito ·Estad-o e a abri·r o .necessario cred ito ·p ara pagamento do debito que tfôr apurado.- Da êommissão.
0

O Gov·e'rn-0 fica autül'izado a l'eformar o Posto Zootechni<co iFe·dera;J,
a Inspectoria ·da Pesca e a Dfrectoria >Cle Bstatitstica, dentro das ;y.e1•bas
votadas n as resp ectivas rubri1cas; limitará no ·Corrente exercido os serviços autori'z ados .pelo · decTeto n. 2. 5413 A, de 15 .d.e ·Janeiro qe 1•9112, á
v e·l'b·a vota<la nesta lei e ao saldo do credito ·a berto pelo decreto n . ·9.16'4l9,
cl<i •6 de j·u,}ho u·lt!tmo, ficando limitJrudos os serviços, •creados neste Ministerio aos constantes •desta lei, nenhum· mais pod·endo ser creado, além
dos qu.'! esta permitte.
Os s erviços ele v'ação .e navegação, autor.jzaia·os peJ.a lei n. 2. 543 !A,
de •5 de janeiro de 1·912, assim co'mo as estradas de · ferro coloniaes, a u toriza·das .por outras .lei•s, ·são d•a competencia do !\!Iinisterio 1.: a Viação e
Obras Publi.cas .

VEH'ba IV: '
Resta·b ele6a-·se a sub-co·n sig.nação, pa11a ·pa.ga~e~ o no paiz, etc.,
é omo na .proposta :- Red·uziíd:a a do.tação em 100 :000$, ·pape.J . .
Sala das sessões, 27 ile Dezembro de 1912, - A. A~eredo. - Biieno
el e Pciiila.
D 0 total da verba ·do art. 1°, ·n . 15, sob a consignação - «AuxHios
aos Estru.d.os. 1ás Municipalidád·es, ·etc.», ides taque-se.· a q<uantia de d<iz
co ntos ·de '11êis, como a:uxili•o· á Esco1a de <C'o:n.merciq., mantida pela Phenix
C:aix·eiral, .na Capital do C:eariá·.
·
•Sa;la das sessõ;,s, "27· de Dezembro de 1912. - Pe<'ko Borge8,
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A' v·erba 15• - "'Auxilios á agricultura e fodustJrial>:
Orude se <diz :-A~1xilios aos •Esta.idos, etc ...
Reduza-se a subvenção ao Ly·ceu de ·Artes e O.fficios e ao Instituto
IP.olyt<echnko d·a J3.a h ia, de ·Cinco contos cada uma, afi:n de destacar
(10 :000$) dez contos de :ré.is, para auxilio á .3uccursal do Instituto
Commercial ·do Il.io de Jamei.ro, em M a ceió, .consid erado de utilidade
pubHca, .p elo Decreto Fe·d:eml n. 1.032, de 7 ele J •unho d e 19°'5 e sua
Revista Ooninie•·oial elas klcigôci,s qu e é n a queUe Estado o Ol'gão elas
ic'las ses · com·rn.e rc:a.e s e ind ustriaies . .
ISala d•as sessões, 27 d•e Dezembro de 1912. Raymiindo cie Miranda.

E' an11unciad•a ·a votação ·da seguinte
EMENDA

1Supprimam-se o art. 2c e ·Os que se lhe seguem. -

Pires Fe1·-

r~ra.

O SR. PIIRES FElRRIEIRA (,pelei orclem) - Requeiro que a , votação
seja f{'l ita a rti.go por artigo .
.0 1SR. PRIDS]DEJN·TIE - .Attenção, V. .E x. .r nquereu a SU·PJlTessã,o
dos arts. 2° ·e s·egui•ntes.
O Regimento ·permilte que eu reO SR. 1PJ!RlES F®RRIDIRA quehra que a emenda seja votada .p or partes.
SubmeÚido á votaçã·o é r ej·eitado o requeri:11~:nto.
E' .r ejeitada a <emeirda .
·
Vêm á Mesa .<e são lidas as s,eguintes
DECLARAÇÕES

Declaro que votei .contra o art. 2° e os
conS'nltarem o interesse .geral da Nação e
orçamentario, o que incontestavelmente trará
silei·ra e aos creditas do Brasil no exterior. -

que , se seguem, .por não
para que ha.ja equi'librio
vantagens ·á Nação BraPires Ferreira.

IDroJ_airamos t<er votado .conta o aCl.ditivo da Co~missão de J!linanças, que del'ega ao Poder ·E xecutivo autorização pa.ra diminuir e
o;ugmentar vencimentos d.o funccio•naJi.smo ·pub.\foo.
Sala das sessões, 27 de Dezembro de 1912. - Sá Freire.
Alci1tdo
·
G1rnnabcirci.

REDAC1ÇÃO FINAL DAS EMENDAS

N . 561 -

1912

Re!e!ctcção final etas emerucirns ,eva Senrncio á provosição crei OC!nwru elo8 Sesdío de 28 da
D evntaelos n. 195, cie 1912, f·iaxvnlto ei elesvezci .elo Mi:rnisterio i/Jei Agri.
Dezembrc
cultnra, Jne<iistric! e Oo11Mneraio, vara o e:iierci.Ctio< ele 1913

Ao .art . 1°, n. 11 - Secretaria de Estado:
Supprimam-se as palav.,-.as «·destacamdo-.se elo .tota l desta verba a
quantia de 12 :0 00$, etc., :arti§ final» da <prop osi ção.
O mais como na vroposta com as dem1ais moeli.fi:cações ela ·p ropo sição da Oamara.
Ao mesmo art. n. 3 - Serviço do 'P ovorunento:
Serviço de

iq1'n1.ig1~açã-o

:

Pass•ag.ens elo exteri or, elev.e-se a

(·ou.no) . . ... . ..... .

700 : 000$000

ServiÇ8 de colo.n ização:
Material e pessoal em commtlssão :
E).eve -se a (pap el) ..... . ................... .. ....... .

5. 000 : 000$0~0

O ma in co1no na 1p•ro-p-0s;ta.

Tota l da verba (ouro) 700 :000$ e (,papel) ... . .... ... .

6.792:080$000

Ao mesm'o ar,t. n. 4 - EX'pamsão economica:
lEJm vez de 36·0 : 000$, pa.p el, ,diga-.se: 100 :000$ 00 0.
Ao mes·m o art. n. 5 - Jar•c1im Botanico:
H e'stabeleça-.se o total ela verba . . . . . . .. ... .......... .
Verba 6" -

1Senriço .cie Inspecção e Defe:oa
I -

3,64 : 920$0JO

Agr.~c ola s:

Pessowr

bkectori·i1 (como .n a pr.oposta) . . .. .. . . • ... . · · · · · · · ·.
lnspec,toria (corno na ,pro1Jost,a) . . .. ......... . · · · · · · · ·
Delegacia no Acre ( como na proposta) . . . . . .. · · ··· ··· ·

259:800$000
524. : 1100$000
1J8 :000 $ 00 0
1
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1

JlffMei·ica

Substit ua -se pelo seg.u.i.n te:
Publicações de edi~aes, ann•uarios e boletins, ebc.
(como :n-a proposta) . . . ... .. .. .. . . .... . ....... ... .
Acq·uisi'çã.o, transpo.r te e •dist·rib•uição ele plantas e se-

100 :00 0$00·0

1n1ent es, c o.m1p reh enclendo o pagan1ento de g,ra.tifica-

ções 'C.ü ,pessoal .extraorclinario .empregad·o nesse ser-.
viço ......................... . ........... ...... .
Compra de •uma fazenda par·a sem ~rites s elecciornxdas ..
Pessoal da faze;n.da de s emen tes, -constando de um. agronomo, com vencimento d..i 4 :800$ ele O·rdenad'O e
2 :400$ ·ele gratificação ; 1un lmrtelão, 1 :600$ de ordenado e 800$ de graJldfi.oa ção; 10 tPabalhaclores,
com •salario mensal de 100$ cada uo111, - com.p ra
.de anin1aes, ute·n silios e eve.ntua.es ... . . . .. . .. . ... .
Al ug'ue is õe casas, etc. (-como ·l la proposta) ..... ... .. .
Diari!as e ·elespez,as de t·rans•por~· e de pessoal e m 1ate rial,
etlc. (oo·mo na .p roposta) .. ...... . ...... . ....... . .

"

Fiscalização, einsin:o e 1pl'opaga.m1da da cultura a.o trigo
e outras prev.istas ·n o d-e·~reto n. 7. 909, de 17 de
março de 1911 0:

Vencimentos de dous i.nspectores e dous a juela'll'tes, ele
<1Jocôrdo ·com o •r eg'ul1amento expeeHelo pelo decreto
"'· 9 . 213, ele 1-5 .de el.ezembro de 1911 .. ...... .. . .. .
P·assagens, diarJ.as e ·::1ji.ldas d·e :cm srto ào·s •mesmos func-

cionarios .... . ... . ... .... ...... .... . ... . ... ... .. .

.i\. rtigos

ele eXJpedi·en.te . . .. . ..... .. .. .. ................ .
A·cqui siçã'° d.e 1maclünas, eitic. (co11no na 1proip.os ta até

3so:ooo$oao
25 :000$000

25:000$000
90 :000$000
180:000$000

40:800$000
14 :400$000
1 :800$000

19111), e substituindo-se o final pelo segu i.nte:
«manej o, conserviaçã·o e colllcier.to desse m1ateriaJ,

.comprehenclendo o pagam ento 'de trab.alhaelo·res e
operarias que se incumbirem de rtiaes serviços; e
para as clespezas con1 o en.sad.o das lnachinas agrí-

de

colas .e experime.rntação
cu lturas, a.e accôrclo com
o ar.t. 15.S elo regu!ame.nt.ã ·cit ado ...... . ....... . .. .
0

1 00:00 0$000

DeJeg•acia do .Aecre (supprimW•a) :
III -

Defesct ngricd<la (que fica S(11ulo II)

Serviço de extlncção a.e .g11famb:otos, etc. (.comD na
proposta) .... ., ........ . ....................... .

100:000$00U

Ao mesmo art. n. 7 Pos to 'Z ootechnico - Consignação - Pes ..
soai:
R eduza-.se a 150 :000$ ·e a consignação · - Material - a 150 :000$,
papel, •e 50 :000$, o'llrü.
Ao mesmo al't . n. 11 - DirEicboria. de •Estatística:
R eduza-se a com~i·gnação - P.es'soal - a 600 :000$000.
Ao m esmo 31rt . 01. 12 - Director!a ele ·M·eteorologia. e Astronomia:
Diga-se: órnco assistentes de 2ª classe, eleva;n•d.o a verba de 2•8 :800~
a. 3,6 :000$000. iRed•uza-se de 7 :200$ a .consignaçãio cu\cquisição, concerto e in:s•t·allação cl.e i.nstr.umen tos" ,
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Ao m esmo alltl•go, mesm,o 111um·ero:
Mantenha-se, 'como '!la pro,p osta do Governo, a verba desHnwda á
Estação ·M·eteorologica da cidaide de Ca:mpos, Es•tado elo Rio de J a.neiro.•
junto da estação ex;per1mental ele canna de assucwe.
·M useu nacio.n al :

·Ao mes·n10 1arttg.o, :n. 13 -

Pessoal (.como •n a propo•sta) ...... . .. , .. ... , ........ .
Maiteri.al ( co'll1o :rra 1)róposta), .supprimin·d·o-se as palavr as: «inclu.isve a quantia de ·300 :0 0 0$, •para a subsütuição do •amttigo mp·biJóal'io do estabelecimen to» e fi:ca.ndo dotad.a a sub -consl!gnação - . Obras
de conservação, ·e tc·. , com 1 00 :000$ 00 0 .. . .• . .....

38R:400$000

22 1 :408$118

604 :>808$118
Total ·da verba . ·. . ............... .. ..... . ... .
Ao ·ar.t. 1°, 111. 15 - Aux1Uo.s •á agrlcult.ur.a e industritt:
Substitua-se no n. II, .auxiilos diversos - a sub -consig,nação - A.l':>Qi!1os aos ,E stados, et.c .. , p'e lo seguinte:
·

Auxiilos é-o Lycéu de Ar<tes e Officios da ·B ahia ..... . . .
Ao Tn•s tutíto Poyltecnh1co d.a · ll3ahi>a ... . .. . .' ...... . .. . .
A ' Academia cJ.e Commerdo de •P erna.mhuco ..... . ... . .
A' ·E scola Barão d.e Suassuma . . .. .. . . .... . ....... .
A.' Es,cola Agri·c ola ·ele Goyana ... . ... . .. . . ....... . . ·.. .
·A's -d•uas p.rimei·ras -e scolas pr.a,licas .ae electricidaicle e
ele m;eeoani·ca q•ue se fundarem p·eros molcl es •nor.te-·
a:merka01os, send·o 20 :000$ a oad.a uma . . . .. . .. . . .
Ao

ia..pr.e ndizaclo

Bueno -B randã.o, oda 1Gaau.panha ... . . . . ,

Asylo 'Pen a, no Rio 'Granel e dO Sul ...... . ......... . . .
Chacar.a da Gonceição, em .M i-nas Ge1m,es .. ...... . ..... ·
O mais com·o na

p·ro·pos~a

A.o 1mE-s1no artiigo , mes.1no

40 :00 0$000
20 :000$00•)
10:000$00~

10 :000$000
10 :000$000
40

:000$0~0

10 :000$0011
10 :000$.00tl
10 :000$00•)

..
nu1n~-ro:

H.eduza-se a subvenção ·ao Lyüeu de Artes -e Officios e ao Instituto p,)_
Jytechn>ico ela B.ahia, de c inco conto·s .cacl•a um., afim ele àestacar reis
1.0 :000$) dez contos •ele réis, pa:ra a:uxilio á Succursal do ,Jnsti:blrto ComJnercial do Rio de Janeiro, ·em Maceió, consideraa.o de uti1idade pu-bl>ica,
pelo Decr eto Federal 111 . 1. 0·32, de 7 de junho •de '1905 e sua Rev·l sta Com . me?-cõal llk;s . AZa,gôas, que é naiquelle Es•ta.&o o orgão das :cla:sses commerci.aes e industriaes .
Ao 1nesm'O artigo, mesm.o numero:
•Des·taque-se a quanUa de cJ.ez contos de ré's, como auxi lio á Escola
a.o Commercio, rna:ntida '])ela Phenix ca.ix.eral, na caipital do ·Ceará.
_Ao · mesmo ·artigo, n . lo6 - Serviço .ae Informaçõe.5 e Divulgação:
Na nubri.ea -

o<cmiaiteri.al)) -

.consignação -

!Fiara a;oq-ui -

·sição de · Jivros, etc . - diga-se como -na 'P'roposiçã-o
da Camara, elev.ruri-clo-se a su·b -•consign.ação - Para
acquisição, encadernação, .etc . , a .. . . ... .' . . .. ... "; .
·e a «Impressão e publicações, etc." a ... . .... '. .. .

100: 000$0 00
-56 :000$000

·Total aa verba .......... . .... . . .. . . ..... . . .

252:800$000

Ao 1ne.s1no artigo, n. 17 :
,Qnde· s·e 'à1iz «i:n1clusive um.a insp-e.ctoria .np ·Paraná», accrescente-se ·

·"e uma no ·E s•tado do R1o, den<tro d·a verba respectiva>l.

Ao n11esnTo a rt. n. 19 rrDinsino ...i.\.grono111i.co :
.:\.C-01:é scente - Se ·á rubri,ca Mate ri-al - o s eg uinte:
«e an ais a ·n ecessa ria 1Jara a creação 1J.10 Ca.n11po de De1nonstriação de

"

·M acahyba d e uma esco la p•r •atica, -de a CJcfüodo com o disrp·osto i1 0 art. 5·18
ao decreto .n . 8. 319, .desd.e qu.e o E s tado do Rio Grande do Norte concorra
com a quanUa ·de 50 :000$ em cluas prestações annua.es.
Ao m·esmo art. n. 20 Inspectoria da P es ca:
Re'd uúd1a a consig•nação Pessoal a 250 :000$ e a consigna~ão materia l a ·550 :000$000.
i;,o m.esm o art. n. 21 Evo11tu.\1cs :
-Reduza-·se a 2 00 :000$0 00 .
Ao mesmo a1rtigo:
·A le.crescente-se · a seguinte rubri·ca 11. 22 - D ef.esa da Borracha :
l.f\ara .os serviços au toriza;c1os pelo decreto n. 2. 543 A, de 5 de Janeiro d·e 19112, 5. 000 :000$000 .
.Ao art 2°:
Su•p.p1·inm -se a le tl11a e e substitua-se a Jett1•a cl .p ela seguinte:
d) a 'a brir o credito especial cl'e 1 . 040 :000$ ,p ara .cumprimento da
clausula XII .elo co.ntra;c·to f.ei.t-o ·com. as ·com•panhias italianas Navi;;azio·n e Geinera le Jit.a,Jfa.na, La· V-eloce, :L'o)' c1 Italiano e Ita!ia, 1Jara a manutenção de un1a Ji,nha ·especial e exclu s iv·a el e 'lHlY·egação a va1Jor :entre
ii .I•talia. e ó Brasil".
·
Ao .a1'L 510 :
1Swbstitua-se pelo .seguinte:
"-Gonti·nUiaJm em vigor .a.s autorizaçõ es co•ntklas nas lettras f, h, I , II
e le 1btra q -el o :art. ·72 da lei Ul . 2 . 544, d e 4 de j a n e iro de 1912 e bem
a.ss·im 10 idisposito no .art. 90, dia Teferida Jein.
1..1\;o

1a,rt.

•6.º :

.Sup.p rima -s e:
Ao iart. ·7

11

:

.Suibstitu.a-'se pelo seg·LÍinte:
".A:r.t.
1Fi·ca o Poder Executivo au1t orizado a ·p romov.er a an :n.uullação do c-orut.r.a;cto 1Celebra;do ·com iCarlos C. da ·Costa \l\Ti•g g e T:r aj.ano S. iVi.ri•ato de Medeiros, ·ou, par.a. o fim de assegurar a li vre concu rr·e n c i.a na i·n:d1ustri a sid-e:rurgi·ca, a .estend·er a todas a-s .e ·m .pr-e zas que
organizarem, ·p ara •OS fins da lei m. 2. 4016, d·e 11 de •janeiro de 1911,
os ·p r.e mios, •Jla vores 1e va;n1tagens co·nstantes clO" dec.reto n . 8. 579, de 22
de f.evereiro d·e 1911, e ·do .a·rt. 71 da lei n. 2. 3.5·6, de ·31 de d ezemb1·0 .
ae 1910".
A.o a1' t. 9°:
A:céres<Jente-se o seguinte :
''.e •co·rrend.o .as ·despezas pela ru!:;rica-Def.es a da Borracha".
.A!ccreseent·e -se :na 'V'eJ1ba Ensino •.A!gronomic·O:
Oreando düus . ·campos ..ele demonsfração no Es·ta..clo d·e Goyaz, a
saber: um UlO munidpiü da ea;p i.tal ·em terreno cedido pelo muni-ci,p io •OU ·E sta;do e mitro mo municipio ele Catalão á margem do Paran a ihyba e ;prox.iimo 1á Estnuda d·e .F erro clB Goyaz, .e m log·ar qu e o Governo
julgar m a is conveniente; · e :na zona ·pasto:ril goya..na :de oeste (Minei- .
.ros, Rio Verde, Jata;J1y e Rio Bon ito). on·Je pare,,·er mais <Jonve n.ient e,
uma escola .per:n1a:nente de lactiic lnios E.1:1.l """"te rren.o 1cedi-clo gsatuitamente
.pe'.'o Es•tado.
A1ccr es.8e.nte-se on de convier :
Fica ·o Pr.esi'dente d a R epu ·bJi.ca autoriza.elo a 'fundar, llü município ·d.e Hambé, Esta;j o de Pe·rnarnhu-co, u.m centro agricola'. de a ccôrdo com •Os d.ecretos ns. 8. 937 e 8. 97 3, de agiosto e seteinbrÓ d·e 1911,
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C-Qlrrendo .a,s ·d·es·pe:iias •pel'a ve1'ba .destLnruda ao se1·viço d·e J:' rotecção
aos In.füos e Localização de '.l'rabalhadores Nadon.aes.
AccreS'cente-se oncle COinviér:
'
AI't.
'Fica 10 !Governo autori:iiado a 1iquidar com o Estrudo d e
Minas Ger.aes as ·contas rela•tivas a.o trans·por.te de grudo intro·iluzk!.o do
exterior ,p elo dito Estado e a a'brir o necessario credito para pa·gamento
d·o debito que fôr rupurado.
Accr es·cente -se ond·e convier:
Fica D Gover.n o ruutorizrudo a .c r erur no Estado do Pa·r·aná um Ap-renfüzado Agricola, .reUra•ndo, :para esse f.im, ·a quantia necess·aria d·a
veT11Ja d.estin'ada •ruo Ensino A·grononüco 1>elo § 1'9 d-0 art. 1°.
Accrescente-se o•rud·e eo:nvier:
O -Governo fica autorizado a re.fo'l'!nar o Posto Zootechnko
Federal. a InspectoTi.a da Pesca e a Directoria de EstaJisUca, dentro a.as
0

ver.bas vo t.a.dA.s

nas -respe.ctivas ruibri·Cai.S;

limitaaiá

no -corrente exer-

ctcio .os serviços •a utorizados ,p elo d·ecreto ·n. 2. 543 A, de 5 d e janeiro
de 1912, á verba votada n esta :J:ei e ao saldo •elo credito aberto pelo
decr.eto rr1 . 9 .. 649, de ·6 ·de ju1'ho ultimo, •fi<cando .limitados os ser viços
c:r eados nes,te ministerio aos constantes; desta lei, .nenhum mais po clendo ser crea·clo. a lém dos .que esba pernii'tte.
Os serviços ·d.e viação e n avegação, autorizrudos pela lei n. 2. 543 A,
de 5 de janeiTO de 1912, assim como as estradas de ferro -coJoniaes,
autorizadas .po r outras leis, são •da competenda do Ministeri-o da Viação e Ob:ra.s !Publicas .
.Sala elas .Commis•sões, 28 de dez·emlbro •de 1912. Oliveira Va!laclcío. -

1W •ci!freclo Lec;l.

Fica soibre a mesa •pana ser ·discutida ..na sessão seguinte, depois de
·publicada no Diario elo Congiiesso,
.O SR. BUENO 'DE ·PAIVA (pw·a neg:o.aio urgen,te) Sr. Presidente. estando as•signruda a :refüvcção final d as emend•as d<O Sena.do
á praposição da ·Camara dos Deputados, fix·ando a deseza do Ministerio
da Agricultu!'a, Indu stria 'e Oommerdo, requeiro a iV. Ex. que consulte o <Senado si con.cede urgenci.a para ·que seja dism1tid.a e v~ta·c1a.
E' appr:ovado o reque:ri.me.n1o.
E' .n ova;mente lida, 1p.osta .em discussão e a'pp1·o·w11(}a a reda.cção
final das emendas do .Semi-à.o á praposição da Oamara n. 195, de 1912,
fixamdü a c1,espeza d·o ·Ministerio da .AJgri·cultura, Industria e Commercio par.a: 1913.
0

I
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CAMARA DOS DEPUTADOS

O •S R. ·R AUL !FER'NAINDE'S requer 'IJ;rgencia pam immedi a:ta dis- Sessão de 29 de
cussão e votaçãÓ das e;mend•as a ·o orçamento d·a A.gri·cu.Jtura, Ind·u stria
Outubro
e Commerdo.
Approvado.
Discussão ·uni0a das •e mendas do Senac1o ao orçamento da Agri cultura, Inrlustria ·e Comm!"rcio.
O SR. RIAIP:HAEL PI'NHE1RO diz que ·a O'bra qua.Jifi.ca;da de irnpatriotica e d e opposi.cioni·sta daquelles •trabalhadores ela primeira hora,
{lue ·comhat:e-ra m os .excessos d·o orçamento •da. Agricultura a.caba de,
1poT i•nter~nedio das l}mendas •elo Senado, ter a 'j·us tiça merecida..
J·ulga.-se srutis•feito e ex.llimi clo de ponn enori.zar uma def1>sa a. essas
emendas <do ·S enado, ·que são mais ou menos obedientes ao <;s•p irito que
determinaram .as s uas criticas . ;á;qLrelle orçamento pela ex i-g ui·daia·e · do
témpo d·e que dispõ() ·a -Oamara..
·Co.nsigna., portanto que oé, -o•bed·ecendo a sentimen•tos s·u·periores ele
lJa:t riolio~mo, •que debca. de se es-te:nd.er sobre o assumptv para que não
<pareça estar fazenc1o obra d.e o'bstrucicionismo.
•Tem a ·Cel'teza. ·de <ter cu.mprido '° seu d·ever e c1e te-r obtido aquella
v iotor·ia mora!l, ' que <é o •con.forto supremo dos hata.lhadores J10nestos .
(J\Iuito bemi; nmito be1n. O orrnrwr é muito ciimvrimiien.tciclo.)
IQ 1SR. NI'CA1NOR DO NASCiiMENTO Qembrou que, qua.n c1o exe.rci'tamdo o •primordial direi<to e dever de Deputac1o, :f e z a crit ica meraunente technica. ás imper.feições •do0 orçamento d·.a Ag-ricultura, houve
um levarute de ·1broqueis; os ami.g os oe'Lo Sr. Toledo ·procla:mavam a insurreição do orador contra o Governo. No entanto a ·om·ni.po•t<inci.a
aa - palavra •e da logiüa determi·nou · o •recon'heci.mento da justeza de
todas as criti-cas .f.eitas, e as em·e.ndas realizam 1todo o .p ensamento
~dos Srs. Raphael Pi:nheiro, Muniz de Carv·al.ho e do ora.dor, .r ealização
cujo oeumprim•e nto integ'ral na Ca.mara depenele ex.clnsivarne.n te hoje
<la. vontacl.e 1d<0s m-es1m-os •que, se quizessem, ob:r·igaria..m a m:anutenção
corIIpleta das ·emeIIdas do Senado.
O orac1or, entretanto, .n ão ·está a.qui cumprindo a vontacl e ele ninguem, s·enão oih edecendD ás sug.g.estões elo seu patriotismo, e por isso
nem obstrue ne-1n exi.g;e senão o principal :eon1 o qu~ conco:rd a a 1ealaade do r elatoT da Commissão ·de Fi·nanças e se1n '! len·hum j)'1'01JOSito
cont'r.a. o Ministro con.ce.de-l!Te .a expansão economica, a ver•ba do Museu e a da estatistica. (Muito bem; niiiito bem. O oraK!or e v·ivcinten•t e
c.U:1n1n·ime.1v.t;ciclo.)

O SR. PIRES pE CARVALHO diz que, embora não Pl'"-Paraclo
pa:ra. discutir o orçamente .que ·do 'S ena,do lhe ohega •ás mãos de sur-
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1preza, irá ler uma a um1a •a s emendas feitas pela o,utra Casa do Con.g resso, l]Jar.a d·emonstrar que foi meri.to1io o •e studo que fez deste orçamento ·e ju·s·ta a ·critica que a s·eu respei.to :procedeu.
Quando •a s leis annua:s 1mssavam ~Jor ·est:a Ga:s·a sem analyse, o
orador, sem intuito àe O•bstru.cção, ·n em tão 1po·uco o <l<i ·h ostilidacle á
.pernoa ido dig·no titular da ·pasta ela Agricultura, a quem presta homenagens de seu •res·peito, achou de estudar d·eti:J a ·e nni·n uciosamente •)
orçamento desUnaiclo a este Minü;terio, ·p orque, assim procedéndo, estava
< e1 to d·e .estar oumpr.indo os deveres -i.nherentes á delegação que. re-cebeu
ele seus conci"cladãos. (Mioito bem; mwito .b·ein . )
O S:H. OOH1Hí!.:A DO~FRIEI'l'A'S não póde deixar 1cle manife-star sua
estranheza .p ela o:p posição que .se est'á movendo ao o·r çamento da Agricultura, ·uiiiJco que esM, .p restando reaes serviços ao .paiz, quando se vot;:iram outros ataba.lhoa;da:mente, sem ne.nhuma i111pugnação.
Ministério novo corno este, que entende com as 1prinópaes riquezas
elo ·p aiz, ;ê ·natural que os seus serviços não estejam organizwdos.
Deixa •oonsigmudo •o seu pTotesto. (MU4Jto bem. )
O 1SH. R:AUIL Ff.!DR:NAINDE.S (t~ela orlLem) ::'Dá o seu parecer verbal
sobre as emendas üf:f.erecicJ.as .p elo :S enado a"O .projecto da 'Camara.
J1:nalysa . •detidamente essas emendas, declarando que a;ceita a prir~n,f=ira, que vai f.erir os humHdes offi1ciaes d•a 1Secretaria, mas inclina-se
oiante {lo 1Senaclo; ·n ão concorda com a redu·cção· da verba destinada ·ao
Jardim ;Botanico, .nem •com' a do IP.Qosto ·Z ooteclm·iê o de PinheiÍ'o, nem com
a ·da Directoria -de ,E statisti'ca, nem com a -do Museu iNa:cional (verba
«~1o·biliai'iO»).

iA1c.eita a reducção no serviço 'd.a •pes·ca, mas não concorda com a
Sl.l]Ypressão do .art: 8'7 .ao ·p rojecto, que ·consigna verbas para diversos ,
•e stabelecimentos ,füssemina;dos pelo paiz, muitos antigos, outros in 1c1aLlos sob o :; n1E.lllo1 ·es aus:pi·cios .
'Aoe•i,ta as 'd emais 1emendas, ex·cep1o wquellas que autoriza o .G ov€'rno
a ref:•r.rnar o ·I'<C•stc, Zooteohnico de P.i·nh.eiro, a <Repartição (!e Estatis ..
ti ca, a Insp ect oria de P.esca, etc. ' ('JJl[wito b@'ln; 1nioito brern. O orc;doi• é
cirnvPrimcntc•clo.)

•E n•cerrat:la a <li~· cr.-ssão <las e1nendas do S.enado a0 orçame!lt 1J ila
e ·:ucl il~1.ria e iCu1nm-e rcio.

~~grl0L1ltur-a

O SR. ·: ?HESIDE i' i'T E -

Vou submetter a votos as eme.ndas,

:São a··ejeitaclas as emendas do ·S enado ns. 4, 17, ,s, ll, 12, 1'1 , ·cs, 'L9 ,
2:1 e 30 n.té

8

paJavre, rwbri<Xt.

O SR. C..JFU~SIDiE~.JiTIE - iü projecto e emendas vão s·e r devolvidos
ao Senado, nfficianrfo .. s8 so•bre o occorri•do.

Declanição de vo•to
Declaro ter votado •a;s eme-nclas <lo ·Sena.do ao Orçamento •Ja Ag;ricuJtm·a de accõ!'clo com o parecer da Commfasão de Finanças, salvo
quanto ás n\clurr,ões, .que ena recusou e eu a;ceitei, das verbas cl es'Aúad:g
á Directoria <le EstatisUca, d·a Ins.p.ectoria da :P esca.
S•a la 1a1ais sessões, 219 d•e Dezembro 'Ie 1911'2.- Cciloperas.

SENADO FEDERAL

O SR. lBIUIE iNIO DE ;PAIN!A - Sr. Presi<dente, a Camara dos D·"1.m ta clos, :11 tendendo ao .ac urado estudo que a Conimissão d·e Finanç:ts d8
S e r,ado fez em r elação ao pro'iecto de orçame11to do Mtnisterio ela Agriculturn, deu o seu assent'me;nto ás pr i.ruoi·paes em ép·das a pprova13a.s pelo
Sen:aiclo. Dentre l'll·lai;; pó-de-se clestaoar a que supp;rimindo o ·cr.ecl ito 1'lxt-ra011ainario de qttatro mil ·contos, .papel e 20·0 contos, ouro, para o serviço de .povoarnento. 10 Sena.do mandou , ·pOr ·uma emenda, que se su·pprim i.sse semel·hante au-torização, ·ju.ntancl o-se á rubrka orçamentaria
quanto lhe pa.receu sufficiente ~Jara esse serviço no prox·imo eirnrciJCio .
A Camara dos D eputa·clos deu assentimento a essa m-e clu5a.
•Em seg·u1i-Oa o Senado ;pro.poz que se r ed·tj~ iss e a verba de propa gai-,da de.ntro elo 1paiz, de 3·6.Q contos a 100 contos de réis. ·A. Gamara
dos •Dep·uta.clos -Oeu a:s15entime.nto a essa emenda .
VeLi- tam-b.em assentim ento iás emem].as apresentadas pelo Senado ·
sobre o 1S·erv.igo de Defesa !AgTkola, sobre o iS•erviço de :Meteornl.ogia, ·sobre
o •Set'v'ço de Informações, so•b r·e o Ser.viga de 'Veter•imLria, sobre o ensino agT.ono m·i·co, sobre a ·Cl'ea.ção dra verba d a borracha, que não ico.nstava -elas ver·bas orçamentaria·s e que, no emtanto o Senado, lançando
uma ru _b rica nova, estabeleceu ·como fazendo .parte elo orçamento da
1

1

~~-gri·cultura.

T -u do isso teve aceitação .a·a Ca.mara dos 1D ep·u ta•d os.
'.rambem aceitaram os .Srs. Deputa.dos os 1credHos crea;-~ os pelo Seol!ado rolativrum·ente •á navegação italiana, aceitan1d o ·a.inda ·u ma das
prin·oi1paes emen1d.as amresentadas pela Commissão de Finanças, qual a
que limitará o Governo, no corrente exercício, aos serviços autoriz·ados
-pe.lo 11-ecreto · n. 2. 5.4,3 A, d·e 15 de J ane'iro -de 1!912, á verba votada e ao
" credito a berto para a propaganda e d efesa da burracha.
!Foram essas as i)!'inci-p aes eme.ndas oJ)ferecidas ·p elo Senado e que
tiv eram assen.timento ida Camara dos Deputados.
;i~.

Cama-ra, ·porém, ·não IC1eu a.sserntiimento a a:lgu.m as outra1s do Se-

na rlo , qu e são, .principalmente a~ que •r eduz-iram as dotações das verbas
5" - .J ardim IBo-tami·co, - 'i" - •Posto Zootechnico, - 14" e dLversas
outra~.

A Commi·ssão d·e iFinanças 1.j o Sena•clo, a ttendendo ás consid·erações
que lhe foram feitas, esUá de accôrdo com a Camara dos Deputados no
sen.ti.a o de .p edir ao 1S enac10 que homologue 0 · voto da outra Casa do CongTesso .

.São r eJeiladas .as emend·as.

CAMARA .DOS DEPUTADOS

O SR. PlRHSIDEN:TE -

Vai ser li rio ·um officio ido Sen.ido.

IQ 'S R. ,S]M·E ÃO ILElAlL (l• Sec1·etctrio) proced•e a leitura do a.fficio
do Senado, ·ele ·hoje datado, communkawjo 'que a:quella Oasa do Congresso Nadonal não manteve as em endas rejeitadas por esta Gamara

ao orçam ento ida Agricul.tura.

LEI N. 2 . 738 DE 4 DE JANEIRO DE 1913

Art. 40. O PresicleJJte d-a R epublica ê autorizado a despender pelas
r epartições s ubol'dinadas ·a o Ministerio da Agricultura, Industria e
Commer cio, no exercicio ele 1913, a qua·nt ia .ele 1. 300 :000$ , ouro, e réis
34. 378 :93 8$302, papel, com os ·serviços esi>ecifkados nas s eguintes
verbas:
Ouro

P apel

1. Secretct1ict fle Estciclo . Elevada a
24 :000$ a sub-consignação para

repr.esentação elo Mini-stro; augmenta:da de 30 :000$ IPª"ª o
pagamento ld·o consllll<tor jur.idico e seu auxiliar, de accôPdo
com o art. 84, da lei n. 2.544,
-ele 4 de janeiro ele 1912, e re duzi·ela de 34 :400$, sendo: 14 :400$
no titulo «Pessoal», s ub-consignação «<Consultor Technico», e
20 :000$ no Utulo «Materia l»,
consignação «Para Õ ServJço do
Registro Genealogic_o, etc.» ... .

905:180$000
250:000$000

2. Pes.s oal contni01tarl.o . . .... . ...... .
3 . Se1·viço elo Povoamento . Elevada a

ouro, a , consignaçãio
(< Passagens do Exterior» . e a
5 .'000 :000$, papel, a consignação
«Material e .Pessoal em 'com-·
n1issão» , , , ............. . ......

700 :000$,

4. J!Jxvci1isão

Eoonomica.. ........ . . .

700:000$001X
'500 :000$000

6.792:080$000
- 100:000$000
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5. Jardim Botanico.

·Para .20 jardirrieivos, sendo um de 1" cla·sse
com, o salario mensal de 250$,
quatro de 2" classe com o salar.io mensal el e 180$ e 1'5 <le
3" ·Classe com o salario mensal
de 150$ 38 :640$; para ·50 ·
itrabalhador.es a 120$ mensaes
a cada um - 72 :000$; para a
sub-consignação
«Diarias
do
pessoal, etc.», incluin{io-se o pagamento de um dacty.logr.apho
em commissão á razão d e 300$
m ensaes e 200$ de uma só vez
,para fardamento de um porteiro
13 :800$ '; :Para a sub-co:nsi;mação «AcQ·cuisiçõ es . e conservação de l nstn11n entos, etC.>)
.30 :000$· ; "Pair>i a sub-cons•i1

·gnação «.Objectos d·e ·expediente,
publicações scientificas, edi<taes,
•etc.», 3,5 :000$; e augimenta·da.
de 20 :000$ ·na sub-corJJS•ignação
coTransporte do 1Jessoal e material, etc.» para acqu1s1çao e
custeio de um caminhão a utomovel .... . ..... . .... ....... .
6. Serviço

1de Instrii oção
.AgrvooZcis.

e Defe,Sa
I -

Directo1'ia
(como
na
.p roposta)
Inspectoria
(como
na
proposta)
. n ·e legacia no Acre (como
na proposta).. . ..

P essoal

1259 :800$000

·524 :400$000
48 :000$000
II -

Matericil

'S ubstitua-se pelo seguinte :
Publicações •de ·eclitaes,
an.n uarios e bole.t ins, etc.
(como
•na proposta)
Acquis·ição, itrans;por•te e
d is it ribução
·de
;plantas e s·ementes,

ieo·1nipre1hen-

dendo o pagamento ·de gratif.icações

100 :000$000

471 :·560$000
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ao
pessoal
exrtraoridi·nario em ·p r.egado n esse ser350:000$000
v.iço
Compra de urna fazenda
para s ementes se\
leccioo1adias
25:000$000
Pessoal ida fazenicla. (le
sementes, constanclo .el e um agrono1110,
co1n ve-ncirne nto
de 4 :800$
<1e ordenaido e i·éis
2 :400$ de gratificação ; um - hortelão 1 :600$ de ordemvclo é 800$ de
gratificação;
10
ti-abalha:dores, com
salario mensal de
100$ caicla um, co1npra 1cl e animaes,
u tensilios e even25 :000$000
'tuaes
Alugueis de casas, etc.
na
pro(como
·p osta)
90:000$0 00
Diarias e despe,.,as 1de
rt:r.ansporte de pessoal e mruterial,
etc. (como na ,proIPOsta) . ...--:-: . . . 480 :000$000
Fiscalização,
ensi·no
e
propaganda ·da cultura do tr.igo e outras previstas no
-clecr-e·to n . 7 .909,
de 17 de março de
1910:
V·encimentos .à.e dous inspeci'.ores ·e idous
a jud antes, ,d.e .accõ1,do com o reguJamemto ex·pedldo
,pelo decr-e to numero 9. 243, de 15
de dezembro -de
40 :·800$000
1911 . .......... .
Pass·a1g·ens, dia.rias e aju'das de custo -dos
mesmos
funccio14:400$000
narios .......... .
. •l. :800$0'º'º'
.<\odig·os ·de exped1iente . . .
0

574:
Acquisição de machinas,
et-c. (como na .p roposta até ·1911), e
substituindo-se
·o
final pelo se guinte : wManejo,
conservação e concer.to desse material, compr.eh endendo o paga;rnento
ele .trabalha dores e
nperarjos que \Se
1ncumb'irem
d ·e
taes serviços ; e
para as despezas
com o ·ensaio das
machinasj :a•git'ic~o
las .e experimentação de culturas de
accôr·do com o artigo 153 ·do regulamento d.ta:do.....

/

100 :0 00$000

III -

Defesa Agrícola

Serv.iço de .exti.n cção cle
gafanhotos,
etc .
(como na prOJJOSta) . . . . . . . . . . . . . 100 :000$000
7 . Posto Zootechnico Fecleral. Elevada a 100 :000$ a sub-conis•ignação «Feitores, fiscaes, guardas,
serventes id o laborartorio, .etc.)),
inclu indo-se
o
pagamento ·do
p essoal das estações zoo•technicas a,mbulamtes, ·de conformi.aade com o decr.eto n . .9.217 , de
18 de. dezembro •de 1911 ; e reduzida a 40 :000$ a sub-consignação «Alimentação, forra;gens,
1etc . >>" Diaria·s e desp·ezas ele
trans1porte de pessoal e mateTial ; acquis.lção de u:v.ros, revis.tas e ja.r.naes ; enca;de!'nações e
0

arti.gos de ex·ped·iente e des1Pezas 1m•pr-evista$
40 :000$000 . .
R eduzida ·d.e 20 :000$, sendo: 10 :000$
na sub-co.ns,gnação «Alimentação, forra;gens, etc.» e 10 :000$
Jla sub-consignação ·«Diarias e
despezas ·iLe transporte, .etc.», da
consignação «Material» . . , .....

2 .167 :800$Q'(!O

i1m1p.ressões;

100:Ó00$000

·52 7 :400$000

575
8 . Escola 'de Aprnndizes A ritifices. R eduz ida ·ele 28 :000$ a sub-consignação ""Despezas de i·nstallação
e e aifüi,p.tação 'elas .escolas, et c.>>,
el a co,nsignação KMaterial» .....

1 . G41 :3D0$000

D. Serviço Geologico e Minerctlogico.
Reduzid.a ·ele 20 :000$ na ·consi-

gnação «iMaterial» ......... . . .

343:600$000

Jn1 1~c1

Co rnnH'!rc·i cil e J?!?!tci cUe CorJ' etorns ...... . . , .. . ..... . .... .
ll. Din'J cloria cie Es<ta.t ·i sticci . .. . .... .
12. Directlwici d e 1lifeit eor0lor1ia e A IS -

10 .

·tr ononv.ia. Eleva:dos a~ cinco os
a ss istentes de 2• clas s e e augiin entad.a a respectiva consigna ção ele 28 :800$ .Para 3G :000$.
-El evada a sub-consignação «•Expedi-ente, luz, acquisição de livros, 'et C.>l a ,60 :000$; e augment.ada
a
sub-consignação
mCus•teio das estações m et eorologlcas, e tc.ll de 40 :000$000,
Acqui s ição, concerto, insta.Il a ção ·de
instrumen tos, cust eio ela officina,
p equ enos r eparos no ec1.ificio,
trabalhos geocl y namicos e o n ecessario para o s erviço em geral , 92 :800$000.
Para attencl er ã,s necessidades imprevis·t as, .Ll1CJ.usiv.e 'C1 i.arias e pas•
·sage ns do pessoal, quando e m
serviço
fóra
da
r e,partição,
tr.ans.por.te {!e mater.ial e o pagamento do p essoal extrao1,dina- ,
rio e contractaiclo, GO :000$000.
Auxilio ao Estado de Minas, na fórma
·elo art. 36 do r egula.m eu.to; llellsoal, 30 :3G0$; material, réis
24 :000$; total M :360$000 . ....
13. Mns eii Naoional. Reduzida de réis
1010· :0 0 0$
na
s ub-con s ignaç"'°i.o
«Obras de conservação e outras,
etC. ll do ti.tulo <êMat erial>l ,
qu e p a.ssará a ter a s eguinte 1·e•tlacção:
Obrn.s de con.s ervação e outras; r eparos e li1npeza do edificio do Museu e suas -cl epenid.encias; acqui sição e concerto de vitrines, .ar,m ·al'ios e antros 1111oveis, s-e ndo
200 co111t-0s para a substi~uição
do antigo mobiliario do ·estabelecimento 300 :000$000 . .. , .. , , .

14. Hsoolci àe Min·as . . .. . .. ..... ,.,, . .

1o6 ;.3 7·2 $o o o
1. 73'8 :982 $,õOO

SD2:440$000

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

804 :808$11-8
487 :694$68•1

86

576
15. AuxiUos á Agri.cniwra e ás l?bclus ~rias. Aug.m entaela de 170 :ooo~.
s endo: 95 :000$ •ele ·a uxilio ao
·L yceu de Artes e Officios da
Bahia, ,p ara conclu ir a r·econstPucção •elo seu ·eeli ficio; reis
45 :000$. de auxi.Jio ao JinstHu.to
Polytechnico da Bahia, af.i.m de
manter seu gabinete de historia
·lÍatur.al; 10 :000$ para auxilio á
Succursal do Instituto Commercial do .Rio ele 'J aneiro, em 1iVfacei6, ·- considerado de uti!i-Oa1ele
publica pelo decr-eto feeleral numero 1. 032, de 7 de jm1ho ele
1905 e sua Revista Commercia.l
ele Alcigôas, qu e é naque1.1e Estado o orgão •das classes com merciaes ·e iudustri·aes; e réis ...
20 :000$ de auxilio •á Acaelemia
de •Commercio de Pennambuco,
mantida pela Associação dos
.Empregados ·do Commercio.
Reduzid·a . •cle 150 :000$, sendo: 20 :000$
pela eli.mi-nação dó auxilio á Escola de ·Commercio do Ext.ernato Aq,u ino; 10 :000$ pela elimi nação da su·bvenção ao Posto
Experimentai· .de Avicultura e.fn
Pindamonhangaba, Estado de.
S. Paulo; 20 :000$ aia sub-consignação "Auxilias aos agricul,too·es etc.», da cons-i gnação «Au,
:>eiUos .füversos»; -e 100 :000$ na
sub-·consignação
«Premias
ele·
ani·mação á pecuaria, etc.», - da
mesma con signação.
Na sub-consignação ·«Auxilias aos Esta:dos, ás munici;Jalklacl es, ei:c.»
accrescente-se : ·i·nclus-ive 20 :000$
para a Escola Barão de S•uasisuna,

mantida

pelo

Syniclicato

Agrjcola de Gamelleira, Ama ragy, Bonito e Escacla, e 10 :000$
para a •Escol·a Agricola de Goyana, em Pernrumbuco.

Destacada do total ·da verba a quanUa de 20 :000$ .para subvenção
á Camara ele Commercio Internacional do Brazil ·e el e 40 :000$.
para auxilio •ás ·duas primeiras·escolas praticas· ·de electrici<cl aele
e ele mecanica qu e se ftmda1·em
pelos molel es nor.te-am erioa-nos,
, s<>;ndo -:20:000$ a cada uma.

·.

Accrescente-se no titulo II, consignação «Auxilios aos Estados, etc.>>
depois dais palavras "'Escolas
Praticas de Agricultu ra», e pro fissionaes .. . ... . . . .......... .

1.005:000$000

16. Serviço ele Informações e Divulgação . Substi.tuida ·a consignação
·«Para acquisição de l!vros,
etc.», pela seguinte:
Para acqu isição, encade1,nação e expedição de livros e ou-trais pu·blicações.. 1 00 :000$000
Impressões e pub.Ucações.
cornprehende11do o
Boletim do M"inis-

iterlo ....... ,,_.. .
56 ;000$000
Arti-gos de expediente,
inclusive machinas
de ·escrever... . ..
4 :000$000
Substituição d'o pessoal,
.a.i arias, passageM,
·aijudas ele custo e
d·espezas miudas e
imprevlstas, .inclusive ,6 :000$ P·ar.a
gra.tificações
ao
di r ector d o serviço
durante o exercicio, mos te1,mos d-0
•ar.t. 68 do regulamento de 11 de
.agos·to de 1911,
acquisição e ·c on·Servaçruo clle rrnoc
veis . . . . ...... .' .
10 :000$000
1 7. S\ervi.ço de Vetm'incvria. ('hnduincl-0se uma .inspectoria no P.aranâ.
e uma no Estado <lo Rio dentro
.f ü{ verba ·r espectiva) . iReduzid.a
de 71 :800$, sendo : 3·6 :·800 $ . na
consi.gnação «Ar.Ug·os de ex·pecli ente, etc.» e 35 :000$ na CO'nsig n·açüo «Despezas <le tl"an-s·portes, etc . » . ... ... . ..... .... .
. 18. Sel"v•iço de Protecção cl'os Jncl!ios e
LocciUzação

d!e

Trcibalha'llo1·és

(Incluindo-se
um
N-acionaes.
.centro .agricola no Estado d.a
Parahyba elo Norte, nos ter.mos
dos decretos ns. 8. 937 e 8..973,
d e agosto e setembro de 1911,
correndo a clespeza -pela 4• subcoi;islii;nagãp do_ titulo II d.a ver-

2·52 :800$000

. . . .. .. . . . . ·'· .

l .'81616 :920$00 0

5·78P·apel

ÜUJ"O

ba 18•). Destacada a quantia
de 50 :000$ da sub -consignação
e<Para idespezas hU1prevista1s e
eventuaes», s·endo: 35 :000$ de.stinados á missão salesiana para
a fundação de novas povoações
infügen.as em Matto Gro.sso, ·e
15 :000$ para custeio de um
·campo de demonstração e aprendizagem a gricola fundado pelo
Governo daquene Es tad o,
á
margem d.o rio Cuyabá.
Transferida elo titulo «Pessoal», consignações «lPovoações iJ1{liigenas»
e «.Centros Agricolas» pa1'a o tit ulo «Material>> a quant.ia de
138 :600$, redigindo -se este ul-·
timo titulo .pela seguinte fórma:
•Consignações :
«Pa·ra objectos de expecJi.ente,
etc.»
' 1co1no ;n a propostà
«Para asseio do ·ecl iricio,
etc.>>

-

co·mo

16:000$000

na

])roposta
porteir.o,
auxiUo,
etc.» como na
proposta
((Para occorr er a cl es1)ezas com as ,i nspectorias, demarcaçã o
de
<terras,
•abertu ras, de cam inh os, }JagaJmento do pessoal ext raor-cli.nar·io
d .e
qQie- 1ratam os artigos 60 e 79 ido
regulamento, fran quia .telegraph ica,
diarias, a judas de
·custo, passagens e
trans.portes, incl usive
d·e inclios e
traoalhaclores na-

6 :000$000

<cAo

cionaes>>

«D espezas com as exp e.clições para a pacificação de tribus
indigenas e com a
füsti·ibuição
a os
indlo~.. de ·i:oupas,

\

600$000

530 :600$000.

~-

. . :!:

·ferramentas, utens ilios
e
outros
brindes, Mimento,
medicamentos e o
necessario, de accôrelo com .o regulamento
200 :0 00$000
«Obras, cust eio, conservação e des·envolvimento das povo·ações
i nd igenrus
creadas pelo decreto n . 8 . 941, de
30 de agost o de
1911)) . . . . . . . . . . 300 :000$000
«Obras, custeio, conservação e desenvolV'i m enta elos centros agrícolas creaclos p elos decretos ns. 8.93 7, 8.073
e 9. 712, el e 30 de
agosto, 14 1ele ·se tembro e 14 ele
ag·ost o d-e 1912 ».. 700 :000$000
"Para clespezas imprevistas e eventu a:es». 100 :000 ~000
Total (material) ... 1.8153 :200 $. 000
Total (pessoal). .. . . 364 :1200$000
19. Ensino Ag1•onio1nico. -A mgment aela
de 260 :000$ para as despeza,s
-resulta:ntes ao contracto c-elebrrudo com o Dr. V. T. Coo.k e
para o estabelecime.nto de campos ele demonstração, segu n.do o
processo de .Javoura secca, na
fórma elo ·a rt. 72, lettra e, da
lei n . 2. 544, d·e . 4 d e janeiro de
1912; e de 120 :0 00$ para
o
custeio el e t r es estações sericico las.
Cr eada mruis uma fazenda modelo de
criação, no município de Caxias,
no Estado d o Maranhão, sem
a u gm ento d e des1peza, correndo
es ta pela verb a 19 11 , e um.a escola pratica mo campo de e1emonstração ele Macahyba, de ac.cõr-clo com o art. ·54S do d·ecreto
n . 8 . 319, desde qu e 0 Es tado do
Rio ..Qrancle elo Nor.t·e co-ncorra
çom - a quanti•a qc 50 ;000$ em

Ouro

Paoel

12 .·2-17 :400$00ll

~.80
Ouro
·duas
,prestacões annuaes,
e
<Cl'eando dous oamQJOS -d e demonstraç;ão no Estado de ·Goyaz,
a saber: ·um no município da
capital em terreno cedido pel'l
municipdo ou Estado e outro n o
municiplo d·e •Caitalão ll. margem
do Parana hyba e ,pr-o ximo il. Estrada de (Ferro de Goyaz, ·em
.Jogar q.ue o Govern'l julgar ma:!s
·conveniente ; e n a zona pastoril
goyaina ae oéste (!Mineiros, 'Rio
Verde,
Jatahy e (Rio Bo.nlto),
onde parecer mais conveniente,
uma escola permiµient-e de lacticlnlos ·em .t erreno cedido gratuitamente ,pelo Estado.
Augmenta-da de· 6 :000$ ·a sub-consignação «Escola de Agrlculitura amnexa a o Posto Zootechnico F eld·eral em P•lnheil:o», para dous
conservad-ores
inspectores
de
.alumnos; e de 64 :800$ a subconsignação «-Esco.j'as Médias ou
Theorico -Prabi·cas da Ba hia ·e do ·
\Rio Grande do Sul, -e tc.», sendo:·
·3S :•600$ pa,ra •quatro lentes,
21 :600$ para quat ro procuradoc
r es repe tMor.es, 6 :•0.-0•0 $ para àou~
conservadores
imspectores
de
alumnos e 3 :600$ para do•us
contínuos. Reunida~ il. subcons!gnação «Pa1'a des,pezas de installação, etc.>> as outros duas
«-Para uma ·estação experimen tal de canna de assucar em Permambuco» -e ""Para um aprend•izado agrícola -no Ma r a nhão », englobando-s e em -u ma só as quanti a s· correspond~mtes ás tres na
dmportancia total de 3. 580 :711$.
Redu:lJi-da •de 1'18 :200$, 'S·en.do:
78 :000$ .na consignação «'Escol·as .praiticas de Agricultura, etc.»
(-lettra F',
importancia cor.re$ponden te a :duas escolas) e ·l 'éis
40 :200$ na -consignação «A11rendizados Agrícolas, etc.» (.l ettra
G, imponta ncia corresponci-e nte a
um' a prendiza do) . . ..... . . . .. . .

.Papel

/

5. 716 :911$000

r·

·~.

5$1
20. !1t8pectoria ela Pesca :
(D ecr eto n. 9. 672, de 17 de julho
:c1e 1912)
I -

PJTISSOAL DA INSPECTORIA

1 inspector

. . . ........ .
18: 000$0 00
5 chefes de gabinete_... .
60:000$000
1 ,perito d e barcos e apparel hos a .e pesca
12:000$000
1 ch efe de escriptorio ..
12:000 $000
1 secretario .......... .
7 :200 $000
1 1 o official ..... , .. , .. .
8 :400 $0 00
2 ·20• officiaes ..... . . , ..
12:000$000
3 300 officiaes ..... .. .. .
14 :4 00$000
2 clactyJ.ogmphos
- 7 :200$000
1 :d esenhista photographo
·6 :000$000
5 a uxiliares de labora;to:
rio ........... , .
24:000$000
1 po1,teiro ... . . . . ..... .
4 :800$000
2:400$000
1 corr·eio .... : .. ..... . .
3 serventes ... , . . . .... .
r5 :400$000

19.3 ::8 OO$ O·Orl)
II -

PES SOAL DAS ESTAÇÕES

(T.res estações)
3 ch efes de est a ção .. . .
6 professores ( 1° anno)
Insrtructm·.e s de na.tação e gymnastica.
3 a lmox·a;l'ifes .. , . . . . . .
3 rescrlp•turanios
Machln!s tas, ,p rarticanfos,
g·uardas :de ·p esca
e serventes .. . , ..

21 :·600$000
21 :6·00 $0 00
9:000$000
12:600$000 ..
10 ;1800$000
81:000 $0 00
156:600 $0 00

III -

PESSOAL DOS NAVIOS

(.Para um navio )
comin and·a nt e
imm efüato .. . ...... .
piloto ... ... . ... .. .. . ·
m estre ... . .... . . ... : .
mec1Jico .......... . .. .
1° machinista . .... . . .
20 machi:nisba , -...... .
1 praUcanrt:e , .... .. . , . .

1
1
1
1
1
1
1

8:400 $000
7:200$000
5:400$000
4:800$000
7 :200$000
6:000$000
4:800$000
3:000$000

5,82
1 dl~peneeiro ......... .
1 car.plntelro ...... ... .
1 cozlnhefro .......... .
1 1truifelro ... . .... .... .
Foguista-s e marinheiros

Papel

1:800$000
1: 800$000
1 :200$000
·1 :200$000
14:400$000
67:200$000

IV -

MA'rERIAL

Despezas de lnsta llaç!lo,
dncl.u&ive a compra
de um navio de
.Pesca com .todos
·os apparelhos e
sobresal·entes
QJe cessar.!Õ.s e a acq·uisição ·de lanchas e embarcações miu e1'as......
Cus1lelo ela insp·ectorl!). e
elas ·est'l(ções, i ncl·u1s·ive alug•ueis d'e
·casa, .p ubHcações ,,
"1 11nip.Pess-ões,

350 :000$000

1•

acqu i-

siçáo cJ,e Hvros.
a·evistas e jorna·es,
.passagens, ti•ai1sportes, dla1•ias e
ajud:i.s de cl!'sito..
Custeio e conservação do
navio, lanchas e
mais embaroàções
da insp ectorl·a' ·e
das estações ......

200 :000$000

233 :000$00 0

783:000$000
21. Defesa dei borracha. Pai·a os serviços autorizados ,pelo decreto
n. 2 .543 A, ele 15 ele janeiro ele
1912 ........... ... ......... .
2·2. ·Evenituaes .. .. .

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

'

1. 200 :600$000

5.000:000$000
3 00 :000$000
1

Art. 41. E' .o Presidente da H e1mblica autodzaclo:
a abrir ao Ministe1iio ela Agricu.i.tura, Industria e Commercio o
credito id e 3·5 :000$ par.a occorrer ás {lespezas com 'a representação cl•J
Brazil no 1Congresso .ele Defesa A.gricola a reunir-se em 1913 na Hepublica elo Urug•uay;
b) a 1installai;.. no município el e Baurú ou ·em owtro que seja ·m ais
conveniente o Povoação Indigena .c1·ea;e1'a no Estado de .S. Paulo pelo
decre to n. 8 . 941, de 30 de agosto ele 191.1, sem aug-mento de clespeza;
<:) a abrh· creditas ·ruté a imporbancia .ele 150 :00 0$ para pagamento
elas subvenções estabelecidas pelo decreto n. 7. 909, d.e 17 ele ' março ele
19JO, em b eneficio .ela n11tura do •trigo, elo cacaueiro, .Çla oliveira ele H r,a)

58'.8
nequen e de outras culturas novas, conforme .a lei n. '2 . 049, de 81 d:~
clezenÍ•b ro de 1908 ;
ll) a abrir o creeHto ·especial cl·e 1. 040 :000$ para cumprimento e1a
dausula XII elo co.n1racto f ei,to com as companhias itaHanas Nav!gazlone Generale Italiana, La Veloce, Lloycl Ital'i>ano e 1'talia, para m a nutenção ele um a linha esp ecial ·e ·exclusiva cl·e navegação a va.Por entre
a Italia e o Braz>il ;
e) a fundar, no município .ele Itambé, Estado ·de P.er·na;mbuco, um
ce.ntr.o a;gricola, ele accôNlo com os .d ecretos n ss 8 .'9 3·7 e 8 . 9713, d·e agosto
e setembro de 1911, correndo •as cles·p ezas pela verba destinada a o ·Serviço d e Protecção aos Indios e Localização de T.raba lhrudores Naciona.es·;
f) a liquidar com o Estado ele il\l[inas Geraes as contas relativas ao
transpo,r.te el e gado i'lltro.dnz.i.elo do ·ex·te i-.ior pelo ,el ita E'staicl·o e abri.r o
necessario credLto para pagamento do debito que fôr apurado.
g) a crear no Estado .ao Paraná um Apr·en1c1,izaic10 Agrícola , retirando, para esse fim , a çiuantia necessaria ela v erba ·des'lina,da ao Ensino Agro·nomico pelo § 19 do ar·t. 1°;
h) a promover a an.nu llação do corutraoto celebrado com Carlos
C. da Costa W 'igg e Tra jano S. Viriato ·d·e M ed·eiros, ou, p a ra o fim de
assegurar a ,Jivr·e con cu r rencia na industria si.derurgica, a estender a todas as emprezas que organizarem, para os fins da lei .n. 2. 406, de 11
d·e janeiro de 1911., os premias, favores ·e vanltagens ·constantes do decreto n. 8.1579, d·e 22 de f ever eiro de 1911, e .ao art. 71 da lei n. 2.3'5 6,
de 31 de d·e zembro id e 1910.
Art. 42. O Gov-erno Hmitará no corren te exercício os s erviços a utorizados p elo decreto ·n . 2. 543 A, de 5 de j·án eko de 1912, á verba
votada nesta lei e ao sa1do elo credito a b ei'to pelo decreto n. 9 .1649,
de 6 de jul ho ·ulti mo, ficando Jirnitaelo -os serviços creaidos n e.s.tf! ministerio a os constantes desta ·l e i, n enhuni ·n1ais ,Íoclendo ser creado,
além dos qu e esta permitte.
Paragraph o unico. 0 .s s e•rviços de viação e navegação, autorizados
p ela .J ei n. 2;543 A, de 5 de ja n ei1'0 d<> 1912 , assim como as estradais
de ferro coloniae.s, autorizaiclas por ou tr as leis, são ela com:petencia do
Ministerio · ·da Viação ·e Oibras Publicas,
.A,rt. 43 . O pagamento do pes·soal das estações meteor ologicas e
pluviometricas .aa Direcforia ele ·Meteorologia e Astronomia poderá ser
fe ito .rne-eliainte vales 11ostaes ou Teg istraelos ·com valo.r, servi·ndo ele doou1n,ento de .cl es•p.eza do fruncci-onario que receber acl·ea·nta!m1entos ,p ara
tal fim os recibo.s certificados ·d O C-orreio por onde se pr ove a remessa
do ·dinh eiro.
:Art. 44. Co n t iúa em vigor o creclito abeírto ,p elo decreto n. 8.46•2,
de 27 ele dezembro de 19i10 , para a transfer en cia do 0.bservator!.o Nacion al .para 1-ocal ·m a is conveniente, pO'd•endo ser tambem a1)p!icado á
acqu.i.s ição de instn nn enfos, apparelhos e mobfüario para a insta!lação
el o novo observatorio.
·
Art. 4·5. Côntinuam· em vigor as a u torizações contj.(las n as lettras
f , h, q e s do a r.t, 72 da lei. n . 2 .1544, a·e 4 d e janeiro de 1912, e b1em
ass'.m o disposto nos arts . ~Vi e 90 ela referi'd a lei.
A•rt. 46, Na v igencia da ,presen te l ei, os Iaborato.rios, campos de
iixperiencia e mai.s serviços da D elegacia Agrícola ·elo Ministerio no
T erritorio do Acre, com t odo s os be.n s da m esma delegacia, in cl•usi·ve
moveis e s·e moventes, ficarão a cargo ·ela Superintendencia da Defesa
da Bo,rracha, . por cujo.s ·cr,eclitos serão custeados os serviços .da dita
delegada q ue o Governo julgar conveniente manter .
. Paragr a'])ho u.nico. Os trens acima indicados deverão ser inventariaclos n.a fôrma. ·d O decreto n, 8.899, ·el e 11 cl<> agosto d•e 191'1, cor.rendo
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'.por .c onta -:do11 m·_e di _tos da Defesa da Borracha a.s despezas com
o respectivo inventario.
" Art. 47. -Na vigencia da presente lei -e na falta de funccionarios
{]e faze n-d a que possa,m ·desempenhar os serviços ele que trata o artigo
i 1-4 do regul-a mento annexo ao decreto n. 9. 521, de il 7 -d e -a :bril de
1912, fica o Governo auto.riz ado a admittir auxiliaJres, em comm issão,em Jogar dos allud'idos funccionarios, até. o numero maximo ele 10, sendo-l hes arbi.tr&das g-ratificações mensaes ele accôrdo com as resp ectivas
aptidõ es e com os t•rabalhos que tiverem de executar, não excedendo,
DOrém, aos vencimentos dos segu:n dos officiaes, co rrendo as des•pezas
.pel-a rubrica - «Defesa da .b orracha'>. ·
_ · Art. 48. -Na confecção das tabellas explicati-vas -do orçamento da
Ag:ricultura, Indti.st•rla e Commercio, para 19il4, o Governo especificará
quanto 1possivel ·as consig-nações para material das ver.b as 4", 6• n. 2,
12• n, 2, 17" n. 2, 18" Ji. 2 e 19"._
t1u11r~em

TABE:ULA A
Leis_: n_ 589, oe ·9 de setembro de 1850 (a.r.t. 1°, § G·) e n. •2.348,
·ele 25 de Agosto de il893 (art. 20):

"

Decreto n. 8.646, _de ·31 de março de 1911:
Papel
Abre o creài-to especial para adap tação ao Insit ~buto Agri·cola id e S. Bento das Lages ao regulamento do En sino Agr'onomico e e~ecução ·do decreto n. 8 .·584,
oe 1° de Março <le l r911. que cr·eou a -E sco·l·a '1\11écloa
•ou Theor'i-co-Pr-a ,tica d•a . B-ahia ........... ..... ... .

7'6'5 :000$000

Decreto n. 8 . 703, d·e 4 de ma!io de 1911
"Abre o -crediito ·e special para a!tíl:ender ao paga,mento
dos vencimentos, diarias, a judas de custo -e des~
pezas de trams-por-.te de veterinarios, ins-t ructores
agricolas - e 11Yra;tic.o:s

de

zoo teüh'l.1·ia
1

·C01ntraictados

para os serviços deste lMiniis.terio .............. .

155:000$000

!Decreto n. 8.842, de ' 2·6 de julho de 1911
Abre o credoi:to •especial para occorrer .ao pagamento
:elas g-r-atificações ·a,c1dicionaes ·a ·que se ref-ere o
art. 66 da lei .n. 2.356, de -31 de 1d-e z·embro de
1910 .... .. . ...... . . - ... .. . - . .. - ..... . . ....... .

108 :479$ 8·56

Decreto n. 9 .130, de 22 de novembro de 1911
Abre o crecl-i.to es•p:ecia-1 ·pa.1•a _pa,game.rnto a -o Dr. '\~T a;l 
domiro Lim.a da s·ubvenção que lhe compete, :no
corrente '· anno, nos tei,mos do ant. -51, 1-ettra a,
-ela lei n. 2. 356, de 31 ele dezembro de 191.0 .....

15:000$000

1.. 04-3 :479$856

ORÇAMENTO DO EXTERI.OR

CAMARA DOS DEPUTADOS

PARECER N. 160 -

1912

Fixa a clesveza elo Jllliniste?'io clcvs Relações JJJxte1·iores vara o exePcicio
ele 1913

A. Commissão de Finanças, ,tornando em consideraçã9 a proposta do Sessão de 5 de
Governo, relativa á despeza elo Ministerio das Relações Exterúires, deAgosto
pois .dé conveniente estudo submette ao exame e ao voto da Ca.mara dos
Deputados ·o respectivo projecto que fixa ft despeza claquelle ministerio
para . o exercici-0 de 19·13.
A proposta do Governo fixa a clespeza em 2. 932 :582$324, ouro, e
erri 2 :.552 :600$, parpel. A proposta está de accôrdo com as tabellas explicativas, -elas quaes constam o pedid'O para o exercic·i'O de 1913 e o
votado para o exercício vigente. De~ta maneira se evidencia qualquer
clifferença. nas varia s rubricas do orçamento.
·Para o exercicio corrente, de accôrdó com o a-rt . l'l ela lei n. 2.544,
de 4 de jan eiro de 1912, f·o·i o Presidente da Republica autorizado a
despender pela reparLlção do Ministeqo das Relações Exteriores, com
· os serviços designa.dos nas verbas competentes, a
quantia ele
2.88-5:026$769, em o"uro, e a ele 2.653 :200'$, em papel.
·Comparada a ·prn posta para o exercido de 1913 com o orçamento
votado para 1912, ha nella uma reducção ele 100 :600$, papel, e Ulil
augmento de 47 :555$5·55, ourn'.
·
O orçamen1o elo Ministerio das Relações Exteriores pouco pesa na
cl es peza publica. A natureza elos c;erv.iços a seu ca-rgo não permitte >
talvez qu e elles se desenvolvam rapidamente, crescendo as verbfts orçamentari as que os alimen tam.
Um simp les confronto da..s qua.n•tia.s clistribuida.s pelos differentes
Mfn1sterios documenta a. affirmat iva . feita . A clespeza geral da Re1rnbllca f.ixa.d.a para o exercício vigente em 76 .1 59 :378$001, ouro, e
41_(; 8'71 : '"5 1$486, pa pel, é a..ssim clistribuida:

Ouro

Papel

Mfílister.io do Interior ... . ......... .
10 200$000
37:015:909$564
Ministerio ela Marinha. ....... . . .
1..000:000$000
44.730:224$021
MM1isrerio da Guerra ........ '. .. . . . . . .
300:000$000
79.249:308$591
Ministei'io : ela· Viação ... . .
7.473:807$283 123. 598 :755 '$ 823
Mih-isteri·Õ da. Fazenda ............. . 43 . 887 :010$616
92.549 :1 97$067
Ministêrio' da. · Agricultura. .. ... . •...
900 :000$0001 24. 22 :1 :856$42.0 .,__
Miri.isf<>do do i)J:i::terior ........... , .. . ?.~il&:026$7S9
2 . iili3 :200$00i
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E' sempre inte)·essante o retrospe0to historico. Em ma.teria orçamentar.ia os algarismos• postos em linha nos apontam o caminho percorl'ido desde a nossa independencia da metropole até a presenite época,
a ttestando de modo positivo o des envolvimento e a melhoria dos serviços
a cargo a administração pu))lica .. . ·. . ., ·,
.
, . •
· ··,
E' cer.to que o prngré_ssd a;~~ . a..- 1i:rocja'1n?-~ão ·da {lepubVc~ .foi le!!t~,;
devi-do a causas multiplas,._ cuJ.o. estudo. .. eistá. . .ao .. .-alcance. d.e .. quaJque1:
espir-ito imparcia l .
A proposta orçamento d·a receita e despeza apresentada na
legis1a1ura de 1826 consigna os seguintes dados:
Receita.
Despeza,

7 ,240.:000$000
9.625:000$000

Do confronto dos dous orçamentos, resulta . o dJefiJciit, que naqtielle
tempo surg.ia em pro.porções r ealmente assus•tailoras, o que ·b astante
impressionava os patri-otas incumbidos da organização política e administrativa do paiz.
.
A C011S'tituição do Imperio havia sic1o jurada, eff.ectua.ra-se a prjmeira el·eiçfuo para ·as legislaturas 01~ dinari as e se cogitava da tilabo1~a 
ção das leis org.amicas necessa·r ias ao bom andamento da administração
geral.
A proposta do orçamento da despeza distr.ibuida pelos Minis•te'tios
cleLStinava ao Ministeri.o elos Estrangeiros a quantia ele 110 :000$000 . Pélo
balanço de 1826 a 1827,' se verifica, entretarnto, que a clespeza realizada
importou em 238 :708$000. A r eceita orclinaria e extraordinaria at.t inglra.
a 5. 393 :944$911 e a clespeza· su·bi1:a 'ª 9. 408 :888$999, havendo um
deficit liquid ado na importancia ele· 4.004 :944$0'8 8 .
A recei•ta teve a seguinte proceclenci a:
D.irei tos de importação .............................. .
Direitos de · exportação . . , . . .... . : ....... .. . ... ...... .
D ~s pa.cho maTitimo ... . . ....... . . . . ..... . ....... . . . . .
Interim-.
............ : .. . ..... · .. . .... . ......... "· ..
Extraordinaria.
. . ............. . .... ..... . ......... .

2_. 400 :000$000
600:000$000
23:000$000
1.182 :000$0·0·0 187:000$0'00

O Bi·azil dava os prim eiros passos como nação independente. O
producto a,a arrecadação dos seus imposfos bem demonstra que suas
fontes de riqueza se . achavam em estado embTyonario . Toda a producção dependi.a em ·absoluto do trabalho escravo . O regímen tributari-0 era naturalmente imperfei1to e as r endas arrec.adadas eram insufficientes
para as despezas a ·c argo do TheLSouro Nacional.
Pelo ba.J.anÇo de 1827 a despeza realizada pelo Ministerio dos Estra ngeiros já s ubia á importanda de 617 :418$341.
Em 1828 as condições geraes elo pa·iz apresentavam melhoras sensiveis. O Governo Imperial pelo seu representante fazia declarações
a ptimii;tas, manifestando a ·maio'!' confiança- no fu tu ro . A exportação
tomava incremento v-isivel, acompanhad.a elo augmento progressivo ·da
renda. Não obsta nte a situação favoravel , que era descripta em documentos .officioaes, a propos1a do Governo para a elabor,ação do orçamentQ .accusava o defiéU de 5 .-7.59 :037$, sendo a receita calculada em
13. 808 :928$ e a despeza fixada em 19 .•567 ;965$000• ;
O de.jioit era a mol-estia orçamtintaria, que se tornou chronica na
vida financeira do Braz·il. J ·á .naqu.ella · 1êpoca os estadistas e os responsaveis pelo governo aconseJ.l1avam operações de credito para ,co,br.\r'
os · d(jjioà;.t s. Foi tambem n<0cessarla 'ª creação de ·novos Impostos e· a
emissão . ele .pape.J-moecla. O e.urso forçado, tanto no ,primeiro 'reinaQ.Q,'IJOmo. ;na . r' ~fi'en.cLa, <f-~z · Pl!il'te ;do pr·oirrall}ma ifOVernan)'&µt~l ,

\
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.. Motestia . da mesma fórma ühronica tem · eHé Sé ·ma·ntido até · a·
momento presente, .destruindo e impedindo todos os esforços para rernovel-o. E' forçoso mesmo confessar· que o papel-moeda tem sWo a
rnõecla permanente elo paiz. .Só e.sporadicamente o Brazil tem experimentado as vantagens dos salclos orçamentarias e ·da moeda metallica.
O Dr: l;.ma;To Cavalcanti., que sempre · estudou .•com a maior competencia os assumptbs referen·t es ao nosso regimen n1onetario, ent.end-e
que, a despeito elos .grandes mwJ.es ·qu.e ou.tros povos tenham soffrido
elo papeHmoecla, o 'Brazil lhe eleve imrnensos favores e a qu·asi tota'1i<lac1e de . seus prog.r·essos .na or.dem economica. Formula eHe o questionario interessante que se resume na seguinte these.: Se, dadas as nossas c ondiçõ es como p ovo ele proclucção insuffidente, a moeda fidudaria não tem sido acaso um g•rancle bem por sua qualidade neg•a tiva de
não . poder seT export'!-da?
O assumpto presta-se a lon ga dissertação, ·que não pôde ter· Jogar
no · relaitorio sobre o orçamento da despeza do Ministerio elo Exterior.
A referencia 1teve 1)0!' fim pro,oai· que os process·os •actuaes po stos em
pratica PO·UCO differem a.os que foram adaptados pelos organizadores
do Imperi•o1 · que al·i ás luctavam com difficUJlcl·ades sér ias irn,ra enfrentar
os pro.b lemas da pol itka interna e ''l-S co rn 1i.Jicações ela política internacion al. Os patriotas .claquella época n em sempre se inspiraram nos
preceitos da poJi.tic a rnocle!'na ·e por isso mantiveram os p·roce·s·sos que
con~trari§lva1n
o advento d~ rn.'lla poHtica scien·t ifica, hu1pa11itaria e
industrial.
Em todo caso a Constituição elo Imperio definiü as lib erdade s pu- .
blicas de mo do iniHudivel, prepara.n do o ter·reno para o es.ta.b elecim ento do regimen republicano.
As verbas orçannentarias nos .p rimeiros· annos ela .nossa vi·cla autonoma . não eram clevlcla.mente . dotadas. Os m esmo s defic'it:>S que corroem
os orçamentos actuaes constituíam os pezaclellos •elos ministros da F azenda nos primeiros annos .aa nossa existencia política como nação
indepenclente. Em 1'827 recunsos extrao·1,clina.rios ~Ol'a:m postos em pratica pa.ra acudi.r á d espeza, e dabi os creditos ·eX·traord·-i naTios e supplementares ele accõrdo com o seguinte quadro:
llf·itrllis te·?·io s

Imperio . .
Justiça.
Ex·trangeiro.s
Ma.rinha
Gp.erra .
Faz enda

53 :200$000 .
20 :90·0$000
124 :000$00·0
845:000$000
570 :000$0·00
818:400$000

B·G :000$000
3 0 :000$00.-0
600 :000$000

Os orça.mentas e·ram vrntacl•os apr.esentand.o m(Ul1if.esto cle·s ·e quHibrio.
A tendencia ·P ai·a as despezas, a.lém elo ae.termina.iifo nas ·l eis orçamentarias; era vi.alenta e ·irreµrimivel, .n ão obstante as aclvertencias por
parte· .daqueHes que pugnav.arn pelo .respeito sagrado a.os decre>tos do
Poder ·Legislativo. E', ·entretanto, · curioso assignalar que o .p rograrnma
em assumpto de tamanha reJevancia, descle o berço da ·M onarchia aité
·hoje, foi. sempre o m esmo -'-deficits accumulados, ·emprestimos internos e externos e oreação de .n ovos -impostos. ·E nem era;m pos.siveis
outras pro:viclencias que coope!'assem para desenvolver os serviços da
Nação . .Brazileira, q.ue apparecia no conv1v10 elos povos mütos clestinaclà a repTe•s·enta.r pa1,el salliente e ·notavel '1os ·cies1tinos da ~rnma
niclade.
·9 recurso aos empres.timos pa hora presente enfra . n.a .. Jü;tg, da,
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receita extraordin aria. •D ada a •a;bundancia de capitae.s n a •E u-ropa e
a sua ·offerta mediante garantias efficazes, os governos dos paiz es
novos - são arras bados a emprehenclimentos qu.e seriam acl iaclos, se não
apprureces.se o •Capital desejoso de co-Uocação lucrativa.
A propria instit uição dos emprestimo.s a car.go dos Governos, como
deveclores, facilita as transacçõ es -el e modo extraorclinario .
O irn.posto, de accõrdo com a concepção antiga o.u moderna, ha de
ser sempre a .fonte prin<::ipal ela recei ta .p ubli ca eles.tinacla a custear os
serviços do Estado.
· Quer se\i.a dir ecto ou indirecto, o F -isco o ar recada no exercicio de
um direito que é irnprescrip tivel e que não póde ficar depend·ent e de
convenções par.ti cu lares.
Não ·é, ,por tanto, .censu1ravel, em these, o recurso ao imposto novo
ou á s u a aggravação, quan do as necessidades do Thesouro assim o
0

exigem.
'Ü qu.e é indispensavel é a purar a l'esponsabilidacle dos funccionar-ios que e"'orhiuam, augmem:tando os g.astos aJém -elo previsto n a le i orçamentaria, o que aliás está p•·evisto na Constituição da RepuMica. Ao
Cong1'e.sso Nacional compete privativamente tomar as contas da receita e des:peza de cael a exercício fina.Jllceiro.

'Não deixa de s er opportuno ·a ccent uar' qu<> as d·e spezas n1ilitares
mu.i to conco-rrem para 'o desequ.iJi.brio finance iro. Em 11893 a proposta
elo Governo ire1ativa aos orçam entos militares era a seguinte:
·Marinha.
Guerra.

•

•

•

• .. • • • • • • .. • • .. • ·• • .. .. • . . . . •I• •. "' . . .

. .. ·.. . . . .. . . . .... .......... .... 1. .. . ...

Ú ..676 :230$il10

30 .·5 5•5 :3·82$'D-M

Em 1912 a Cornmiss ão de Finanças e labora os r espectivos pro'lectos, subrnettidos ao estudo e ao yo to ·el a Gamaira dos De;p ut.aidos , !lxanclo as seguin tes quantias para o ex ercício de 1913:
Papel
Gu.erra .
Maúnha

.

:

. ... ·... ·...... .. ..... .

80.540:858$6 49
46. 730 :79'7$203

Ouro
300:000$000
.500:000$000

O relator ido areamento da ·Marinha, provecto parlament11r <> conhecedor profund-0 .aa admini6bra ção d·o Q)a'z, affirma que as despezas
augrnentam de ·anno :oara am10, sem' que a Nação esteja, a;pezar <Hss.o,
apparelhacla 1pana a 1d.ef·es·a ele seus mares e de snais costas. :Para -p ossuir
esquadra ·aipta e .cap aiz c1'e mover-se a 0 primeiro signal, sePá preciso
ga.srar o dobro -ou h\ip.Jo do ·q·ue está consign.aJdü .no o.rçame.nto.
O ·n1ustr.e relator ' •do orçamento aa guer-ra confessa que a qua.1üia de '
80. 000 :000$, ·pape1, é insu f.f:iciente , ·pois ã rnbrica Obras Militares achas·e irri soria:nen te d.otad•a em face d·as necessi·da,des palpitantes d-e aquarte.l'Iarn e.11to.s para as diff.erentes 'Lmi cJ.acles do Exercito. O orçam·e nto não
satisfaz as <>x·i gencias de .rnn·a. justa ·rl efes·a naci-onal.
São, .portanto, pa·r a caus·ar apiprehemsões os cornrnentar iüs feitos·
pelos illustres .relatores dos orçament.os militrur·es, .p ois do seu esitudo re~
suita qüe a .r eceita ,g.eral da Republica só com .o sacrifício de serviços
muito uteis e 1p•r oveiitosos .pócle consignar para as cl·espeza·s rnilitaires a
avul~a1cla 'q uantia de 127. 000 :000$·000 .
.Os c1'editos es•peciaes, €Xtraorfü.na,rios ·e suppleme.ntares sempre al11àncam mais ou m enos dez mil contos ·para ambos os -M!nister!os em
0
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um ca lculo ·o.ptimi.sta. .E' claro •que o 'I'hesouro despende ·Com os J\l.tinisteri.os milita,res cerca 'd'e 140 ·mil contos annua,lmente, em co,ncl ições
noT1n a;es.

10 qu.e fica ilito se1've 1mica,mente .para provar que o clesequilibl'io
finan ceirn é ol'iundo ele causas mult',plas, entre as quaes ·Se eleve memci.on 'a r as despezas militares, que cres.cem em üespro:porção com os r ec
cursos financeiros do paiz .
0.s Governos no Brasil não vrocuram executar o programma e•3Se11cial.mente J'ep·ubli'cano; vivem ·e .a,gem -clom.inaclos pelos .preconc·e 'tos
mi 1itaristas .

Quando foi .organizado o :M'hlisterio dos Extrange·ir.os, em 1826, ao
Sec1'etario de Esta,do i>ertenc!a : ·
1°, a ,fü.recçã:q e ·expedien·te dós negados .poU.ticos e 'e xte.r nos do
I:nperio;
2°, a corres,pondencia official -com os Embaixadores, !Ministros e
agen~'es ·dip1omatico.s e commer-ctaes das na.,;ões extraingeka.s, 't'esidentes
no Imp·erio, assim como os do lmperio, residentes nos outros ·Estados;
•3°, a su.perintendencia geral 1da.s relações do commercio nacional nos .
p.orto.s extrangeiros ;
4°, a 1proposta d.e todas as meclitflas q·u e fossem necessa,ria,s· ·p ara
·manter e fa:1Jer observar os tratados ·e c01wenções ·existentes.
Outras muitas· attribuições ·de .menor importancia .competiam a,b
Secretario d·e ·Estado e entr.e ellas av•ultava a o•bri.gaçã:o de ap,resentair o
orçá:nento da -d•espeza .paira o ·anno .seguinte, ,prestando contas posteri·OJres e definitivas :ao amno a·ntecedernte . .fussim o.rganizaido o Ministerio,
foram seus serviços se desenvol'V·endo _paulatinamente, á ·p roporção que o
Brasil extendia as s u·â s relações interna,cio·na-es.
IEm 1i8 30 a .aespeza r·ealizad a pel·o 1Mi·nisteri.o •dos Extrangeiros foi
na importanda ·d·e 419 :871$825. Em 18.40, 10 annos depois, quando
cessou o ·periodo da regencia e .foi decla.1;a,d·o maior p Sr. D. [>edro J.1,
l)Or acto legisla tivo a despesa desceu a 3·60 :208$686, 'e stando nessa quantia i·nluida.. a. inwortancia d·e 58 :945$·6!!·5 ·para .füffer'e-nça,s ·de ca,:nbio.
Desde a época ·da. organização .p o.litica e aCLm·inistrativa .elo .Impe1io
a té o >unno de 1899 as ·clespezas irela,tivas ao Minister'.o dos Extrangeiros
e ao das 'Relações Exteriores, ·n a Republioa, eram calcúlada,s unicamente
em papel, oorre-nd.o as differenças dos ·pagamentos feitos· no e:ictrangeiro em 01!1'0, ·pela verba orçamentaria - 'Difí'erenças ··ae cambio. Em
1840 as r·emessas P'ª'''ª o .extrange i,ro ·eram feitas ao cambio de 31 -cl.
E:n 1'845 a d·espeza foi fixada em 535 :20 2$ 000 . Para .o ·exercicio de
118150 a 18,51, a des·peza fo.i f ixada em 465 :460$000, mas a despeza realizacla~ chegou a · a•lca·n çair a quantia ·de 1. 0°60 :04°5 $720. A receita orfün;aria
orçada em 27. 000 :200$000 -attingio a 31. 205 :902$1345.
N 0 orçamento vota.ao 1para. o •exercicio de 1870 a 1871 Já a receita
g.eral era ·calculada .em 94 .100 :000$, sena.o distribuida ao 1Ministerio ·dos
Extramgeiros a quantia d·e 794 :819$999. A .a.espeza 'realmente feita foi
muito maior, tJJOis foi g.a,s ta a ,quantia d.e 1 . 11)6 :385$340.
Em 1871 ·a e:nissã.o circulante ~ra a seg·uinte:
0

0

Notas ·elo Thesouro. , ...... : . .. , ..... , .. , . ... . . . . , . .
Notas dos Bancos . .. ... , .. . ..... . .. ... . ......... .
Bi.lhetes do ·Thes.ouro .. ... ..... ... .. ..... . ....... . . .

150.833:532$000
38.329 :500$000
18.632:500$000
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O cnmhi o oscillou C!ntrc 21 8 25
1'11n1 o exereit~io ·de . 1880 n HSl a r.e ceila foi calculada em
l :113 . 958 : 000~ e a despeza, a car go do MinisteTio -do Exterior, foi fixa ela em 9H :152 7$9 99 .
No qu '. nquennio .ele 1 87'5 a 1880 a receita ·produzio 552.532 :0·3·3$ 41 6 e
>l des peza .e:ff.ectivamente fe'. ta foi de 745. 675 :696$09-0, ·havendo u m
clt3fic'it a.v111tado. \En1 regT'3 º~' 11'1'inislros ela Fazen{la ·e1n seus relat,01rios

lamentavam o estado .p:r·ecario 1el as f in anças, o qu e obrigava o Governo
a J.an çiar mão d~ 01p·er ações 'ele creelit.G>, el·a·cl a à .cleffi·~·i €n cia das rendas
p 11bHcas. Os Minis tros € r·e'latol'ets dos orçamentos faz iam o prlé.gão p essim;s·ta elas desgraças financeiras., aconsell1'and o o rua iamen to de s·ervlços
e emprehenel im en tos, ·pa.ra os qun es não exist'.«w1 r ecursos ou sobras- n~
Th esour0.
,p .ela lei d'e 24 d.e Novembro de 1888, que .fixo·u a des,peza geral do
I:np erió •para o ·exercic'o d.e 1889 , foi o Secretario de Estad·o. dos Negocios . Extraingei r.os auto.rizado a dispender a quantia de 771 :706$666.
Foi o ultimo orç a m ento votado pelo Parlam·ent.o da ;Monarchi.a. A ª'eceita
geral ·do lmperio foi nrç·ada naquelÍa datn Elll 147.200 :000$000.
iOo mo j·á ficou ·chto, a des·p eza 'e ra calcuJ.ruda ·em papel-moeda, e
assi m se :t;ez suc<eesstvamen'le aité o anno de 1899 quando no oTçaimernto
d~ 1900 passou a figurar · a despeza .fixaida, ,pa.r.te ·em P,aipel e parte e1n ouro.
Antes ele t ão sa•b ia pro.v id encia, as d ifferenças d e cambl-0, n!to· só
as relal'ivas ao .M itnister·io das R e.l'ações ·E xteriores,..como .as :referentes
aos oütros minis t·erio,s, corria m por conta do Mi•nis!terio a.a Fazenda.
IDm . 1897 essa verba, para clif.f.e:r ença de camlbio, fol orçada em 1•6is
55. 000 :000$, ·e em 1898 ·em 110. 000 :000$, quaintia.s que seri.am hoj e
0

0

verd ad.e irr.am ente .fa·b ulosas, se má.o se ex.tin guisse tão f un esto regi1m1e11,

fa.ze11do-se as "'Üscrimili·ações ·das a·es•pezas 'em -ouro e em ·p a.pe.J a part ir de 1900.

Não é para ser extranhado o accrescitn:fo q ue ·s e o.bserva nas df>speza-s do Minis.leria das Relações Ext·e riores, •para o qi.rn co1n tribuil"am
varia ·s c ausas. Depois d·e ·p roclan1aida a i nd·ep.enclencia, o· Bras il procurou erear legações em tÜversos paiz és, infücrundo assim a sua viela
-po!itico -in terna'Cion al, E~n 1 82.3_ ..foram 'yr·eadas as :primeiras leg•açÇies na FJ'ança e na .Grã-<BretanLa ; .em · ·principio d e 1.824, nos E stad•os .Urüdos, n a 'Banta Bé, ma A u s1tria, na Rus.s i'a ·e· no P•araguay; em· 18•26 no
Ch il e, na HoHanda e n as Duas Si·cifras i-_·em 1'82-7 na Toscana; em 18'28
Joa Russia e ma D in amarca; em 1 829 no P.erü e na Coiombia; em 1'831
no Mexi·co, legação que só d ur ou até 1 83.3, e no Uruguay ;- em 183'4
na Sard,en·h a , .11a Belgi·ca e em Portug·a1, sendo que n es.te ·ULt imo pâiz
estiveram antes acreditadas algumas missões es.p ecia·e s . a · partir de
1 825 ; em 18·315 na. H es.pa:nha; em 1'842 ma Ve.n ezue·La e
1844 no
Eetnaiel·or.
..
Al·ém dessas legaçõ es ·h ouve âlgumas de duração ·· ephemera e assim
foram as %gações 'cre§lidas JJas Ciclaicl es Li,vres e Hanseatica,s . em 1'825,
na Confederação ,Q.ern1arii ea, em 1827, no Hannov·r e em .Í830 «e em divers os -paizes, que fonh aim hoj.e o Imperio ·Allemã,o, em .18·75.
Dessas legiaç.õ es alg·umas f u1wcionaram com p equenas interru>pções,
9utras . eram ·exe1•cidas · cumulai iv·aimente por ministdG>s ou agentes fü.;
-plomaititcos ·aicreditatlos em mais d e um · ·p aiz ·e outras rfoTam posterior"
m<omt e e xtinct as para mai•s tarde 'serem : T·esfa.lielecid'as, oomo succe'deu

em.

no M·exko. na Holhtnda e · na Dinamarca. Out ras foram fundi das em
uma só 1co1no na Italia, em 1861, que =
r eun·io -e1n si as legações das
Dua-s Skilias, Toscruna, Sard.enha, il?ar1m1a e Pla:cencia. O m esm·o oc- .
C·O•rreu na AHema:nha, em 1871, quam:do foi ·cread·a ·u nna só legação,
sendo supprimidas as varias Iegações existentes nos •E stados que formam hoje o Im·peTi.o .ful!emão.
Devid·o a isso .o orça.me·Tut o do Mini.ster.io dos Estrangeiros pequ e- .
nas a l'1:erações soDfreu at·é 1889. Nos dous . primeiTOs oannos da RepubU.ca .não houve orçamentos V•O'ta:d·os, tendo o <Go·ve.rn o Provisorio m a nda.ido vigorar naquelles exoer.cici.os financeiros, pelos decretos ns. 108,
de 30 de dezembro de 1·889, e 998 A, de 1 <'l.e no~m!Yro de 1890, o or- .
1

çaimento vot.rud·o 1para o exerci1c-io die 1 889,

fican do, ·po.r:ém,

-0

Governo

auto-rizaido a ·a ugmentar as yeTbas •coim· os cre.ditos que se torna;1;sem
necessa:rios. Assim pod·eria o ocorrer .ao pagamento das despezas a,u1orizadas . p!,llo proprio0 Gover·no . P rovisori·o.
·Para o exe r cfcio de 1 892 a d·espeza votada foi de 1. 427 :600$, ha vendo, po:rta.nto, so•b r·e a votada par.a os ult imos exercidos ·nnanc·eiros
d.o Imperio um augme.nto de mais de ·600 :000$000.
.
As di.fofe'llenças são resu.J.tantes ·da r e•modelaçã·o por que .passou · o
ministerief, depois da pro.clamação da Republica, a ugmenta.nd:o-se os_
vencimento.s do0 pessoal da Secretaria e os venci.m eu.tos do Corpo Dip.lomati1co. O f.a:c·to.r, porém, que mais ·concorreu para a devação da
despez.a foi a o.rganização rJada a o ·Corpo Co•nsular .Pe1o decreto numero 99,7 B, de 11 de novembro ele 1 890, que classificou o.s consules em
geraies de 1ª classe, de 2ª ·cl.ass.e, 0ons11les, vic-e-·consules, chaneelleres
e agentes commercía.es. Pelos regulamerntos do Imperio os cons·ules
geraes .e os .cons ules arrecad.avam para si os emolumentos, fazendQ
to·das as despeza;s .aos •consula:dos e g u a:rdand-o em seu pod.er os sa1dos.
O dec;r.eto de 11 ·de novem·b ro de 1890 modificou •por comp.Ieto o regímen a t-é então ·esta·b elecid·o, fixainc1o os vencimentos a·n nuaes daquel!es
func.cionarios, ,pagos pelo Thesouro, senclo a eile 'recol·hiclos os saldos
dos ·re.ndi1merutos arreca,dad.os, d·epois de feitas .as ·des·p ezas a utoriza las.
Antes aa: reforma Dei.ta pelo Governo Provi.soüo .pou cos CO•n sules
per.cebiam de O•Pdenad o a:penas a qua;ntia de 1 :200$ annuaes. Os demais
'Pe1,cebiam apenas os ·emolumentos .que arrecadavam, como a ind a hoj·e
s·e .pratioca c0<m os chamadios ·co.nsules iho.no·rarios, que arrecadam até
4 :000$ de e m.ol•umen.tos por anno.
O ·decreto cHado, de 11 d.e novembro de 1890, concedeu aos membl'Os do Col'po Oo•risular a a posent.acloria ·com º' oTdenailo por inteiro,
quando Uvess'e m 30 annos de serviço eff~c Uvo.
O decreto que reorganizou o Goppo D iplomaUcJ t em a mesma data
<le 11 •d.e 1novemb1·0 de 1890. O OüPpo Di plonnaüco .p assou a 's er composto '.a ,e envia;dos ext raordinarfo.s e ministros ple.nipotenciarios de 1• ,e
2" c'!<1sses ·e de primeilros ·e segul1Jdos secreta;rios, sendo supprimidos ·os
addidos cl·e 1• e 2• classes
·De 1892 ·em deainte a á.espeza d•o Mi·nisterio das Relações Exteriores
teim sido a seguinte:
0

0

0

1893
1894
1895
1 896
1897
1898
1899

....
··· ··· ...... ... ····· ... ........ ..... .
. .. .··. .···
. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ·.. . . . . . . . . . . . .. . .
. ······· .········ ·· .... ............. ... ·.·· ·... .
...
... ... ...... ........ .... .... ... ..... ...... .
;

'

~

·

~

.

l .·627 :3 00$000
1. 815 :·992$ 000
1.887 :692$000
2.043:012$ÓOO
2.016:512$000
1.646:912$000

1.375 :612i00\)

.
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Em 1~0 0 , ele a·ccôrc1o ·com as provielen cias legislra.Livas vo ta clas n o
anno :a.n terior, os orça1nen 1toS pa.ssa.ran1 a. ter as 1dBspezas c1iscrin1inaclas
em ouro e em pa.pel .
A receita foi sú1:nn ettiela 'ª º 'm esmo re.gimen. Pal'te .d a ameca elação
era feita e m ouro, se.guünelo o Gov-eTno o progTa.mma qu e deco•rreu na
mora.to.ria - fimd!ing !oew~, f eita co.m os credor.es externos.
O ·a ugmento que se olb•ser-va ·n as d esp.eza·s do mi•n is:teTio é <Jevido
ao r estabeleci1mento <le legações que •h aviam sido sup1primh1as e á creaçã:o de n o,ios consu.la;clos ·para attenel er ao cres.c;ente movimento dos neg ados e .elas relações c o1muner>Cia.es c om as nações ci.il fa.s. Convém notar
que muitos ·Co.nsulados an'ec·a d·am n ão pe quenas quanü·a s, sendo assim
fonte ' ele receita .p ar·a o Thesouro Os •Consulados ele Hamburg.o, Li·v erpool e P,orto, sã-o os mais im•p ortaintes •pela sua rend a.
·E m 1896 a elespeza do ministerio teve maior augmento em consequencia ele nova r eform a c1iplomatica e consular feita p ela lei n .· 322,
de 8 ele n0vembro de 1895. A diminuiçã-o notada ria el esp eza 'rea.Hzada
nos exeTcicios de i's 9 8 e 18 9 9 pó de ser consid erada um. cas•o ele caTacter
todo mom enta n eo, motiva.elo p ela suppressão de a lgumas Legações. e
Consulados, a u toriza.ela. pelas l eis ns. 49 7, de 16 ele clezembro de 1897
e. 560 1 el e 31 de c1ezernbrn ele 1 898, em vista das co ndiçõ es preca.rias
f.in anceiras, que moti var am o accôrclo do frnvcling !ocin.
A par tir ele 1900 as clesp ezas começa.ram a ser fixadas em ouro, ao
cambio de 27 d., e em papel . Para o oroamento desse ann o foram fixa das as seguintes qu a n tias:
1. 0.55 :000$, ouro,
526 :9 20$, papel.
:Nos dema.is orçamentos, até 1911, as ve'l"bas votadas foram as seg.u intes:

e

Onrn
1901.
l 902
1903
J.904
1905 .
1906.
1.9 07.
H0 8
1&09 .
1910.
1911

. ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . ·'

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

, : .... . .. .. . .. ......... . .. ' .... . · ........ .
. ...... ... . .. . . ... . .. ... . .. .. . . ... . . .. ' . .. ... .
. . . .. ... . .......... .. ..... ·... . . . . . . . .... .. . .. .
..... . . . . ......... . .. . ... . . . . . .... . .... .

......

;

969 :500$000
926:500$000
905:500$000
1. 0.2.3 :50·0$ 000
1. 067 :0010$000
1. 319 :661 $396
1. 95,1 :661$396
2.156:499$436
2.159:592$769
2. 320·:261$-547
2. 454 :-026$769

Papel

lUOl

1902
19G3
1904
1905
19u6
1%7
i908
1909
191!)
1911

. . . . . ... . .. .. .. .... . . ..... .. . .... . . .. . . . .
... . . ... . ... .. . . .. . . . . .. .. .. . ' . . . . . .... .
... . . .. . . . . . . . .. ....... . ...... . . .. . ..... . . . .. . . .
.. ..... ........ ... .. . ... :'. ...... . ... . . .... . . .
... .. . . ..... . .. . ...... . .. . . . . ... . .. ... . .... . . . ..
. . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
.. .. . .. . . .... . .. . . .... . . . . .... . ....... . ... .. ....
~

......... ... ...... . . .. ..... ...... . .... .. ... . .. ..
.... . . . . . . ... ... . . ...... . . ... .... . . .. ... ........
. ......... .... ..... ..... ...... .. ......... .... .
'.'

...................... ............ ..... ·········

527:520$000
737:920$000
631:920$000
631:920$000
332 :000$0'10
12. 256 :000$000
l.. 48'5 :800$0•0 0
2.059:800$000
.2. 06·2 :800$0100
2 . 583:000$000
2. 429 :200$0010

J!'inalmehte, para o ·exerc1ci.o corrente de 1912 a detspeza votad·a é
de 2. 885 :026$769, ouro, e 2 .'653 :200$, papel.
_
O .augmen1o da despeza; ouro, •é justificado pelos decretos de reformas ·do Corpo Diplomatico, n. 644, de 16 de novembro de 1899;
n. 1.321, de 31 de dezembro de 1904, . que creou ou melhor estabeleceu
legações no 'Equa dor, Venezuela e Colornbia; n . 1. 651 A, de 22 de
novembro ·de 1906, que augmentou , ·os vencimentos dos secretarias de
legação e o respectivo quaidro e creou as legações da Hollanda e ·Cuba,
servida Bsta J)Or um ministro residente, que seri·a igualmente acreditado
nas Republicas de N·icaragu.a, Honduras, S. Salvador, Costa Rica e
· P wnairnlá .
Além disso outras reformas foram f eita.s em v·irtude dos decretos
n . 2. 2·50, de 29 de abr.il de 1910, que elevou ·a categoria de diversos
consulwd'Os e algunts vice-consulados a consulaidos e cTeou vice-consulados
e Jogares de chanceller, e n. 2.363, de 31 de dezembro de 1910, dispondo
sobre graitif.icações· addicionaes e dando outras providencias.
O dec_reto n . 2.364, ·el o mesmo wnno, . 31 ele ·dezembro ele 1910· eleva nov.amente a categoria ele diveTsos consulados sem ven'cimentos
e clá ·outras providencias .
As mencionadas reformas determinaram naturalmente o augme•n to
ela .(lespeza a cargo elo M;nisteri•o do Exterior .
A Secreta-ria do Estado lambem passou por uma reforma, que está
consubstanciada no decreto 11. 6. 046, de 24 de maio de 1906, que approvou o respectivo regulamento .acompanhaido ·ela tabella do numero,
élasses e vencimentos •do pessoal, a que se refere o decreto n. 1.343 A,
de 2.5 de mafo de 190·5.
No ·orçamento do e"ercicio corrente foi decretada nova reforma
para a Secretaria com augmeríto de pessoal e de vencimentos, incluipdo se o cargo de sub-secreta.rio de Estado.
Eis em ranidos traços uma 1ig·eira apreciação sobre a marcha dós
orçamentos do Minister.io das 'Relações Exteriores.

O exame das füfferentes verbas contidas '11a.s tabellas explicativas.
constantes da proposta do Governo provoca pequel'los commentarios .
Na .verba 1• - Secretaria do fEs1ado - pediu-se mais 49 :400$, sendo
5 '.000$ na parte do «Pessoalll para o pagamento de .gratificações addicionaes a'OS primeiros, segundos e terceiros off.iciaes que tive.rerr. n1ais
de oito annos de exercício nesses cargots, de conformida-cl·3 com o n. IV,
do paragrapho unico do art. 14 da lei n. 2 .·544, c1e 4 d•> ja.nein de
1912, e 44 :400$ na parte do marterial assim discrirninaclo: 7 :1:00$ na l"
consi.gnação em v.irtude do crescente augme .~to do expediente rlà Se cr·etaria Ele Esta.ido, que n1otivou a. refonna e o augn1~11ito do pessoal;
2 6 : O·OO$ na 3ª consignação p'OT ser ele todo insufficiente para a publica-_
ção ·do avultado expecUente deste ministeTio a quantia ·até agor.a votada;
8 :000$ na 4a consignação ·por ser necessa:r.io elevar o numero de serventes, em virtude do accrescimo do ed ificio da Secretaria e 3 :400$ n.a .
5° consignação por ter sido augmentado pela lei .de 4 dé janeiro de 1912
o numer·o de funccionarios da portaria.
Na verba 2ª pede-•s e a mesma quantia y.e tada para 1912.
Da verba 3ª - :hlxtraorc1inarias do interior - foi desmembrada a
5ª consig·nação, d es tinada ás despezas com a reunião de congressos
e confei·encias internacionaes que reunirenl. no BTazil. _,...Para as. quatro
con1Signações restantes f<0ram fixadas as mesmas quanrtias votadas para
o orçamento do exerci cio corrente .
Para a verba 4" p ede-se a mesma quantia votada para, 1912.
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A verba 15• - R·ecepções officlaes - .figura pela primeira vez nas
tabe!las ex·p Ncativas.
E' uma despe~a nec·essaria, que tem si1do reconhedda pelo Congresso !Nacional. 1.,ue d'requentemente está votando creditos especiaes.
A votação dos creditos .ae 100 :000$, papel, concefü.dos. ao Minisferi.o
do 'E xterior e abertos pelos decretos .n s. 18 .1902, de 12 de Maio de 1•9'10
e 13 .141718, de 218 de Dezembro do mesmo anno, justlfi•ca a ;providen'Cia
contii3a na pro·posta do Gover no.
IPecle-se 1para •e sta verba a m esnia quantia vota.da pelo Congre·s so
1N RCi o n-al .
cA. ver'ba •6• Congresso e «ionf.erencia.s - 'é constituida por dBS1membrarrnento da .5n consignação Id a ;verba 3• e da 2• consignação da
verba 18". ·P •al'a ·a 1• consignação ha ·uma reducção de ·2.5 O:000$ e para
ã ·2• 'Co.ns.\gnaçã'O pede-se a mesma quamtia vota.da para o orçamento do
exerci·ci,o vig·ente.
Na verba 7• - !Repartições inter·n acionaes - é inclu•ida a quantia
de 5 :·5·55$1515•5, o·uro, •contribuição .para a Repartição de IHygi·e ne :Pubhca
em Pariz. Esta verba tem .feito parte do orçamento ido ·Ministerlo da
. Justiça e !Negocio~ Interio-res, m.a,s ha to.a.a a vantagem em que tal contrfüuição corra pelo Min1sterio do \Exteri·or. ·
1Para a verba 8• ·p ede-se a m·esma quantia votaida para o orçamento
v.ig·e nte.
'
lNa verba •9• -Corpo Consular- ha um augme.n to d·e mais 42 :00·0$,
sendo ·40 : 0•0·0$ na parte do •cdP.essoal» par·a occorrer ao pagamento das
gratificações qu·e competem aos v.i·ce-.consules, quarndo substituem os
consu.les ge-raes, .de accôrdo •com 0 •art. •9, do decreto n. 2. 6•34, de :n de
Dez,embro d•e 1.910, e 2 :000$ na consignação do mate-r'ial •para occorrer
ao pagame·n to ·da <'lif'ferença de 200.$ annuaes IJara o a lugu el da cha,ncellaria .ae dez vice-·c onsulados. por ter ·sido votada para 1.912 a quota
de um coto de réi.s (1 :000$) l[lara caJd•a um, iem vez de 1 :200$, fixada pelo
art. •5° .ao d.ecreto n. ·2. 3•6•4, de 3íl 1a•e Dezembro de HllO-.
INa ve<rba .11• (ou-ro) - •E xtr.a orfünarias no Exterior - a ·2• con, s•ignação d·estinruda •á representação ·do LBcr-asil nos Congressos internaciona.es que ·se reunirem no exterior foi <les·m embrada para a verba Cong.r.e ssos ·e .conferencias. ;P ara a consignação restante, socco·r ros a
BrasHeiros ·d·esvalidos € naufragos em <paizes extrange.i ros, te.Jegrammas
e outras despezas eventuaes, foi mantiU·a a mesma quantia votada para
1

l'9l2.

no exame d·as •diversas verbas orçaméntar.i as se veúf<ica que as
modificações para ·o ·exeroicio ide :1913 .f oram feitas com criterio eco. nomko, t endo em 'vista a situação •financeira da Republka .
;; : ~ j

..

• *º
V

10 Relator do presente ·p~recer não é pessim•ista a •ponto de se a •p avorar diante ·das difficuldades financeiras que 1podem abalar o ·credito
na:cional. •Bast a que o >Gover.no seJa 1n.f-Lexivel na execução fi.eJ da lei,
para •qcie ª. arr·ecadação. ·: ycompanhe ·a,s n~ces·si·dades do ';'.'hesouro.
A
J<m>prevJ<d'e nma, a i:m.p umdad·e, a ·negllgenc1a ·e o abus9 nao po·d.em ~er
esteici:i so)i'dos pai·a, boas fi·n:>n~as,
··
·
·
··

\
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· · 1E nem a confla.nça demasiada -nos recursos extraordinar!os do ;P\1-iz
deve aconselhar ·füs,pendios •com serviços, <iu.ja ex-e<iução .póde ·s er adia.d-a.
\

•• •

\ .i;
1 .• "

\

Antes U€1 formular o •p-rojecto &e -lei do orçamento ida despez·a 'ªº 'M:-1C·U m pre assig·nal ar que, ·ha dez annos,. não se publicann os r-elatorios .aaquelle Min-isterio.
·
; .. () ultimo relatorio coo·respornd·e ao '!l~rioa·o de 28 de Maio ·de 190·2' a
?1 de IA.gosto de 11903.
1

nisteir-io ido Exterior

1

1

,
(fustHica.da, •como se a.cha, a propi;is·ta do G.overno, 'ª Oomm·i ssão de
Finançrus é ele . •p arecer que .póde ser ·eUa integralmente aceita e .para tal
fim offerece á delibe.11ação el1a Oa.mara dos DeputaJclo·s o seg>uinte iprojecto ·ele lei:
10 Cong-resso Nacional 1d-ecreta:
c"..rt. 1. 0 O Presidente <:la Republi-ca é auto•riza,d() a clispender pela
'Repartição ·elo -Minister·io 1da.s Relações .E xteriores, com os serviços designados nas segui.ntes verbas, a q-uantiia de 2 .'9132 :15182$3·2-4, our-o, e d·e
2. 5152 :<600$, papel:
Ouro
1. Secretaria ido -E stado ........... .
2. Empr-eg·a.d.os em. disponi'bi·Hclad-e ..
·3. IExtraord·inarirus ' no -ini:Jerio·r .... .
4. iCoonmissõ·es •d-e limites ......... .
15. fRe·cepções o-f.:fi.ciaes . ...... .... .
·6. 1C.ongress·os e conferenc'ias . ... .. .
7. Repa.rtições in-te-rnacio•na.es
·8. ·Col'po 1D i-plomaUco ........ . . ... .
,9 . Co-r.po .oo.nsuJ.ar ..... .. ..... .. .
1 O. l'\:jndas &e custo .. .. ..... ..... . .
1'1. Extraorc1inarias no exteri()l' . ... .

200:000$000
-416 :·41818 $'9 91
l .130!4 :5·93$13133
6181 :·50·0$000
30.0· :000·$0•0 o
1100:000$000
2 .932 :·5182$324

IPa.pel
816 :1600$000
100·:0•00$000
Õ13 16 :0100$000
8150 :00·0$·000
100:000$000
1'50 :0 00$000

2 .'552 : 600$000
0

Art. 2. 0 Revogam-se as ,disposições •em contrario.

Homero Ba;ptista,
-Sal a idas -Gommissões, 3 ·de ·Agosto de 1·912. Vice-:Presklente, com restri•cção, •qu a nto á rve!'ba p.ara a legação da San'ta
-S-é, ·con forme voto anterior.Getleãio Cewveilha,l, Relator. Serll!êàello
<:Jorrêci.- .J\!Ieun.io1el Barbei:- Ca,e-Pano ele Albiiqu.erque.- Fe!ix Paoheoo.Antonio CetA·los, com res-t r·icção quanto a •algu•ns '!)O.nt()S do relatorio ,
PROPOSTA DO GOVERNO

O Presiq e n•te ·d.a Re'!)ubliüa é •aiutoriza.do a. a espender pela repartição
do Ministe :rio das -Relações -Exterior.as, -c-om os -~erviços designados ilias
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seguintes vei,bas, a qua;ntia de 2 . 932 :582$324, em ouro, e de 2.562 :·600$,
em pap·e l :

Ouro
1. Secreta.ria .ae msta·clo ......... .
2: Empregados em ·disponibiUda,cle ..
3. Extraordinarias no interior ... .
4. Commissões iLe limites . ....... .
5. :R ecepções offici.aes ........... . .
6. Congressos e conrerendas ..... .
7. Reopar.tições in ternacionaes ..... .
8. Cor.p o Di-pJ.omaUco .......... . . .
9. Corpo Consular ................ ·
10 . A j udas ele custo ..............•
f1 . Ext1'<1Qrc].inarias no exterior ....

200 :000$000
46 :488$991
1.304:593$333
681 :500$000
300:000$000
400:000$000
2. 93~ : 582$324
0

·)

/

1

Pa,peL
·811'6 ::600$000
100:000$0 00
536:000$000
850:000$000
100 :OOO$ooli
11150 :0 00$0od
. .......... . ..'

: : ::: :: ::: :: :i
.. .. . ..... . .. !

1

2.1552 :600$000

'

I

NOTA

A 2n di-scussão do proj ecto é iniciada em 13 de Agos.t o. São lidas
Oram os Srs. Ca.r valho Chaves .e Corrêa Defreitas. Em 14

em ~mdas.

oram o,s Srs. Bueno de Andrada e Galeão Carvalhal. E' encenada
a discus são •
0

•

''

, .;.
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V DISCUSSÃO

O \SR,. CA!Th.Y1AliHIO C I-I A VE'S s e nte-se, no dever ele justifica;r, ainde Sess1í.o ele l :3 de
que llgeiramente, as e:n e n clas qu e a,pr esentou a 0 orçamento ·em debate
Agosto
e se sente n este d·ev er ·p orqu e ell a1s diz em d e pe r t o com a representàção
5la Repub.Hca nunn ·p aiz a que .o Bra sil te m ligados os mais importantes
inte r esses politicos no ICo•ntin ente ·S·ul-A:nericm10.
·
Nas tabellas ex,pll;:ativ as elo orçamento ·em d ebate, estão consignadas, para a legação na <Republica ,A,rgentina, tanto no que s e refere á
['epresentàção cl·o 1Mi nistr'o, com.o no que ·diz ·r espeito a alugu el da casa
d a Chanc•e lla.ria, ' ' erbas t ão defi cientes que chegam quasi a ser ·,.;.
dic ula s..
·
·
Quem conheee a v '.·da a q·ue .em Bue nos Aires é obrigado o Tepresentante extran g·e iro, princ:1pa.:11m ente o el e u:n paiz, com'o o Br.asil, reput a cl o 1ri·co e pro s pe ro, com preh e n cl e fa cilm ente· a in s ufficie n cia das dotaçõ es a qu e a cab-a de a.llud ir.
A situação. elo ·Ministro do Bras'l em Bu enos Aires é muito especial,
sobretudo n es t e insta;nte em que se entra f rancam e nte numa phase de
con .fra te r-n ização na ipoliti ca s ul-a:neric-ana, gr a ças á obra iniciada 'Pelo
emine nte Bra si'l eiro que se foi , o Sr. Barão do Rio -Branco, e i.n telligent em e nte continuada ·p elo Sr. ·L auro MüJ.ler , d istinclissimo titular da
pasta do Exterior.
· D·zia que a posição ·elo Mh1istTo d.o Brasil na H.e publi ca A•rgentina
é espe:c hal'.'3.sima, 'C8'l"Caclo, como se acha elle, el'3 todas as attenções, , de
to dos os carinhos, pôde-se dfaer, d a quella po1p·u lação culta, .c.uja vida
não sená tão sumptúosa como a da .Côrte il€ Vien.na, s egura:nente a
maits s ev e ra ma etiqueta e no luxo, m á s que não ·deixa d.e s·er d·e verdadeiro f a usto.
Naqu ella H epublica a f.ortuna pa•rti cular é av ultad a, co:no sabe a Gam a r a. ; -e si al g um ArgenHno ob sequ [ar nosso r epres entante diplomatico,
oo:n.o aJi.á s t em á c.g·n teieido, a s con a.içõe s ..preca ria .s em que alli IS'e -€ncontra ·O Minisbr.o elo !Br asil imped em .que elle Tetribua es sas g entilezas,
de mo clo cond igno ~ { 'Oln bril'110 ·p ara o nosso paiz.
·Confra:ng-e-se o espirit.o elo s Brasi!l eiros á vista ela installaçã>o da
nossa L egação naquel! a H.e publica, nun1a casa aca111hada, sem a decoração :11 eeess aTi a ·e condigna; o coração bra.sHeiro s e nte-s.e alli v ·erd-acleiramente ·COnffangid'D, 'J)Orque, a o •p asso que aqui d e ntro d.o 1Paiz as
cle1spezas c.resciem ·clB u:n "nodc as sombroso, como tantas vez es se tem
repetido •n este o'ecinto, no exte·rior, .p reci.s amente em ·um povo a que
temos ligado os maio•res i·nteres.ses [pO!i.Ucos, a situação· ·ao no.sso · J\ll:i
·J1istro é s empre inferi'Or ·c1 0,s .o·u tros !Jaizes ,
0

0
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Accr·es'ce 'Uma d r cumstamóa, é que o mo.siso Governo, preocc;upad-0
seriamente com a delicadeza d·a .politic;a sul-amer1cana da Republi<c;a
Ar gent ina, ·p rocura evidentemente, e.orno fez ha ,pou co, os lwmens de
maior a.estaque ª'º •pa:iz, ·p ara colloca:l-os naquelle posto, que, pr es entemente, é urrn .p osto ele ·8 aorifi·C io ,
Ainda .agom, está á testa da Legação Brasileira na ReP'ublica Arge.ntina o e min ente Sr. \Campos Salles, ex-·chef.e d·e Estado .e S~mador da
R eJ}ublica.
V. Ex . .e a ·Camara v ir am a maneira po.r que o ISr . Campos .Sal'les
foi .recebido e m •B uenois A ires, as ·f ostas suanptu os•a s q u e lh e fora::n offereciü.as; entr·etant•o, se , o 'Ministro do Brasil .p ôde corresponder, na
altura de su a 1posição, a .e ssas g·e.ntilezas daque!Le povo culto, não o
f ez seg'uram·ente, creio poder assegu.rar, com os r·eicursos d-0tados pelo
orçamento e n e:c·essa r i·a.m0nte t eve de .recurr·eí· ao seu bolso 1particúla1'
par a s u pprir a:s deffici·encias da ver·b a q•ue o pa:iz lhe outorga.
Ora, não .é jus to, não ·é m·esmo razoavel que, a1é::n do saicrificio que
se im·põe a •homens da estattna ·m a•r al elo Sr. Çampos Sa:lles, a.e üeixar
·s uas .c;omJnodi·dades, s·eu la•r, seu paiz, paira o:Ocupar ·u::n p osto como é
0 de Ministro ·na R!epublica .Amgentirn.a, se o sujeite ainda ao sacrifi.cio
de órd·em 1pecuniaria.
!Conhece, mais ou menos ·de perto, a vida de Buenos Aires, S·abe a
situaçã-0 ·esquisita:, esquerda em que por 'Vezes se têm encontrad•o -0s
n·oss 0s !Ministrais alli acreditados, e , por isso, rn.ã-o · 11»eceiand.a o peque110
augmento de d.espeza que propõe, a,yentur·ou-se a apresentar e:rnmdas,
alterando as ·dotaçõ es, não só ·para a rep'r ,e sentação ·do noisso Ministro
rn.aquelle ,p aiz, ,c omo a- .que se refer,e aõ ,a luguel d·e icasa para a r.espectiva Chancellaria.
rerê ter assim C'llIDJ~rido um d·ever de rpatTiota, porque, como disse "
rep ete, ao coração 'b rasileiro é doloroso, e11co ntraJ1do-.se em Buenos
Ah,es, v·er o seu representante em ·P Osiçã,o iriferioT ao de qu aesqu eT dias
outras ·p otencias s ul-a..-nericanas .
AJcr·e dita que a Gam·a r a toma rá n a ·devida c o.nta es t as suas po'1.1cas
considerações, e que a - Gommissão .ae Finanças, .esp~cia:lmen te, não
.0•[1.p orá ·di fficuld ades :á passagem ·desta ·emend·a, porque ·ella i·epr.esenta
o pD'nto delicado .a.e nossa Tepresentaçã 0 ·n o exterior. O Brasil não pôde
e não •é!·eve, es·pecialment e n a IRepub.Jíca Ar gemtina, ter u::na leg·ação
1nf.erio·r.
'C'om estas br.eves co·nsiderações, m'ê ter jusüücado as emen&as q'1.le
apr esentou. (Miiito bern; 11iuito bem. )
O SR. rCIORRÊA DEF.RElITAS começa ·dizendo que vem apresentar
mna emenda mandando E''l'JJ•primir •varias !Legações brasileiras na Euro.p a
e na Ameri ca. ·Pro,cede assim pair·a iser ,c;oherente com as ·idéas q'1.1e pro pugnou, na campanha rnp ublicana, d·esd·e o ann o de 1870. Quando se
rPrégava a RepubJi.ca, ·p Tomettiam ao pov,o 0 s propagandistas um 'r egímen
de eco11-0mias. Relati'vam·ente 1á 1·epr·esentação do Brasil n·o e:iotrangeia-o,
dizia-se que, na Euro•p a, rn.ois b astava uma 1°egação, a de ·Paris; entre os
paizes asiatico s, a .a 0 J a;pã,o; na America do !Norte, a dos 1Estad·os Uniclos; ·n a A·m eri!ca O.cciocl•e11tal, a d:o C hUe, e na Amerioca do Sul, a dia
A!l'gentina.
A emenda que apresenta tem a maxima o·pportunic1ac1e, v isto como se
verl rica, cada vez maiL>, a deficie·n cia d-os rec;ursos orçamentarias , .principalmente tratando-se das ·d•espezas adia·v.eis ou d·esnecessarias.
Depois d·e 'ia rgas ·Considerações sobr·e a situação financeira do paiz,
j•ustifiJoa emendas -a;presentadas aos d iver s os o.rça:nen~os, dlzendb que
estas .emendas, embora •nã.a sejam .favo•r aveis ás co'!1dições do '.rhesouro,
se NlfeT.em a serviços que se nã.a devem clis]Jeµsar.
0

0
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.E is 'J)oo:que 'ª '!)resCTnta a emenda· que Sé •por um lado cria cor.pos
consulares, .supJ}ri~ne 1'0l' ·outro legações inuteis e cujo caracter é meramente represtantativo; .pois ·não •ha ·n egar qüe ·h oje os conflictos ent•re
os Estados só se dã 0 pelo choque dos interesses ~·ommerciaes. Ao em vez
de um ·cor·po diploma.Uco apparatoso, ·Cuide-se mais demorada':11ente d·OS
a,g.entes consulares, q·ue estudem com mais cuidado as questões tarifa:rias.
.O .orado,· nã 0 .é um pessi::nista no qu·e diz res·peito -ao estado finan1
ceiro ·elo .p aiz, cujos -recursos são innu1nera:veis e eiuja receita augmenta
clia a d'a .com o desenvolvimento ·de s·uas riquezas.
D(\pois de largas consid.erações, o o•rador cohclue justificando a
emenda que ·envia ·á Mesa criando um T.r jbunal de Arbitramento iPMa
deri:nir as questões que se 1JOSsa1111 travar ento·e as nações ame.r.i•canas,
lamentando que a J ·unta de Jurisconsultos, ha ·pouco tempo aqui Q"eunida,
não tenha sequer cogita,d 0 ele .pr.omov.er -0 reatamento cordial das ifelações e·ntr·e o !C hile e o Perú.
A dverti do pelo Sr. ·1P,resiclente ele qu e a hora estava esgotada, pede
á Mesa o ·CO·nsiclere · i·nscri·pto para a sessão seguinte. (Mitito bem. 1lf%itQ
bem. O ora.flor ó c10m)Jrinn1en•tw<lo. )

.O SR BUENO DE .A:NDRAD.A rSr. Pr·e.sid.enrte, tome.i a ;pa- Sess[o de 14 de
ll\!vra a.penas para apres.entar á ·consicle1·açft0 ela ·Casa e justifica.r uma
Agosto
e menda que me parece deve .merecer o a poio dos •S:rs. Deputados .
.A .em·enda é a segutnte:
c<Ond·e convier:
.Fica o Gõverno autorjzaclo a ·p agar .em Paris as dividas provenient es
do traitamento e .do ·enterro do Pro"fessor e [)i·recto.r da Escola de :M tnas
de !Ouro \Preto, iDr. .A·r chias ·E uri·pedes ela Rocha iMeclra~o, at.é do'l1s
contos, ourQ ·'''
Reconheço, .Sr. Presidente, que é um ::náo prececlente e sse do Estado
pagàr diviclas poir 1Ja>l"Ucular.es, seja sob que funclam·ento fôr ; .m as o
caso, ·pelas •ciroumstancias que o .cerca,m, ·ele uma qe>estão .particular, se
tor·nou e;m uma questão ·po!itica, ·co::no eu passo o demonstrar. ·
O Dr. rA r.chias Medra.elo e·ra Direct or da ·E s·cola cl·e Minas ele Ouro
Pr elo e estava na ·ID'u;ro.p a ·em trabalhos particulares õu 1publkos, ·em
sumn1a, eln traba·lhos inera·: nente sci·entificos, á pr.ocura de .caipitaes va ra
d·esen<volver a indiustria de mineração a q.ue ·elle dedicara toda a sua
vida, o se.u grande talento e .o seu enol'l111e saber .
.o SR. CALOGERAS - rP õde-se dizer a existencia .i.n teira.
O SR. ·BUENO DE ·ANDRADA - Aclquirio então a molestia que o · prostrou rapida::nente e que em ·pCYUcos di'as levou aquella exis-tencia preciosa
a 0 tumuJ.o.
·
~ Ficaria sem recursos absolutam.ente paTa custel\!r a molestia, se mão
encont<rasse o a u xilio obsequh:iso de uma porteira de ·p ensão, de m od.o
que ·a di'Vi<'la que elle deixou foi motivada pe·la .confil\!nça que uma senhora, cJ.ona de u:na ·pensão, tinha no Gover.no do Brasil; não iPOdia suppôr q,ue o Basil não .p a.ga,sse a divida de um dos seus .h omens mais uteis,
de talento ·I nais brilha.nte .que tem <tido, clivi.da que não cheg'a a
2 :000$000 .
. , Fize·ram o tratamento, fizeram o enterro, e recla:naram do Consulaüo '
Brasileiro .o 1p agan1ento dessa. despeza.
E.s.ses 'J)'apeis andam_ a corr0r a 'Chancellaria, têm ido para o Con sulado Fr.ancez, •v oltam .para um lado e para o·utTo, d·e :nodo ·que as1
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sumia essa; divjdá, um caracter· nacional, e a falta·
'I'-eG·p ectivo .p·a gamento será mna v.ergonha nacional.
Uma fü·vida tão pequenina, motivada pela ·.confia1wa do ext<rangeiro
no co nce 'to que deve:n m erecer entr.e .nós homens do val or de Archias
MedTado, transforma-s e em uma vergon.h a nacional como diss·e.
•Ora, .S.r. Pr-esid<lnte, •ap <;zar de não ser favoravel a este precedente, ele .pedir 'á Camara ·que a.utorize o pagamento da .füvida {!e um
varticular, as razões que apresentei deve·m leva.ir os meus coiUegas a
votar ·a favor d.a mi·nha emend a, .t•anto mais q.ue esta Gamara não tem
regateado, para le vantar, 'bem ou mal, o· ·Conceito elo Brazil nas na. ções es~·range~ras o seu voto p•ara outras despezas.
Ainda o an·n o ·passado, me recordo, levantei -me neste mesmo Jogar, dis cuUndo e.sse mesmo orçamento, contra uma emenda que man<dava. d.ar ao :Sr. ·Saviage Landor 30 :000$, a titulo de :protecção para
viajar o nosso paiz.
Na ·1n . ·discussão do o•rçamento essa emenda cahiu; na segunda .foi
.r enovada e a Gamara approvou-a .
ü ,µ puz-une á eme.nda na occasião, por·qu.e estava convicto de que. o
Sr . .Sava.ge Laudor era blagiaeiir. E per mitta a Cama'' ª que conte de
'\ ) ondre nasceu esta .convicção .
·
Ha ,pouco .Ji uma o.b ra id o .S.r. Savage Landor, narrando a s u a viagen1 i 8.o 'l'hibet, em .que dizia q_ue er.a o prüneiro europeu, o primeiro
occide ntal .que viajava .aq.uellas parag·ens .
.EJu, por um acaso, .J.i .no setimo volume do· Cantú '.que um jesuíta
por.tu.gu er., chamado tAnto.nio de A!ndr ada., vistiou o Thibet em il 626, e
pull!Hc'ou· um livro que, diz o Sr. Cantú, foi traduzido em var.ias línguas.
Ora, tendo eu conhecimento de ·que um euro.pen, um occidentaI,
visitára 0 'Thibet em l!Y26, vend-0 o livro do Sr. ·savage Landor dizendo
lJUe foi o primeiro, disse para commigo: este homem está querend-0 enganar s eus leitores, ·por isso me op.ponho a que se lhe dê os 30 :000$,
para que não fiquem iJ.lu.didos -0s l eitores europeus .com outras e novas
1pbantasias a respeito <de meu paiz.
Apezar disto, a ·Camara votou os 30 :-000$, e o resultado nós vimos
hontem, . .pefa A Noit•e, que fez um res·umo .aos trabalhos de Savwge
Lando•r, e qu.e de tantas viagens, de tantas ph.antasias, eJ.le tinha mais
de romancista d-0 que ·de viajar,
·
De maneira que a Camara votou 30 :000$ para a p ~tblicação •ele um
r o·n1an ce.

üra, Sr. ·P residente, com tod•a a franqueza, o Gover.no d·o .paiz, o
'l'hesouto-· Naciona:l, que não tem regateado favores financeiros a va1-ios estrangeiros qu.e t eem vi.ndo aqui (não tenho documen•to, mas ·o
que corre ·é .que o Gov erno le<n ·pago a diversos estra:ngeíros para ·
virem ·viaj•air o Brazil e levarem i10Ucias nossas ao mundo europeu),
não .ê muito que :pagll'e esses clou.s contos apenas que '!Peço ·em umaemenda ·para que o .n ome <d O Brazil não ande arrastado pelo chão das .
chancellari.as, 1pela recus•a de pagamento dessa .füvida a que me referi.
Tanto mais eu posso affirma.r, ·pois o conheci, Archias Medrado fo i um
alum·no dos mais brilhantes, elos· mais talentosos, ·que, no primeiro
ann-0 ela escola, já et"a mestr·e ·dos seus coi].Jegas.
·Tornou-se rnais tar.cle um engenheiro babilissimo (avoi<ulos) e tão
notavel, que, depois que Gorceix deixou a di<rectori.a da Es·cola de Mi'nas, Archias "Medrado foi unanimemente aponta,do para ser seu direétor e, apezar de ter succefüclo ao p·r imeir•o· director que teve aque.Jla .
escola, ella rnanle\•e o seu nome debaixo da direcção de Archias Me•ciraclo.
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Posso ga!'anlir que · n enhum des.;es foraB ~ e i· ros qu e teem vindo ' clescob1·i1· o Brazil vaJlia, quer .em 1s.ab'er, iqucr ·e·n1 1)ai'. r·iotisn10, o que va.li.a
Archias MedTaclo. (.A p-oiciclos. lliuid:'o be1n... )
·Esperb, pois, que a 'e.a n1ar.a, .para honra do B1..,azil 1 .pr atiqu e este
actu de jllsliça para C0:11 a me.n1oria eles te g rancl·e morto. (ll1it.ito be1n;
11mito be1n.)
O SR GALE1Ã0 .e;;. 8.VAIJHAL Segufo,d o o estyio acloptaclo pelos
membrns da ·Commissão ele Finança.s, reserva-se para a cliscussã.o sobre o parecer elaborado p e la~ Commissão, r·elativamente â.s e·.n endas e
dirá então em relação a o orçamen to e em relação ás impugnações o
que julgar conveniente .
.!\Jproveita, no emtanto, a. op.po,rtu.nidade de se achar na tr ibuna
para agradecer ao seu nob1·e co.llega ·e corn;panheiro •d.e Co:nn1issão, ·O
Sr. :Serzedello Conêa., as palavras generosas qu e proferiu r elaliva1n ente ao seu parecer.
Diz o .Sr. Serzedello que e"'sas palavras foram just íssimas, pois
j-ámais a Carn·a.ra tev.e um orçB.mento do Exterinr tão bem elahorado,
"Declara o orador que procurou, na e1'abora.ção de seu parecer, não
sõ fazer u:na ra;picla inv estigação historica sobre a evolução -elo orçamento elo Exterior, como accentuar :perante a Camara 'd-os Deputados
que esse orçan1.ento é o que ·n1enos 1J8Sa sobre a arrecadação do noisso
paiz, ;p or isso que as quantias eles.pendidas pelo Ministerio do Exterio1·
constituem l)ma ·nihili-d,acle, Em r ei.ação füs quantias avu ltadas ·d estinadas a custear as despezas d.e outros ministerios.
·E s.sa quantia ,é ·de 2 _.932 :000$, 0U1ro, e 20 . 552 :000$, papel. E:n seu
parecer expl ica .c omo surgiu a . coôrança ouro nos ·Ulti·inos annos da

nossa vida fina.nceira e como foram organizados os orça1nentos

cOt'Tl
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,d iscrimi·nação de despezas em .ouro e clespezas em papel.
Quando discuti.r· o .parecei· sobre as e:nendas terá qpportu.nidade
ele dizer, COJ:\l mais desenvo,lv'.m·ento, não só o que .p ensa, co mo lambem
CJ·Ual ser.á a opinião ela Commissão de Finainças sobre 'ªS varias emendas submettidas 'ª º voto e á consmeração ·da Camara.
Vê qu e lia v:uias emendas augmentando a despeza; é certo que a
Commissão de Finanças tem impedido o au.gmento da ·clespeza; ma.s,
como tem ·de a.presentar pessoalmente diversas ·emendas, ·deve desde já
c1 eclairar que -a boa política .n ão está em .augmentar as cle.spezas, mas
procurar .saber si ellas at.tendem a necessidades de ordem 'publica, ele
ordem financeira e economica.
Si tem -apreseinuado ·emendas creand.o d·espezas é vi1sando .o inte ress'e publico, .p ara fadlitar a ,obra· .go;ve-l'nameruta,J, pois o orçamento
tem a feição 1propriamente legislativa e outra go"V.ernamental. !Aguarel a
o parecer da Commis,são pa.r·a c1esenvO.J'Vidame·nte dozer 'º que julga
opportuno, pois só tem po'r escôpo exclusivamente o interesse 1mblico
e o 'da ·R epublka. (Muito bem; 1niuito bem. O orciclor é miiito cumvrirnentaclo.)

·

)

EMENDAS NÃ.0 ACCEITAS

Sessão de 13 <le
Onde c<Ynvier :
·F icam suip,pnfo!l;i·das toda.s as legações ou emba:ixadas, excepto as seAgosto
guin tés:
a) uma em Par.iz, para 1todas as nossas r.elações :com todas as pot e ncias eu•ropéas;
b) uma em LoncTr.es, para todos os nossos negocios co:mmerciaes, economicos e financeiros;

e) uma em Tokio, •para tocl.O's os Jieg.ocios :nos 1paizes orientaes;
·d) um.a ·e m Washington, para toda.s •as nossas relações diploma:ticas

e co.mmerciaces cóm os @s•t.ados Unidos da N"orte ·A meri-ca e ma'..s R.efwblicas da .A!meri•ca Genü·al •e .nrus g randes e pequenas · Antilhas;
e) li ma em 1Bu<inos Aires, par.a .t·oclas as no;ssas r·elações ·com .as demais Repubhcas do Prata; _
f) uma em1 .Lima ou em s .runüago, ·para todas as .nos·sas relações dir.lomaticas e cc;mmerdaes ctJm la ·S <l•ema:is Repll'blica.s do0 ' Pacifico ..
A1't .
Manter consulados e vice-.consulaidos em todos os Iogares nos
paizes onde o nu.mero de hrazileiros .existentes :n•ecessite de •uma -representação consu!&r · -O·U que a:s nossas relações com.m erciaes assirni o ex!Jam para a ex;pa.nsão <ico.)1omi·c a do •nosso paiz no ex:terior, supprimindo-;;e
todos os outros exi s tentes, cuja manut·enção não traduza uma necessidade
real que justifique nem a •s u•a per.manencia nem as grandes «'lespezas 1)ara
custeai-os.
S·al•a das ·sessões, ,13 ide ougost9 .a.e 1912. ~ Cou·êa Defreitas. - MarUm Fr.alll'cisco .
0

0

0.nde convier :
Rara miis·sões de cara;cter 1c.o_mmeróa.l no estrangeiro - consig;ne-sc Sessão de 14 de
Agosto
30 :000$, ouro.
Sa la C!a.s sessões, 13 el e agosto d e 1912, - Dunshee d·e Abranches ,

"
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F'ixa eis CleSZJe,'r ns cT!o Ministerio elo E:vt1e1•io•· vara 1913; coni _pcireceir sobre
as emenicnc•s civrnsemta•clcts em 2• âiisci•sscio

<-

A Commissão d·e Finança.s, d·epois de ·Co,nve.niente est.ud.o, vedm
·O ·E~·pxrte"-- Sessão de 18 de
sentar •s e u · pai·ecer sobre as emendas ()'fferecidas ao -Orçamento
.
rior em . 2• dtiscussão.
Setembro
N. l 1.ª A' verba 1:1• «Ma<'.erial», accr.escente-se:
N. '/. Des·pezas de conducção do sub-secretario de •Estado, réi.s
lZ:000$000.
2.ª A.' veTba ,1n «P·eSsO'al,,, sub-•secr.etario de 'Estado, onde diz: Representação, 6 :000$, d'ig·a-s·e : 12 :000$000.
Sala <las sessões, 13 de ag•.osto de 1-912. - Dunshe de Abranches.
A Commissã(), por 'S'Ua maioria, é de .p arecer que .não seja aip,provacht
a em.-,nd·a.
N. 2 Ver'ba 1• - P·essoal:
Sub -secr.etario de Estado - Onde se diz represe ntação, 6 :ooo~•. cliga·&e: 12 :000$000.
~"'·
Sala das sessões, agosto ele 1912. - Pedro La.go .
Elsta em.ena.a está •p r.ejufü.caela com o pare-ce.r f-0rrnuJ;aclo sobre a.
emend.a anterior.
·
N. 3 Na verba 1• __:.., Material - Onde se cliz 35 :000$, d·lga-se
50 :00.0$00 0.
Sala elas sessões, agosto de 1912. - Pedro Lago.
A CO'mmissão, devidamente infonmaci.a, aconsBlha a al)provaçã:o -<la
eme·nda. A VBnba constam te d·o vrojecto, é de facto · insuf.Eic iente para
os serv iços d·esignaclos na Tes·pectiva rubrica.
N. 4 - A' verba 9" :
Aug·mentad•a ·ele 2 :000$000 pana gi·rutificação do consul .em Glasgow.
Sala ·d.a s sessões,
{1e a·gosto de 1'912. - Dunschee ele Abranches.
JUSTIFICAÇÃO

Nestes ultimos tempos, o CongiNsso deu 2 :000$ an,nuaes (e1evanclo
de 8 :000$ a 10 :000$) aos consulados de SaMo, Port.o, 'i\farselha e Rosario. N:ão· se trata, pois, de innovação, e si1rn de justiça, a;ttendendo-se
á im.J.)orta&cia de ClJã,sgow ,com relação ao Brazil como facilmente se
d·emon,stra:
1. 0 Glasgo.w tem m.ais de um mi!.hão ·d·e ·habitantes, ê a segunda·
cWa(l.e BrHainnica, depois d.e Lond•res, e · a primeira cidáde n •a val elo
mundo, assim dB marinha m1"rcante, corno de guerfà.
2. 0 Glasgow enti:a . app1~oxlm.aidamente, com uma quinta v:a•rt.,. <la
tonelagem ·do' mundo; esta .1tem sido, nestes u t Hmos annos, ele um pou co
mai·S de 3. 000. 000; ora, em 1911 os estaleiros de Glasgow tançara:111 ·
413 navios (máis •de lllm n•avio .p or dia) com tonelagem total ele 730 ,583, .
o que, a,pproximada1m.e.nte, é mais ela quirnta :parte de 3. 000. 000, ela p-ro:a.ucção ainnuà! de '.todos os estaleiros do mundo.
;
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3.• Em Glasgow foram construid10s

'OS

dez contra-torpedei,ros : Pwtá,

P.i,iuhy, A .m cizona&, llfa,t-to Gosso, Parahyba,, Rio GramxlJe do Norte, Abagoas, Sanúa Oatharina, Sergip-e ·e Paraná; foram ·CO"n.oertados ·O Bcii·roso
·e o Carias GO'mes; fizeram as suas ex,periencias os couraçados Minas e
S. Pciii!o . Durarnte tres arnnos, Glasgow esteve cheio de o,f.fi.ciaes de ma-

rinha, e todos os -r espectivos comma:rudantes, s·em ex0epção: manda.ra.m
of,fidalmente a.gr ad:eci-rnentos .aos serviços do· co·nsulado 'B francos elogos, como se 1p6de · ver elo livro n. 23 .
4. 0 A r en{1a 'ªº con.sulaclo de GlaSigow -oscilla sem'Pl'e entre 15 e
16 :0 00$, annuaes, ourD, sem!prie Cülm1 1tend-enci.a a auigm·e:nto; o que perm ibte, e com .grande saldo, a des-peza ··ann1.i-al de 10 :000$000.
'5. 0 A ·quasi totaJW.ad,e d-os •n avios mercantes brazileiros é construida
em G lasgow; o cunsulado clá na m édia •p or a ,nno, a.e 15 a 20 passaportes
proviso.ri0s a nov os navios, aJü construidos p·ara a nos's a navegação
costeira, ou fluv ial.
'6. 0 A.inda a 15 d1e maio d·es:te (1912) \.o par.Jamernto britannico ap,
,pro•vou o biU de !Lmfres de ,Qlasgow, aug·menta•1do-Jhe a area extr aord-inar-i a, e dah i e.l ev·ai11·do-,lh.e a q;;o:p-u lação a um 1ni~.hãJo e um quarto, a.p1p roxim ad·am·ente. ·
li

7. ° Considerando a ·costa immensa do Brasil e a :ll'ave.gabilidade dos
se·us grandes -rios, e sendo Glasgow, sem 'possível -ap,proximação de outra,
primeira ci-Oade nav;al ,d!o mu:n·d•O, iGlasg0w sem,pre terá para o Bi·azil
a 1n.ais crupi1tal i1mpo1nta.n cia.

.Entre os De-putiaxlo-s :F1ederaes, .que podem a.ttestar a ve1'd.ade de
quanto ficoµ dito, acha-se o h ab il Sr. Capitão d·e •corveta Souza e Sil va .
.A' Co,m rnissão nã-o a0ce ita a ·emenda. ·O Governo pens.a em p1·0•Pôr-.. ·a.O .Cong,resso a remod-elaçã-o do Corpo Consular. Será o 1momen to
01).po:i»tuno p3.!ra se fiazer 'ª rev1sa.o ·d·os vencime·ntos.
N. 5 Verba 5• - Riecepções •oJõficiaes
ün·de se diz 100 :000$000
diga-se 200 :000$0.00.
Sala d.as sessões,
de agosto de 191'2.
Pedro J:>ago.
A ve11ba Recepções -offiei.aes - ,fo i crea,d•a •pama attender a um a
necessidad.e imperi-osa . o Governo ·elln regTa -p edia . votação de e-reditos ,p ara 'd espezas dessa 11atnreza, tanto assim que em 1910 foram votad·os do us ered-itos de 100 :000$ caida .um, sendo o primeiro aberto ;Pelo
d:ecreto n. 8. 002 de .1'2 'ª'e 1:naio de 1 910 e o segundo pe'1o decreto n um ea·o 8 . 478 de 2.S de Dezembro d.O m esmo anno.
A proposta ·do .Governo e o projecto do orçamem1to consigna;m a
quantia de 100 :000$, mas é d·a m·aior ·convenie:nda o a u gmento co nstante
da emenda. O Governo 1Jôcle .ser ·ohri.ga,do a f azer inaior despeza do que
a consi•gnad1a na n 1,brica 10rça.111entaria. E' 'UJma d-espeza 'Uti1 e de m·aior
alca;nce para o bom nome do paiz.
A ·Commissão, érntr·Mamto, po:r ;ma m ·aioria, co:ntl'a o voto do rela.t or, não a.c;eita a emenda.
N. 6 Ao art. 1°, n. 5.
!A.ngrnente-se 100 :000$000.
1Sala das sessões, 12 de a;g-osto de 1912. - Dunshee d•e .A!hranches.
Esta emenda está prejudi.cacl·a -em vista do Tarece-r .fo·n muld ·'IG sa -·
bre
e menda 11. 5.
N. 7 A.o art. 1°, n. 11:
El·e ve-s.e a verlba pf!Jra 500 :000$000·
·Sala das ·S essõ·es, 12 ele 'ago.sto d,e 1·912. - Diunshee de Abninches.
Na ver.b a 11 - · omo -- é <eonsi-g:nada a quanti·a. de 400 :000$000,
para socc-orros a braz il eiro·s de::sva lid·os e naufta.gos e1n 1)a izes e:st ra.n- ·
geiros,. telegrammas e out ra3 despezas eventu aBs
A J)roposta do Governo e o projecto de lei
Commissão conserva-.
1

a
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Q'am a mesma consig111ação; que :fo1 v"tada para ·o .exel'cici-0 ieo rrente por
entender que a · cl-0tação ·OrçameJ11tari·a <l su•fficiente. - A Commissão r1ão
a:cc•eita a . ·emEmda.
N. 8 A ' verba 8", consignaão "Mruteri!).l", al uguel de casa pm·a a
Qhanoel•l.a;ria d•a Legação na Repuhli-ca iA11g•enüna, .o nde se diz 15 :000$,
dig1a-se 22 :000$00 0 .
:Sala das sessões, 12 de agost-0 de 19.12. Ucirwilho Oh'a'VeS.
A Commissão a:coeita ·a •ernenda. E' de f.acto necessa;rio -0 aiugmenlo
.(1,a ·consig·nação pa.1T·a o .aluguel da c.as•a, ·Ond e deve funccionar a L ega,ção do Bt,azil na orup1t·aI da R eprnb.Ji ca Angentim\a
A Commissão assim o·p ina, ·CLepois d·e ter se informa:cl-o so'bre a co·nvemienci·a da ·m edicla a:conse.Jrha:d.a na emencla.
A Leg1ação ffir·azi1ei-ra 'l).a Repubh.oa Al'genüna I•rec'iza •fun CJcionar
em predio •decente e com •as wmmo-diclrudes necessa:rias para os s•erviços
a seü ca;rgo. E ' uma despez·a perfoitament e justi.fi.c·ad:a
·
N. 9 - A ' v-er'ba 8". consignação "P.essoal", envia1dlo exJt.ra.o rdina;rio e
munistro ij) !en~potenciar io na R epublica Argenüna, -0nde se cliz: r epresentação ·20 :000$, <Hga-se : 30 :000$00 0 .
Sa:la das sessões, 12 d•e agosto d•e 1912. - •CarvafüÕ ·Chaves.
A .C-ommissão [!)ed·e a a;pprov•ação 1aia emencla t-Orn and-0 ·e:icte ns ~vas
as m esmas vantagens ·a-o mimistl'o [!)le1üp0ibenóario relo Chile.
1Não ha ·n egar que ia s ·duas legações 1sãio imµortantissi·mas, 1d1ada.s as
i•elações que existem entre o E•r.azil e •a:s ·duas RepubJi.cas. Os r ·<'>1)r\lsentantes b r.azHeiros rprecismn preenoher a ~ma a lta missão. A irudepend.,ncia maJt•er>al se i1mu:iõe ·de modo i:n.contesta>'el.
Além iaiss-0 outras n ecessi·druiies •de caracter diplomaUco .a;consel'ham
adopção .a<a em enda,
A Commi-ssão •propõ·e •a segu>nte emenda subsütu(iv.a :
A ' rver.b a sn, CO!IlSÍ1 ~nação "IPessoal " :
.A!r.g.entLna Enviado ext=ordiria:rio e mi·nisitro pleni•potencifü'iõ,
Oll'd:() ,se diz: 20 :000$, diga-se: 30 :000$00 0 .·
Chile En'Via:do extr ao11dinario •e mi-nis-tro ple·nLpo tenciario. onde
se d iz : 16 :.000$, füga-s:e 25 :000$000 .
N. 10 Ond\e co:rwier :
.Par.a subve:inciona:r o es1tudn, nas 1Facultc1a.dies 1Superi;0r.es d;a União, ·
de a lu1mm'Os oriundos (l'.as Repulblicas Sub AJmericanas, 100 :000$000, ·
'Papel :
IS-ala das .sessões, 13 d'e a:gosto d·e 191'2. - Camfüd-0 M-0tta,
A materia ·Con stante da emenda é d e facto relevante, mas cum1fre
confessar que '!lã.o ha uma corroente est abelecida ae a lumnos de "uhos
paiz es sul ramericanos pa.ra <0 Brazil.
A Commis·são 'não a.cceita a ·e mencla.
N . ll, - Augmente-se .de 20 0 :000$, ou ro, a ve·rba de «Extraordinarios
no eX!teri·on, p ar.a o fim de dar ma-ior desenvolvimen to à O s erviço d e
i•nformações oommerciaes, por meio de a:ddidos ·commerciaes subord.inaclos ao Ministerio das .Rela.ções Exteriores e escolhido s .entre os repr·esentantes ·das grandes casas exportad-oras de productos n acionaes.
§ 1. 0 Os ad·di do s comm·erciaes, ·com séde n-o Braz il , designados a
titulo proviso·r.i-0 e ·em commissão, p ercorrerão os districtos· pmductores,
afim de mi•nistrar informações sobre as. ·exigencias elos merca:dos conrsumiclores. Serão enviados •em m ·issão nas zonas consum idoras es trangeir as, para melhor orientar e intensificar as compras de generos n·aci-onaes.
§ 2. 0 Um boletim s im ples, remetUclo gr.rutuitamente a.Os productores
p elo Ministerio d as Relações Exteriores, resumit"á os resultados c1as ·inf:ormações .assün colhi das .
1
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Sala dais sessões, -13 de agosto de 1912 .-Calogeras.
· A emenda co•ntém materia da mais a l•ta importancia .. ~.a situação..
fh1anceira actu a l a s ua a]Jpl'Q'Vação não pôde .ser aconselhada.
E' um serviço que '[>ó-de .ser adiado.
N . 12 Emenda ao art.,, 1°:
N. 9 - Augmente-s e a verba de 15 :000$ para gratif.icação do viceconsul b1•azileiro em ·Tacuarembó, Republica do Uruguay, ·de accórdo
com as tabellas em vigor para ·os v ice-consulados de identica categO'l·i·a.
Exerce aquelle cargo o medico Dr. • Jos·é Adol pho Ro·drigues Ferreira,,
que ha 14 .annos es•tá ·em pleno exercici•o, sem remuneração de especie
alguma .
·
S.ala das sessões, 13 r)e agosto de 1912 . -Octavio Rocha.
A Comm issão de F·inanças é contraria á ·approvação da .emenda.
O vice-co•nsul de Tacuarembó, na Repub.lica · d·o Uruguay, é um funccio :
nario · honor.ario, e como tal não faz parte ,,do quadro do corpo consula:r .
.Percebe emolumento sobre a renda, at~ a quantia de 4 :0-0·0$000.
N.ã o faz!"ndo pa·r te do qua.dro do corpo consular,. •não pôde ser abonada
a grrutificaçã,o de que trati a emenda. Os consules honorarios ·são nomeados ·pelo ministro do ExterioT, independ·e•nte de autorização legis lativa..
Os ·consulados geraes só podem s.er creados pelo OongTesso, que
marca seus vencimentos. Quando se fizer a revisão do quadro (lo corpo
consular ou lei especJi.al, será o momento 0pportuno para se tomar em
>0onsi1d·e1'ação a imaJteria -0011tida ' na emein•da,
N. 13 Onde convier:
1Fica o Governo a u torizado a pagar ·e m Paris as dividas provenie•1tes
elo tratamento e enterro do P·rofessor e idirector da Esco.la de Minas de
Ouro Preto, Dr. Archias Euripedes -da Rocha Medrado, ·até 2 :000$, OUPO.
Sala d.as sessões, '13 de agosto de 1912 .1-- .Calo gerais. - Bueno de
Andr.ada.
A ·Co111'miissão, á vista das ·informações que o·b teve, julga d.e snecessari·a a presente autorização.
Nesta confoormidade é ·de parecer que não. sej a approvada a emenda.
N. 14 Onde convier:
•
·
!Fica o Governo autor.izado .a cónvidar as nações americanas para
se re1mirem em conferencia nesta Capital, afim de . trrutarein da creação
de um Tribunal Arbitral America.no .d estinado a resolver todas 1as ques,tões e conflictos internacionaes, que se derem entre as respectivas nações, a·b ri•ndo para este fim os necess.ar.ios creditos.
·
Sala das ses·sões, 13 de .agosto de 1912.-.Corrêa Defreita.s.-Landulpho de Magalhães.-Carvalho C haves.-Moniz de c.,,rvalho.- C.
Maximiliano.- Gumercindo Ribas.- Octavio .R :ocha.-Meira ·de V.asconceUos.
A emenda não deve ser appTov.ada.
O GoveTno Brazileiro, como todas as nações americrun.as, acceiitou o
Tribuna.\ de H.aya para resolver as questões intern.aci-onaes. Naqu.elle
Tribunal, o Br.azil tem quatro ju.izes de sua nomeação. IDste compro misso, que reune todas as ·nações, ·dispensa ·O tr.ibunal reg-ion.al~ .que é
le mbrado na emenda .
·
,Emenda d.a Commissão. :
A' verba 1•. Eleve- se de 12 :000$ a dotação de•S•tinada á represen~
tação •do mini.stro, de accôrdo oom o a1·t. 12 da lei n. 2.544, ·de 4 de
j aneiro, ·de 191.2.
Sàla- das ·Commissões. 17 de setembro de 1912 .1--Homero Baptista,
Vice-presidente. Votei •con•tr.a o augmento da despeza proposta.
Galeão •Ca.rvalh al, , rei.ator .'---IB'elix Pacheco .-João Simpliçio .-Antonio
CarJ.os.-Pereira Nunes.1-1\II.. Borlni.
·
·

NOTA :

E m 5 de Outubro in icio u-se a dios'c ussã,o do
em 2• disoussão. E' en{!er.i,ada sem d€bat e,.
Em 7 ·p r ocede-se á v-0tação.

e· tn~ nda s

pa r ecer

sobre ·as
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VOTAÇÃO
Votação. do projecto n. 160, d·e .1912,
do Ex1terior pal'a o ·exercido de 191'3
n. 160 A, de 1912) (2" discussão).
Postos succ~ssivam1ente a votos são
seguintes .artigos d·o

fixand-0 , a des-peza do MinislNio Sessiio de 7 de
(com -e mendas), (vide projecto
Oububni
aipprova;c1os ·em 2" eH•s cussão os
·

PROJECTO

N. 160 -

1912

O Congresso· Na-c lona! elecreta:
Art. 1.P O P.residen<te d·a RepubUoa é autorizad-o a dispender •pelà
r<epar·tição d·o Mini•s terio das Relações Ex.terioPes, -com os serviços de signad-Os .nas seguintes verbas, a quantia de 2 .·932 :·582$324, ouro, e ré;ls
2., 552 :.600~. ;paJpel;
Ouro
•l. Secreta-ria de (Es1tado . . ....-...... .
'2. Emprega;dos em dispo.n ibilidade .. .
3. Extr::wrdirnarioas no interi·or . .• . ..•
4. Comm issões d<e limites .. . ........ .
5 . •Rec-epções· o1'ficiaes . . .. . ..... •.... .
6 , Congressos e eon-ferenci:as. ~ .... . .
7. Repiwtições .int<er,n<11ci'ona;es ....... .
8. Cor.p.o Di-plomatico .... ........... .
9-. CótT>o Co.nsula:r ..... i . .. ... . .' . . . .
10. ·A judas de custo .. . ..... . . ... · .... .
11. Extraordinarias no exterior ...... .

Papel
81-6 ·:·600$000

100:000$000
536 :00.0$000
'\850:000$000
100:000$00~

200:000$000
4·6 :488 $991
1. 304 :59°3$333
681 :500$000
300:000$000
400:000$000

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

2 ..9.32:582$324

2.552:·600$00 0

150 :000$000

~

Art. 2. 0 Revog·am-se rus disposições em c-ontra•rio.
O 'S'R. BEDIRO LAGO (peta orcie11V) •requer verificação da vot.açã.).
Proced•endo,se á veri.fi;ooção da votação, reconhece-se terem VO'lado
.
a fav.or ,1.1 2 .Sr.s . Depu~a;d .os e contra .n;enhum,.
O •SR. PREiS.J>DEN'.rl]]J - ·A Camara vê que n.os cu.mpre f.azer, alé;n
' .ela ·de muitos ;pro jectos, a votação de dous orçamentos: a do Minist,erio
do E:ioterior, qu•e .iniciélmos, e a do ·Ministeri.o da F azend•a, que deve seg ui!-a imm·ediatamente . ·
A verificação <'!e vo•tação que se ·acaba -ele fazer dá como ,pre's entes
sómente l 12 Srs. De-pulados; 1t.omo, •por -i sto, a. Hbericlaide de 1ped-ir-.J.llcs
que se niantenham ·no -recinto, •aJf-im de que, •po·r ·falta de numero, niio
venha a .ser necessario 'i.n,terrom;per-se a votação daquelles orça:mentos 8
das demais pro.p-osições d·e lei, constal1'tes da ondem do ·d ia. (Mwllto bem.)
Passa.se á . votação ·das emendas.
0

0

616
Y.otação da segu.i.nte .emr-n da sob n . 1 do Sr .. Dunshee ele Abi:anches: ·
Í..R A' verba 12ª «Materi a l)) aoerescente-s.e:
N. 7 . Despezas de conducção do s·ub-secreta·r.io d€ Eslado 12 :000$000.
2." A' ver ba 1ª «Pesso·al»; sub-secneta.rio de iEs.tado, o.nele- cllz Repr"8entação, 6 :000$, diga-sB : 12 :M0$000 .
.o EtfL DUNSHEE DE ABl.RANCHJTis . (peca orclem) rBCJUer a reli- '
racla des·la emenda, ele que se IJ):restoú a .ser o sig•natario.
Co.nsultada ·a Camara, é co,ncêdicla a retira.ela da <0mpncla.
Votação da segui.n t•e emenda sob n . 2 do Sr. P<0dro 'Lago:
Verba 1• - Pessoal:
·
Sub-sec r etado de Es.taclo - Onde se ,d iz repr·ese n·~ação, 6 :00 0~ cliga•
se:· 12 :00 0$000 .
. .
,,
O SR. PlRESIDENTiE - iNão ten·clo . ~ido vo,ta.da ·a emenda .n. 11, não
está "\Yrejufü.ca.da a âe Íl . ·2 .
.
. .
Posta a votos, é rejeiola.da a 'ref<0r.i-da ·emenda n. 2 .
O .SR. PEDRO LAGO (1>el a- 01;cle1n•) _ reque.i· verificação de votaçã:J.
'ProCT!clen•do-se lá veriticação ·da \'ot•ação, v.e•rifica-·se ;:1·ue votar•:u11 a
favor nove .Srs. Deputados e contra _l03; •to'tal, 112.
O SR. PRiESIDE,N,TiE - '·A emenàa foi rejeitada.
Vo•tação da segu inte .,·menda sob ·n. 3, do S'r . P ·ed·l·o Lago:
. Na verba 1• .:_Ma.ter.ia! - o.nele se diz .35 :00 0$, diga-se: 50 :0.00$000,
Posta a votos, é a,pprovada a ll"ef.el'ida .emienda n '. 3,
Votação da seg;uinte emenda so.'b n. 4,, do Sr . . D,unshee de Abr anches:
·Augment·a da de 2 :000'$ para g·na.tíficação do consq l e.m . G lascow .
O SR. SOUZA E 'S 1LVA (ve>a orr clem) - ·Sr. Pres idente, o illu sll'e auto.r desta emenda teve •a ·ben evolencia d,e i·nvocar meu testemunho, ;na oustificativa que . apr esentou.
'
E' meu dever de ,cor.tezia vir confirmar :tudo quanto S. .E-x. a llec
gou ·em favor .·de Sua· ·'eh1 énaa. ·. · · ·
·
· .
·Sou testemunha "visi:lal dos enormes serviços prestados pelo viceconsul de G lascow ao · ·(Paiz e ·á ·li\1a1:in•h.a 110 curto espaço de dous
annos; Jiada me-rios de 14 navios de · g·Lieri-a da · m;arinh a ;JJrazil<0ira
passairam por Glascow; 10 •d·ess:es •n avios aUi foram constr ui dos, dando
opportunidade á:quelle f unoc ionaúo'
:1:evelar-.se 'digno da gratidão (lo
JJaiz e da Mari.nha, -p elos seu.s ex:t1'aord inar-ios ·e inestimaveis serv iços.
A,Jem disso, .pela sua categoria •dé '.. g.i·ande ,Porfo e de grande cidade,
Glascow · im:põe <lesipezas especiaes ' <> extrao'r âinari·as a esse funcc io"
11ario ·despezas ·que n ão tee1n otitr·o·s consules :aa mes1na ·categori a,
' resid ente~ · ·€m' 'd dades d·e m.enos inovi'me.n to e ,de menor impor.tancia.
- Appello, aS.Sim, ·p ara o sen timento •de •j ustiça da Carna•ra, a1'im de
que dê seu voto a essa justa emenda.
O SiR . GA:DEÃJO :CARVAiUHJAL (!vela oi·cleiii ) - Sr. Pr.es iqen'te, a
Commiissão deu parecer . co·ntr·ario a . ·esta emenda, 1porque achou q ue
111ão era justo ·q u e· s •e ,elevasse a gratificação par um só cons·u t Mas,
s i essa medida fosse neoessaria ·e justa, devia ser extensiva a.os demais cons ules, •do.s varias ..consulad.os importa ntes e de s el- viço na Eu 1

·ae

1

ro.pa.

·

11:;

CDepois, a Commissão attendeu ainda ao ;pro:posito em que o Gover·no está de ;pedir ao .. cong.res.so uma revisão geral ·do ·corpo co nsu•
lar, q'u.e tambem se1'á. acom:panh ada de urna r<iv isão dos ven cimentos
d esses . funccionar.ios.
Nessa occasião será muito mais razoavel que a ·Commissão estud·e
o assu.mpto ·e resolva com certa ·e quidad·e, com .oer.ta j.ustiça, sobire os
vencimBntos, dos quaes fazem QJ'arte as gratificações a <0sses fu.nccio 11arios:·
Fi·n a lmBnle, attendendo a que a si.luação: Ji·nancei.ra ao . paiz' .não
comporta aug·mento de despe4as, a 11ão ser·em de.s1jezas ·necessaci·i~ e
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urgentes, foi qrni a .Commissão assim .resolveu. Era -0 que tinha ·a dizer.
(Jl!fitito bem.)

•P os.fa a votos, ·é rejeitada a re·ferida emenda n. 4.
O 'SR •P;EDiR!O ,LAIGO (piela ordem) Peço a verificação da vo:taçãQ.
O SR. PRESIDENTE Queiram levantar-se os senhorns que vo•tam a favor d·a emenda '!1. 4. (ol?cwi,.sa.)
:Votaram a favor, á, esquerda, sete Srs. Deputados; á direita, votaram d'nco,
Quekam levantar-'se -0s senhores qu<o votam contra. (Pciwsq.)
1Vo.taram contra, -á direita, 5~ Srs. Deputados; •á esquerda, 52.
A êmenda foi •rejeitada ;por 105 votos contra 12.
Posta a votos é releitada a <omenda n. 5.
•E ' . consid<orada ,prejudi·calda a ·emenda .n ..6.
Votação •da seguinte <omenda ·Sob n. 7 do .S.r. Dunshee de . Abramches:
Ao art. 1°, '!1. l il:
·lDJ.eveo\se a v<orl;la pa1'a 500 :000$000.
O SR. DUN'SHEE DE 1AIBRAN{JHJDS (JJ·e>fo oiklein) r equer to obt<om 'ª •retirada da referi•aa emenda 'l1. 7, pelos mesmos motivos d a
de n. 1.
Votação da s_<ogu:in:te ·emenda sob .n. 8, do Sr. ·Carvalho Chaves:
<cA' ve1,'ba 8ª, ·conslgnfl,ção ccMateria:l>), alug·uel icle casa 'Para a ehan ..

cellarla da 'Legação na Republica Atg·entina, onde se diz: 1·5 :000$, diga-se: 22 :000$000.l>
·A1pprovada,
Votação . da s<oguinte emenda sob n. 9, do Sr. ·Carvalho Cha ves:
«A' verba 8ª, ·Consignação cclP essoab, enviadà extjrao-rdü1ario e -tninistro pl enipotenciar.io na Republioa A,rgentina, onde se diz: representação 20 :000$, diga-se: 30 :000$000.l>
O ·SR. PR:ESIDIEN'TE A esta emencla a . Commis,são orfer ece u
a seguinte emenda substitutiva:
mA' verba 8\ consignação cclPessorul·»:
Argen.tina Enviad-0 extraordinrurio e mini.stro ple1üpotencial'io,
ond e s e diz: 20 :000$, ·diga-se: 30 :000$000.
Enviado <oxtraordinario <o ministro ,plenipoteni.:iario, onde
Cfiile se cliz: 16 :000$, diga-s e: 25 :00·0$000.
Approvado o sub.stit.utiv-0 da ..commissão á emenda ·11. 9, fic a n·do a
emenda :prejudica·da.i>
·
1São .su.ccessivamente rejeitadas as emendas .ns. 10, fü, · 12, 13 e 14.
O SR. PR·E-SI>DJDNTE - Vou submet.ter ·a votos a s eguinte em e n:da da •Commissão de ·Finanças:
'<< A' · verba .1 •. Eleve-se de 12 :00·0$ a dotação destinruda á repr·es eintaçãJo .a.o mi•nistno, c1B accô.rdo .com o ant. 1•2 da ·l·ei ·n . 2.54 •1, d e 41
ele, janeiro de 1912.l>
A.p pr-0vrud a.
O HR. PRESID-ENTE - Os senhores que entendem .que o 1projecto
assim ffil1endad.o ·e approvado em 2" di.s·oussão passe á 3" queiram s e
Jevantru1·. <(.Aai~s<l.)
Ó proj.ect-0 ,p assa á 3" discu.ssã.o, .indo antes lá, respe.c ti va ·Commi:;;.são ,p ara redigH-o de accôrdo çom o ven6do.
1
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REDACÇÃO PARA

~ DISCU~SÃO

fROJ·ECTO N. 160 B-11912-

R !ed<wção pcira 3• d'iscu;ssão do vro.jeatio n. :160, dest.e anno, que f(xa a
desi}ez.ci do Jl'Iiniisterio do E'xtlerior p·curci o ex•ercic>io dle 1913
O Congresso Nacional resolve:

Art. 1. 0 O P·residente da Republica é . autorizado a despend·er 'Pela
,cepartição <lo Ministen:io ·das Relações ·E xteriores, corri os serviços designados nas seguintes verbas, a q.uantia ·ele ....... , .... . .. . , -Otiro, e
Papel

Ouro
1. Secretaria. de Estado - !Augmentada de 12 :0·00$ a d-0tação destinada <á representação do 'M i·n istro, <le accô11clo ·com o art. 12
da 1ei n , 2.,544, de 4 ele janeiro
de il912:
E'levad·a a 50 :000$ a verba «Ma- ·
terial)}, . , . . . . ..... ....... .. .
2. Empregados ,em c1i&p9ni:biJi'clade . .
3 . .E xtraordinarioo no Interior ..... .
·4 . . C-0mmissões <le limites .. ... .. .. . .
5 .1• Rec~pções officiaes ...... .... ~ .. .
·6. ·Conglressos e conferen·cias ...... .
7 .1 Re·p artições internacJiio,nlrues .... ; ..
.g . .Cor,po cliplomatico E-lavada a
30 :000$ a verba de.stinada á re.presentação .oo enviado extraordi'nario e min·i stro plenipotenciario na Re,publica Argentina,
e a '25 :000$, a destinada á representação do enviado extraorclinario e ministro ple·ni.p otendario .no Chile ; elevada a r.éis
2·2 :·000$ a verba «Material,,,
destinada ·ao aluguel ele casa,
para a chan cellruria oa legação
ilia Republica Argenti.na. ...... .
9.
Oorpo consular . . . .. . ...... .'. ·.. ,.
lO. Ajud•rus ·ele custo . . .. ........ .. . .
11.: Extraor-clina.rios no ExterioT . .. . .

200:000$000,
,4,6 :488L$·991

'1. 330 :500$000
·681 ::5 00$000
300:000$000
400 :000$000:
2.958:488$991

:Art. 2.

0

8·43 :600$000
100:000$000
536:000$000
.,8.50:000$000
100:000$000
150:000$000

2. 579 :1600$·000

Revogam-se as \']isposições em contrario.

:Sala. das Commissões, 9 ele ou,tubro de 1'912 - Ri:b.eii·o Jiinq1teio'a,,
P.re;sid.erute, - Gcüvão Garvcilhal, Rlelator. - João Siinv,licio. - AntoniÓ
Gcirlos.. -

Pereira. Nunes. -

Rmbl Fe9·ncimdoo . ........ .Gaievan~·
~·

I'

"

H.omero Bciv•tiSJfü. -

de· ,&lbwq1H1'fiq11e. .

~. .

•

•

. Y'

Ootavio Manga.beira.

Se,~são de 9
O~tubro

.de

[·

li

.r

"·

,·

NOTA

Em 16 de Outubro é iniciada e enc.erracla sem debat e a discuO'lsão
da redacção .para 3• disc ussão do pr oj ecto .
São lid as duas emenda.<>.

•

li

/

PARECER N. 160 C -

1912

F"ixa a despeza do ·M inistm·io cio Exterior parei o ewercicio de 119113; com
parecer 1e~a Oom1nissão ele F·ina?iças ás einencl1as ein ·3" disciissão
\

1A Commissã-0 de .F i·na.nças vem .a,presentar o seu parecer sobre as Sessão de 18 de
<luas emendas o.füereciclas ao [Orçamento do .M inisteri-o elas Relações ExOutubro
teriores ·em '3" ·discussão. ·
Accres·c·ente-se:
Art. .2:• Por .conta da rubrfoa 3° (extnwrclinarias do Interior), o
Governo .a;dq.ui•rl·rá .e i.ncoro'r.a,riá ·á IBibti-0theca d.o Minister io das '.Rela~
ções Exter·iores -0s livros manuscrioptos ·e mais clocumentos qu.e p ertenceram ao 1Barão elo Rio Branco.
0

,
Sala 1da.s sessões, 116 de Outubro de 1:912 . - Çaolo[fe?'cts . - MarNm
Fra'l1!Cisoo.- Dunshee de Abra?•ches .- Carlos Peixoto Filho.
à Go·mmissão não ·aceita a ·emenda . A rubrica ·3" extraorclinarias no •inter.ior - esfiá sobrecarregada com de·spezas forçrudas, senclo
mesmo insn>Dficiente a .v erba orçamentaria para a.ttender aos diversos
serviços · •extrruor,fü.nari-0s .no int'erior.
A providencia co·nstrunte da
emenda, ·Que ,ê de alta releva,nci1a, rucarreta d·es.pez·a não rpequena, · qu e
·não •pôde c.orrer .pelas .consignações or.d1inarias do orça.meto. ·
Accresce q·ue o 1Govern.o já tomou .a ini6ativa Jembrrucla na·
emenda .
<Em mensagem, que ser.á dirigida ao Congress-0, é .pedido o credito
necessario 1para a aJcquisição .ela bibliotheca, .aocum·e·ntos e outros ob~ectos .de va·lor, que rpertenceram ao ·i llu s.tre 'Brasileiro iBarão do R io
Bran•co.
0

•Accrescen te-se:
1Art.
.F ica o,. Poder Executivo autorizad.o a -0rganizar um plano
de reorga nizaç'ão ido serviço consular e tam·ben1 a organizar o serv içü
KJ.e i·n formações ·commerciaes, ·p or ·m eio de a,dcHdos c.o·mm e1,ciaes suoborclinados ao Min'iste-rio das Relaçõ es Bxte.ri-0res e escolh idos entre os •r epresentantes das gra;ndes casas exportadoras ãe prod·uctos nacionaes.
§ 1:• IQ.s aid·fü.clos comm.erciaes, 1com sécle no Hrasil, .d·es·igna,dos a
titu.Jo .proviso rio e em commissão, 1percorrerão ·OS distri·ctos .productores,
afim ide ministra'!' i'nformaçõ es sobr.e as ex·igencias ·dos mercaidos c-Onsumid.ores. Serão ·enviados em m.issão nas zonas consumidoras ·extrrungeiras, 'Para me'l:hor or,ientar e i'lltensi.fi'car as compras de g~neros na1

clo~1aes,
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§ 2. 0 Um boletim simples, ~·emetHdo gratuitamente aos pro.dudores
pe.\o Ministerio das Helaçõ·es Exteriores, resumir<á ·OS resµltados das informações assim colhidas.
Paragrrupho unicp. •Ambas as organizações serão sujeitas ao estudo
e · voto <lo CongTesso Nacional na •proxima sessão legislativa e só entrarão em vigor ·d epois de ap1Jrovadas por eUe.

:Sfl!la •das sessões, 1'6 ide .Outu·b ro .fü~ 11912 ~- Oalogeras.
Esta •emenda é a .r eproducção de tima outra .apresentada em segunda discussão do orçaime<nto <las Relações ExteTiores. ·A Com.missão
já emittio ·parecer contrario á sua approvação.
!No ;final d·a emenda o Go•ve1-.no fi"a óbrigaido a submetter a estudos
e a voto d.o Congresso Nacional a orgainização dos serviços . n ella .lembra;dos.
A Comm·issão ma.ntém o seu !l)arecer, embora consi.d·ere a materia
d•a mais r-eievfl!nte ·i•m1Jo11:ancia. T·rata-se de um serviço adiavel, cuja
organização não <leve ser aconselhaida ·em um m-0mento em que s·e •cogita de ·cõrtes Jl JS -0rçamento.s ·r>ara debel.Jar· o. &efiüit.

"

·SaJl.a das ç ommissões, 118 d.e Outwbr.o de 1912 . - Ribei1·0 Jr~?iqiievra;
Carvalhal, '1'elatoT.- Home110 Bc11P·t ista.- Owevomo

P1·esi<dente.~Galeão

clle Albitqiim·qiie.- João Sirmplicio.- .Pei•eira Nwnes.-- Octccvio Mangabeira.- José .B eze1Ta.- Rcml Fernancie·s.

NOTA:

Em 24. de Outubro é iniciada a discussão unica do parecer sobre
as emendas em. 3•. 0Ta o Sr. Calogeras. E' encerrada.
.
(0 Sr. Calogeras demonstra longamente que a acção internacional
do Brazil tem sido sempre norteada no nobilissimo ideal de paz, de
indepenclencia e de conco-rdia para rtodos os povos do -Continente.)
·

REDACÇÃO FINAL N. 160 D -

1912

Reclc•oçcio fi1il•l elo vrojeoto n. 160, ele 1912, q·ue fi.:JJ<t ct clesvezci elo llH?lli8terio <leis Re-lcições Exteriores vcirci o exe?'cieio ele 1913
O Congresso Nacional r esolve:
Art. 1° O Presidente da Republica é autorizado a despender . pela Sessão de 25 de
repat'Llção do Minist erio das Relações Exteriores, com os .serviços
Outubro
designados · nas seguintes verbas, a <1uantia de 2. 579 :600$ papel e
2. 958 :488$991, ouro:
1 . Secretaria de Estado Augmentada de 12 :000$ a {lotação d esünada á representação do Ministro, de accôrdo com o art. 12
da lei n. 2. 544, .de 4 de janeiro
de 1912.
Papel
Ouro
'Elevada a 50 :0,00$ a verba «Ma843:600$000
terial" .... . . . .. . ............. .
100:000$000
2. Empregados em disponibilidade .. . .
536 :0•0·0$000
3. Extraordinarias no Interior .... .. .. .
850:000$000
4. ·Commissões de limites ....... . .. . .
100:000$000
5. Recepções <ifficlaes .... .... .. . •.. .
150· :000$000
20 0:000$00()
6. Congr essos e conferencias .... . ... '..
46 :488$991
7·. Repartições internacionaes ....... .
8. Corpo diplomatico
Elevada a
30 :000$ a. verba destinada á representação do enviado extraordihario e ministro plenipoten' · 1
ciario na Republica Argentina,
e a 25 :000$ a des tinada á rep,resen tação do envia.do extraordinario e ministro plenipotenciario no Chile ; elevada a
22 :000$ a verba «Materia l» destinada a o aluguel de casa para a
chan cellar ia da legação na Republica Argentin a . ... .. ...... . 1. 330·:500$000
9. Cor-po consular ................... .
681:500$000
10'. Ajudas de custo .. . . ........... : ..
300:000$000
400:000$000
11. Extraordina.rias no Exterior .... .. .
0

2. 9'58 :488$991

2. 579 :600$000

Ar t. 2.0 Revogam-se as d.is posições em contrario.
Sala das Commissões,
de ou tubro de 1912 .-Rmi,! Ccir<loso
Me!lo, presidente .-Citnha VC1JsoonoeDlos .-S. M asocirenhcis .
Sen aido .
'E' apiprovada e re m ebli:do Q proJecto

ªº

ele

'--

,,

SENADO FEDERAL

N. 543 1912 í
A Commissão d.e -FimLnças, eX!aminan.do a ·pro- Sesaiio de 24 de
.p osição da Camrura dos Deputados que orça a d-es:peza do Mi:n isterio das
Dezembr,1
Relações Exteriores para o exercicio de 1913. é de parecer CJUe seja
ap.provruda com as emendas seguintes:
I - Ver.b a 8", ouro, Cor.po Drplomatico, legação da Eelgica e Suecia.
na t'epTesentação do Minis>tro ·P.len i.potenciairfo, eleve-se de 2 :OOJ$000 .
I I - · Na mesma verba, Le gação do P.ara.guay, na represe·ntação do
1rninistro plenrpotencirurio, eleve-se de ·6 :000$000.
Ill Na m esma verba, Legação ·da Hespanha, .eleve-se na representação do mi•ni·stro, de 4 :000$000 .
1Sala das sessões, 24 de dezembro d1e 1912. Freincis·CO Glycerio,
Presiden1te, Relato'.!'. - A. Aze1'edo. Urbano So,ntos; - Tavares ele

Lyr0;1 -

Biieno ele Petirv•a.
ORÇ)AMENTO DAS RELAÇÕES .EXTERIORES

2• discussão da ipr-0pos-ição da Camar·a dos Deputados n . 108 , de Sessão de 26 de
1912, fixando a des.peza do Ministe.rio das Relaçi'I.,-"~ Exter\ores para -0
Dezembro
exercido de 1913.

A•pprovad·a
.São a;pprovaaas as seguintes
EMENDAS

I Verba s•, ouro, Cor.po Diploma;Uco, leg•ação d!a Belgi.ca e Suecia,
n a representação do Ministro Pleni·potenciario, eleve-se <le 2 :000$000.
II Na mesma verba, 1Legação do Paraguay. na representação do
Ministro Pleni.po1tenciaTio, eleve-se a 6 :000$000.
III Na m .esma verba, l ega;ção •da Hespa;nha;, elev.e-se na Tepres <:in tação do MinistTo, de .4 : OOJ$000 .
ORÇAMENTO DO

EXTERIOR

,3• discussão da proposição da Crurnara d-0s Deputados n. 108, de Scsáiio de 27 de
1912, fixa:nd-o a despeza do Mi·nisterio das Relações Exteri01·es para o
Dezembro
exer-Oi<:!io de 1913.
O SR. ALCINIDO .GU.i\.NA~ARA ,diz que :0 Congresso Naci-0.nal
(noctur11a)
votou e -0 .Sr Presid·e·n te da. Republica sanccion-0u no dia 17 de janeiro

do · a nno .c·orrente, uma lei qu.e estende aos autores estrangeiros -o diu·eito de que go.sam os autoTeS bra.zilei•ros, ·em virtude da lei de agosto
dé 1898.

·, .
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'

A lei {(U e estende esses ·favores aos a u tores extrangeiHJs dJ.spõe no
seu a.rt. 1°, que gozarão deHa os •auto.res ·extr a.ng·eh'os ipertencentes a
·nações que tenham ru'l.h erido a •cloncv•enções l.l1•ternacio<n•aes soh·r e la
ma.teria, ou que tenham ·c•elebrado •tratados com o BT·a.,il , a;ssegu1·ando a recipro cidade <los direitos entre autor·es estra·ngeiros e braziJeiros.
O tex•to ê o seguin•te :
'·.
"Art. 1. 0 Todas as di·sposições <la lei n. 4•9.6, •de 1 · de agosto de 1898,
salvo as do seu art. 13, são igua.lmente applicaveis ás obras sde·h tifica.s, litterarias e aPtisti-cas, edJtadas em paizes estrangeiros, qualquer
que seja a nacionali>d·ad-e ·dos seus a utores, desde que clleis pe.rtençam a
nações que tenham aclherid·o ás conv·enções internacionaes sobre a mater·ia ou tenham assfgnado ás obras b>razileiras."
Assim, para que os autores ele o:bras es>trangei·ras gosem dos favo r es conc•edidQs por essa lei, favor·es ·concedii•d\is aos n acionaes, é necessario que pertençam a n ações que tenhwm ·adherido ás conv•ençõE*l inter>i1a.cionaes s0<bre a m a.ter ia.
Da mesma .fórma, para que os a utores brazHeiros tenham os seus
cUr eitos proteg·idos nos paizes estrangeiros, ha necessi.aad<i' <lesses tratados. l\~as, s i os tratados não existem, os autores estrarig•eiros não pod-em gosar da protecção que a lei brazileir.a co·n.fur·e aos aubores nacionaes .
E ' evid·emte qu.e ao votar essa lei ,presumiu o Congresso qu e o Gov.enno se apres,Saria em adherir a convenções .Jrrternacionaes existentes,
de modo a assegm·ar aos ci-à·adã·os brasUeiros o direito da .-reci·procidacle
resultante desses tr.rutadlos i·nterll!a,cionaes:
Está d·econrido um a:n.no e não se tem feito n em um•a n em o u tra
co usa. Não ha 'tratados, a não ser o que existe com Portu gaL
Acredita que o Gov·erno não tiv esse ad h er>clo a convenções por lhe
i'altar autorizaçfw J.egislativ·a .
·
Vem, portanto, propôr ao Senad.o que se su.pprima essa fal•ta, dando
a.o G·overno a facukfüde .de acl·herir á · con-v·enção de .Berlim, 111.tima,men.te
feita .e assignada por quasi toílos os paizes. Essa conwmção é assignada •pela All emanl1a, 1Belgfca, Di·namar.ca, 1!1nança, Grã-B.retanh a, Italia
Hespan h a, J ·apão, Liberia, .Luxemb:nrgo, Monaco, Noruega, Suecia, Suissa
e Tunisia.

Pa•ra isso vai el)Viar á Mesa a seguinte em.enda redigida d·esta fórma:
{Lê) "Para o fim de garanti r aos autores brazileiros . de obras
scienlificas li tt erarias e artJ.sücas, a reci:pr-oci>d[l;de d•a protecção aos
seus · direi.tos qu e ·a lei n. 2 . 577" d·e 17 de janeiro d.e 1912, art. 1°,
conferiu aos autores estrangeiros, qualquer que seja a sua nac ionalidade, desde _q ue enes pertençam a nações que .ten.ham adherido ás convenções intern acio-naes sobre a ·matena, f.i-ca o , Governo a utorizado a
ad.hé-rir, nos •termos d·o s·eu art. 25 á Convenção Internacional assig.n ada
em Berl im á 13 de F.evereiro de 1908, ins•Or·eYendo-se ent•re os memb•ros
de primei·ra •Classe nà Büreau da União ·Inter.n acional das .abras litterarirus e artistJ.cas com séde em ··B ernaii.
Se 0 ,senado recusar ·o seu assenti:nento a esta em.e nda a situação
não se alteraná ·para •os autores extra ngeiros, os qu aes, desde que ipe~· 
t ençam a nações que tenham adhe!'ido a .convençõas -i-nte1,nacionaes sobre
a materi·a, gosam da 1protecção ·p eremp tor ia da ·disposiçã.o <la lei hra·si'leira. ..

·

,

Sómente os brasil·eiros não i)oderãQ gosa~· dessa ~'eciproci.dade.
Se o Senado conceder o seu assentimento a essa medida ·e o G overno
. usar -cJ.ella, teremos ·claclo aos Brasilei·ros reci1prociclade do •dir·eito que 0
Brasil concede ao.;; ,extrang·eiros.
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• -V ém á .l\lfosa, é lida:, a'POlad•a e posta em discu.'Ss&o com a p.ropo6ii;;ã.ll
a seguinte
EMENDA

Accrescen te-se ás verbas extraordinar1as no Exterior :
Para o fim de gaTaintir aos autores brasÍléros <'!e obras scienbf icas..
litterarias e artisUcas a 1;eciprociclade da protecção aos seus direitos
que a lei n . 2.577, ·de · 17 de Janeiro de 1912, ar.t. 1, confer.i-0 aos autores
extrangeiros, qualquer que- sej a a sua nacionalidade, desde que elles pertençam a nações que t ·enham aelherido ás oonvenções interna:cionaes sobre
a materia fica o Governo auto•rizael-o a adherir, nos termos do seu art. 25,
á 1Convenção I·nternacional assignaela em Berlim a 13 <'le Feverei•ro ele
1908, inscrnvendo- se entre os memb0.rs d·e 1• classe elo Bureau ela Uniãio
Internacional ·para a .protecção das ebras li tteranas e artisticas, com
séde em Berna.
·
Sala das sessões, 27 de Dezembro de 1912. - Afoinclo Giianoharci.A. Azerec!o. F. Memcles clie Álnieicfo.
'Vêm á Mesa, são lldas, apoiadas e postas em discussão co:n, a proposição, as seg·uifrtes
JDMEN[)AS
Ve•rba XI - Extrao·rdinari-as no Exterior - a·ug·rnentada <le 70.:000$,,
ouro.
Accrescente-se ond,e cO•ffvier:
Art.
Contin·u am em Vil;'or o rurt. 13 <la lei n. 2.·356, de 31 ele
Dezembro <'le 1910, e o ·paragrap•ho •U:nico do a:rt. 14 da lei n. ~ .-044, d·e
4 <'le Janeiro de 1912.
·
Sala das s'essões, 27 de .Dezembro de 1912. - A. Azer~lo.
A verba - Extrao•r ·diriarias no Interior - augmentada de 30 :000$,
correndo ·por conta da mesma as despezas •com o Congresso de Od·ontologia que se reuni-r nesta Capital, durante o exerci cio.
:Sala das sessões, 27 .de Dezembro de 1912. - A. Azei1ello,
O SR. PRESIDENTE - · •A 1Mesa não tem duvida em 'acceitar a emenda
de V. Ex . toda 'Vez q:ue V. iEx. faça refereIIiCia á rubrica <lo o·rçamento
do E><terio.r.
~
O SR ALCINOO GUANABARA __:_ Acor'escente-se onde conv ier.
O SR. 'PRESIDENTE - Ha mais as seg·uintes:
Da Com:n.i ssão: «•Verba e><traordinarian aocrescente-se: augmentada
c1e 75 :.000$, ouro.
Onde co·nvier: «Gonti:núa em vi.gor o art. 13 <la lei ...
Essa emenda rie:t;er.e-se á auto.rizaçã-o que tem o Governo, no actual
exe·roido, para fazer a reforma na .Se:cretarla db Exterior; •reforma já
aliás iniciada.
'
Oubra <>menda: <«A verba extraordinaria do Exter.ior - augmentada
d·e 30 :000$, correndo por conta da mesma despeza com -0 Congresso de
Oclqntologia, no co•rrente exercicicin .
·Essa emenda es~á assig·nada pelo Senador Ateredo. Não é da Commissã:o·.
O SR. A. AZEREOO - A emenda não tem a assignatura da Co.rnmissão, mas 1pos·s o declarar a V . Ex. que é acceita pela maioria <'la Co.rn'missão.
O SR. PRESIDENTE - E' uma emenda creando nova despeza.
- O .SR. A. AzEREoo - :Nã<~, senho.r . Na 3• discussão nã·q poqem ser ap;-es~nlaclae
O SR. P!IESJDENTJ.O -
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emen•das .augmentahdo .'despez.a. IV. Ex. acaba ele · affirm<v1: que· essa
e!nenda repr·es-e nta o pensaimento u·a Commis:;;ão.
o SR. A. tA.zEREDO - na maio'l'ia da rCommissão. O -relator poderá:
dizer. o .SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas nós estamos em 2• dis·cussã:o.
O S·R. FRAIN!C'LSiOO GLYCEP.!]0 d1i•z o;u•e a ·eme111'cla do uwm' ad·o Se·nadot· 1pe1o Di·s'triicto- Fed·e.ral é 'lll!Ila aU'boriziação, podendo o Gov:e rno usai-a
·ou não. AJ.Dáls, a materia dessa emenda !é perfeitamernte exrpJ1i.cavel e o s•eu
objecto funcla-se ·em legislação vigente, tornand•o-se pel'. feitamente accei~
tavel.
Quain-to ·â.s eme·nd·as do honrad.o Senador rpor Matto-Grosso, temos a
prlmeiora â, "\'.erba 10·• - [EJ.xteri<or: «augmente-se {le 75 <XJntos oufO)l.
O 1Sr. Mi•nistro do Exterior queria q_ue essa verba fosse de 105 cont-Os;
a Com:nlssão observou que era um a,ugmento perfeitamente dis,pensavel.
r azão pela qual a reduzia á. importancia a que se ·i :efere a emenda, quer
d.izer - 75 icon-tos, mas rnem mesmo ·com essa -r educção a Co:nmissão a
acceitou. modavia o Sr: M'i·nistro do Exterior ac·h a indispensavel esse
augmento.
· A outra emenda é a que mainda .consi.de.r ar· em vigor a .Jei que autoriza -a reforma da "Secretwria das Relações iExterfores
,1
Real:nente, rno exercici·o vigente, 'O Governo estâ. auto~·izado a reformar essa IS·eCJret!a'l'ia ·e nessa a'llto•r ização o 1Con.g.r esso incluio as dis,posições fund;µmenta.es · sohre a,s quaes o MLnis·tro tem ·de se ·b aisear pa;ra
executwr a reforma. Não ·S abe rpor .que motivo ainda não foi ella !f.eita.
Deve haver alguma rfazão poro:cedénte; entretainto, não é parti-daria dess::i.
demora 'lia adminis:tração . <Desde que jâ. foi votada pelo Congresso uma '
autorização, ré natural que el'la se .éxecute •desde J.ogo .
.Todavia, ié 'POssivel que tenha o Governo alguma razão forte rpara
assim rpJ"O%dBT.
rNão tendo o nobre Mi•n istro -actual executado .até agora a reforma,
é de crêr que a ·executwrá. '!lo prind·p io do -exercido· vindouro.
lA. verba IExtraordi·n arios· •ao Ex-teri-a.r, augi;nentada de 30
contos de I'éi-s, declara que COl'J'em rpor conta della as despezas com O
Congresso de OdoIJJtolo.gia que se reunirl'â. nesta rCaipital durante. o .exerciclo.
iDe facto, vai.;se •reunir nesta •Capital- um Gong.resso de Odontologia.
.Ora. a verba - Extraordinarios - do l'llterior, votada •n a outr·a iOasa
·do Congresso e eim 2• discussão nesta Casa, não, attendeu a esta despeza,
de modo que o Ministro rdeseja que se consigne esta verba: .Anás, a ve'l'ba
é, suppõe, -insuf.fidente. Os dentistas dest'a Ca,pital T-euni'ra:m-se, cotizaram.;se e estão orga·n izando os preliminares do •Congresso â. sua C'U·sta,
de modo que a d·espeza é rperfei·taménte autorizada; o:nas .a sua .im[)o1'tan.da não •podia se ·conter ·dentro da verba OT·dinaria - Extraorfünarios
- do InterioT. Eis po'l'que .S. Ex. o .Sr. M1nistru. man.dou significar ao
Senaido a necessid·aid·e .a.e ssa .emenda. .
E' esta a informaÇ"ão que 'Pó-de dar ao •Senadó,. reservando ainda
paira comrplebair essas Informações ·na sessão .rdiunna de amanhã, por
occasiãÔ de sei encruminhada a votação, .porque evidentemente rnão ha
·numero hoje para s•er votada.
O SR. A . AZERJEDO começa ·dizendo que .n ão !Pretendia ·oocupar a
attenção rdo •Senado, a essa •hona da 'lloite·. Emtretanto, o honrad'o Senador por ·S. Paulu o obriga a 'justificar ·as suas e:nendas.
.
A S. IEx, com1)etia dar par-e oer, o que 0 s·eu nobre amigo .n ão
fez.
Tendo elle assegum.do a S. Ex. q_ue as emendas tinham ·p or si o
.a·p oio da maior.ia .a::i, ÇonimissQ. 0 e ~Hzendo o seu ;nobr.e amigo exacta-
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:n;ente' o contrario daquillo que elle affirmá1'a,. é obrigado a ·declara.r 010
Senado que a •emenda que submetteu tá sua ·Consideração ...
Diz a .emenda, porque a.final d.e contas quer se <referir á que augmenta a verba 11• Extraordinarios - ·do ,Exterior, á emenda que
eleva de 7 5 :000$ a; ref.erida verba.
A 'Commissão deu parecer, na sua prlmeira reunião, favor a;vel a
esta e::nenda; posterio11mente- resolveu em coh<trario, mas, ·diant e das obs·ervações •feftas ])elo hon•rado Sr. Ministro das <Relações 'Exteriores, a
mal.o.ria da •Commissão <l:ecla.rou ·que a a<icei1tava. :ne sorte que, quando
submeHeu 'á consideração do Senado esta emenda, ·d·eclara.ndo a S. Ex.
qy.e a 1Commissão ·a a<icei.tava, foi •porque contava com cinco votos na
Commi8São de F\.nanças.
•O seu nobre amigo, porém, ao envez' de ·presta.r, ·por outras· ,Palav•ras,
<a: sua informaçãio ao Sena;do, Umltou-iie a dizer que a .Co:nrrÚssão a
Unha <reje1ta.do.
o •l::iR, l<'RANCISCO ÜLYCERIO :_ l.l"-eÇõ a palavra ,
O .SR. IA. AzEREDo Assim, vro-se na cõnUngen.cia de justificar ·a
emenda que submetteu á consideração do Sena.do, por este modo, isto é,
a emenda que •eleva a 75 :000$, ouro, a verba «Extraordina•rios ·do Ext;r.angeiro" .
Quanto á outra, na;da tem que dlz.er ·pqrque o illustre Sena.dor por
S . Pa;uJo, justifi.cou, ãoceita:ndo-a, isto é, a que ·: :nanda rev;.gorar a autoq·ização ao Governo .p ara reformar a Secretaria do 1M inisterio das Relações 'Exter:qores ,
Pede •desculpas ao ho·nrado .Sena.dar seu illustre ·amigo se porventura, na justificação da sua emenda, foi .f orçado ·a dizer -O que tinha
pa;ssado na Commissão.
10 SR. FRANCISCO .GJ,YCERIO ·esbi\. de pleno aocôrdo com o ·h onrado
Senad:or. O que S .• Ex . disse v.e m exa;ctamente cofro·b ôrar o que acaba
de dizer.
A ico:nmissão votou ·contra, ·e é o :prop<rio nobre Senad·or quem o
d.iz, mas o seu !parecer é favoravel á emen.da ·de S. Ex.
O SR. A. AzERElDO - Desde que V. <Ex. diz que é favoravel. ..
O SR. F ·RANCrsco GLYCERIO - ·S . Ex. sabe que entre os seus cinco
companhei<ros :fav.o•raveis :á emenda tem a honra de occupar um· luga•r,
não havendo, porta;nto, razão :para tamanha celeuma, .Seu parecer é favoravel. :Pois não ·é .f acto que chegou a dizer que 'º Minist•ro pedi<L 105
cantos .de réis e a e:nenda sô consigna 75, que a ·emenda dá menos do
que aquillo qu ~ o Ministro •pedia?
O SR. A. AzEREDo - R ~.\mente o 'lliinistro pedia 105 contos, mas a
Commissão 1•esolveu reduzir essa v.erba para 7.5.
:O SR. !FRANCISCO iGLYCERio crê, partanto, que o seu nob<re collega
deve ficar satisfei.to com a sua ·declaração.
O SR. A .. AzEREno - Perfeitamente satisfeito. ·
O SR. FRAN'crsco GLYCERIO - i!Dca o que tinha a dizer.
Votação em 3• ·discussão da •proposlcão da Camara dos De.pu ta dos Ses3i'io de :!8 de
n. 10•8 .. fo 1912, fixando a despeza do Minist·er:o das Helações ExteriorP.s
Dezemuro
<pa:ra 1913.
São .,.ppr.ovadas as segui.ntes
EMENDAS
Verb :1 X.I Extraordin.arias .no exterior augmentad a d e 1,.;is
75 :000.~000, ouro.
Accr escente-se onde convier:
;\:rt.
•Ciontinuain em v·igor 0 at•t. 13 da lei n . 2 . 356, tJ ç a1 le
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dezembro ele 1910, e o paragra•pho · u11J.co elo art. 14 ela lei n. 2. 544, ffe
4 de j·a.neiro ele 1912.
Sala das sessões, 27 ele dezembro a.e 1912. - A . . Azereclo.
A verba - Extrao·nfünarlas no l•nteribr - Augm1entada cl.e 30 :000$,
correndo por conta da mesma as clespezas com o Congresso ele Odon<toiogia .que se r·eunir nesta Caipi•tal, &urante o exer·cicio.
Sala dais sessões, em 27 de dez~mbro de 1912.-A. Azerecl-0.
E' annunciada a votação da emenda do ST . Alcindo Guanabara.
O SR. ALOINDO GJUANA,BARA (l[la·r 'a enoamiinhcw a votação)
Sr. Presidente, eu deseja1nia que o .Sen·aao se pronunciasse sobre mv a
materla com pl.eno e perfeito oonhec!mento da causa.
Não se pense. que a providencia que a em,o;nda contém, não se vense
que a adhesão que o Go:verno fica •autor.!zado a fazer á conv.enção de
Berlim, não se pense que .os tra;tados que o IGover.no possa assigna;r com
nações estrangeiras é q,ue vão da·r aos ·a·u•tores estra,ngeiros a protecção
que a lei b!'azileiTa co·nfe rê já aos autores naciona;es. Não, Sr. Presidente'.
O direi<to dos au.toTes .estna.n.gei-vos á pr.otecção que a nossa lei dú
aos naclu:naes deriva da lei brazl!eira n. 2. 577, de ,17 de ja:neir-0 de 1912.
Releve-me -0 Senado que releia o a•l't. 1° dessa lei ; diz el!e:
«Tod•as as' dJsposições .aa lei ~. 49.6, de 1 de agosto de 1898, salvo >;.s
do seu art. 13, sã-o igualmente ap.p.Jicaveis ás obras scientificas, Jitterarias
e al't.!sticas, editacl a.s em paizes ·estro.ngeir.os, qualqu·er que seja a n-aclonalidade aos seus a.utores, .aesde que elles pertença m a nações que tenham adherido r.s convenções interna·cionaes sobre a materi"1, ou tenham
asslgnaclo tratad.os com o Braz<il asseg«urando a reciprocidade a.o tratamento ás obras brazilei·ras.»
·
iNão se trata, po·rtanto, •prura garantia dos autores estrang.elros, que
o Brazil adhira ás convenções inte rnaoionaes.
A lei não d.iz: «ás convenções intennáciona;es .ás qu·aes o Brazil ·tenlt'.1
adhericlo, ao contrario, diz desde que elles, autores est-ra.ngei·ros, pe1.,tençam a nações ás qu.aes o Braz!J ·tenha adherid-0 em convençõe·s internacionaes.
O dire\.t-0 dos autores estl'an.geiros é a;mplo, 'J)e-rf.eito e garaintido peld.
lei bra~lleira.
O SR. PRIDSI·DE.NTE - Observo ao nO"bre Sena.dor que S. Ex. está
discutindo a materia.
O SR. ALCINnO GUANAJBARA - Estuu ex•plica;ndo ao S·enado para
que elle dê o seu voto com ·per.feito conheci.men<to de ca•usa. ·
O SR. PRIDSIDENTiE - V. Ex. hontem já d'e u explicações cdn v·"nientes ao Sena·do.
'
O SIR . ALCINDO GUANABA·R A - Não é, portanto, a emenda que
vae dar este direHo. A emenda vae a.utoriz.ar o Gover.no a obter a reCi•pl'ociclarJ.e ela protecção pa.r.a os autor·es .na'C~i.oria.es. A emenda não é
imperaJUva, não o.b riga o Gov·erno a faz·er traúaidos :; é apenas uma s.uggestão q113 o Governo poderá dispensar.
D.e·ixo ao a.rbi.trio do Senado appnovai: ou não a emenda.
Se a não approvar a situação fica~á a .t nes·ma; os autores es·l·ra:i geiros gozando deste direito e os nacio.naes sem esta prn.tecção .
.Se a approva'r sená uma sugges·tão que o Governo aproveitará como
entender.
Estou certo de que o honrado Sr. Min.i stro elo Interi.or, sempr.e prom. pto em prestar serviços ao .paiz, proourará obte r trrutados que garainta·.n
a reci'prociáa.de dos autores naüi·o.naes, que é a unica cousa que se pócle
1-' ed.ir ás nações com as (1uaes se queir·a cónvencio.nar.
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E' approvada a seguinte
EMENDA
Accres·ce~nte-se

á verba extraordiriaria no exter il:ir :
Pana o frm de garanür aos autores brazUeiros de obras scientifi.cas,
litterarias e artis•tiOOJS a reci,µrocid,ade da prrntecção aos seus direitos que
a lei n. 2. 577, de 17 de janeiro de 1912, art. 1, conferi'u aos autores es t1-.angeiros, qualquer q·u,e seja a sua nacionalidade, ·desd·e que elles pertençam a nações que ten h am aJdher-ido ás ·convenções internacionaes sobre a mater.ia, fi.ca o Govenno autorizado a adherir, nos ter.mos do s~11
art. 25> ii. Convenção InternacionaI assignad.a em Berlim a 13 de J'evereiro de 1908, inscrevend,o-se ·entre os memhros de ;l" cl•asse do Bu1-ea•1
da União Intecrmrnirnnal µara a pro1tecção das obras litterarias e ar.tistieas, C().m

~éde

em Berina.

1

•

·Sala das sessões, 27 de ·dez•ern!Jro de 1912. - Aldndo Gu·anabara.
A. Ázeredo.. - F. Mendes de Almeida.
Approvacl·a, vae a ,prü"J>OSição ã, Com.missão . •de Reclacção.
N. 463 -

1912

Re(/.(tcção fimil das emencõas do Senado á .vro1Josição ela Oamc~ra dos
Devutcuios, n. 10.S, cie 1912, fixcinclo ci clesveza do Ministerio das Relcições Exteriores, pwra o exe-ncioio ele 1913

Ao arl. :1 °, n. 3 - Extraor.fü<narios do !Tuterior:
Sessão de 28 do
Augrne.n tada d·e 30 :000$, cor.rendo po.r conta da m ·esma as despezas
Dezembro
com o ·co•n gresso ele Odontologia que se 1'eunir nesta Ca!pHar, dura,nte o
exer.cicio .
(nocturna)
Ao, mesmo artigo, n. 8 - Corpo Diploma Uco :
Augmentada no - Pessoal - de 12 :000$, .o·uro, sendo 2 :000$ par'.I.
representação do Minisfro na Belgica e Suecia; , 6 :000$ para a do Mi.nlst-ro no Paraguay; e 4 :000$, pana o Minist·ro na i-Iespanha .
..\o mesmo artitg·o, n. 11 - Extraorclinarias no Exter1or:
Augmentada de 75 :0 00$000. ·
Accrescen,te-se ond•e convier:
A·1-t.
·Continuam em 'VIg,or o at' t. 13, da lei n. 2. 356, de 31 ele
úezemhr.o ele 1910 ·e o paragra,pho unico do _art. 14 d•a ·lei n. 2. 544, .ae 1
de janeiro de 1912.
Accrescente-se onde convi•er :
Para · o fim d·e garantir aos autores brazileiros ele obr.as scien.tifi.cas,
lirt1el'arias .e al'tisüc.as a reoiprocidacle ela 1Jotecção aos seus direttos que
a lei n. 2.577, de ,1 7 ·de ja;neiro de 1912, a;rt. 1°, conferiu aos ãutores
est.rangej,ros, qualquer q'l.le ·seja a .sua 01-a«:Honalida,de, desde que e lles pertençam á nações .que tenham ·a dher.ido ás convenÇões interna~ioríaes so- ·
bre a materia, fica ü Govenno a;uto rizado a aclher.ir, nos termos do seu
art. 25, á convenção .inrteJ'nacionial ass ignacla em Berlim a 13 de fevereil'O ae 1908, i01screvendo"se entr<:o o.s membros de 1" classe d.o Bureau
da União lnter.n a-cional para a ;pr.otecção das obras li tterarias e artis1tic·a s, com séde em B.erlim.
. •
Sa;Ja ·das .Commissões, 28 de ãezernbro de 1912. - Walfred·o [.,ea.J.
01iv·éira v ,allad"ão.
Fi·ca sobre a mesa .para 's er <liseutido na s,essão seg.uinte .d'e'pois de
1rnblkado no D·iwrio <lo Congresso.
·
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CAMARA DOS DEPUTADOS

o S·l't. PitlDSiliDEN!I'E ri11nento d·e 'llrgencia:

ACl1a-se sobre .a mesa o seguinte reque- Sessã•i de 29 ele

~<Requ·eiro urgencia para serem 1discutidas as emendas do Senado
Dezembro
ao projecto de orçamento das Relações <Exteriores.ll
·S ala das ·sessões, 2:9 de Dez·embro de 1912.- Galeão Oarvalhal.ll
•A pprovado.
Discussão .u nioa das emendas <l'o Senado ao orçamenito do Exterio.r .
!Encerrad1a..
O S<R. if'IRESIDEIN<TE - Vou submetter a votos as e me.ndas .
Avv·r ova:das a.s seguintes em·erna·as do Senado ao Orçamento do Exterfo.r:
Ao art. lP, n. 13 - Extraordinarios d.o Interior:
Augmentada .fü, 30 :.0-00$, ·correndo .p or conta ·da mesma as despezas
com o Congresso de \Odontologia que se reunir nesta Capital d·urant~ o
exerdc·io.
Ao mesmo artigo, n. ,g - Cor.po Di1plomatico:
Au.gmentada no - iPessoal - de l-2 :000$, ouro, send·o: 2 :000·$ para
.r.ep.r esentação do Mi·nistro da BeJ.g.ica 1e Suecia; 6 :000$ 1par·a o Ministro
no •Paraguay; e 4 :·000$, para a do Ministro ·na Hesi;ta,nha.
Ao mesmo a .r.tigo, n. 11 - Extrao1•fünarias no Exterior :
Augmentada de 75 :000·$000 .
.Accres·cente-se on·d'1 convi·er:
•A:rt.
Continüa em vigor o art. 1'3 da iei n. 2 .·31516, .de 31 de Deze mlbro ide 1910, e o prurag.rapho unico do art. 1·4 da J.ei 111. 12.5•4'4, de
4 de ;rameiro d•e 19112.
Rejeitrud·a a seguinte emenda do Senad.o ao Orçamendo do Exterior:
- Acres·cente-se oniae convier: ,
!Para ·O fim de garantir os autores brasileiros de obras s:cientificas,
litterarias ;i· :a:rtisUcas a reci•procidade ·da iprotecção aos seus direitos
que a lei n. 2. 51717, a.e 1.7 de J"aneiro de 1.912, art. 1°, con.ferio ·aos autores ·extrangeiros, qualquer que seja a sua napionahdade, desde que
elles .pertençam a nações que tenham ª'dher.ido ás convenções internacionaes ·sobre a ma.teria, füca o Governo a:urtoI'izad.o a ad<heri.r, nos
termos ido seu· art. 215, iá conivenção Lnternaciona:l assignada em !Berl1'in a
1.3 de !Fevereiro de 1190•8, 1.n screvendo-se entre os membros de .i• classe
do Bureau .aa União Internacional .para a protecção das obras Htterarias e artistiocas, {)Om s~de em Berlim.
O S-R. 1P\RESITDEIN<TE - O ·projecto e 0mendas vão · ser devolvi.das
a() Senado, o{ficiando-se sobre Q 00corrido.

,,

SENADO FEDERAL

ORÇAMENTO DO EXTERIOR
·nis·cussão u.nica das emendas ao Bena.ao, rejeitadas ·pela üamaxa Sessão de' 29 de
dos ·Deputados, â .p wpo·sição n. 10<8, de 1912, que fixa a despeza do !Elx~
Deiembro
l!erior.
O S<R. PRESIDENTE EJst1á em discussão a e menda .r ejeitada ,,.,e~a
(nocturna)
Camara.
O SR. lffiANcrsco GLYCEJRIO A Commissão -O-; Finanças entendeu
aconselhar ao Senado a manutenção dessa emenda ·pelo .fundamento em
que o autor ,a•ella se apoiou e que jlá foi devidamente ponderado e e,1;tuda.do pela Commissã.o de Finanças.
·E ncerrada a discussão, é mantida a emendá do Sena<lo . ,_
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CAMARA DOS DEPUTADOS

O SR. GA'LJEÃJO CA;RIVAILHA!L .
urgente.

~

Peço a . palavra

para

negocio Sessão de 29 de
Dezembro

O SR. •P\RJDSIDIDN'TE Tem a ·Palavra para negocio u rgente o
Sr. 'Deputado Ga!leão Carvalhal.
O SR . .GALEÃIO 'CA1RVAILHA1L ()JaM negocio iirgente)--'St". Pre·sldente, pedi a. palavra. para fo1,mular um req·uerimento no sentido · de
ser ·immediatame.nte . discutida e v·ota.d-a. a emenda do Sena.do ao orçamento <'lo Exterior .
Vem â mesa e é li-Oo o seg:u·inte
REQUElRlMENTO

\Requeiro urgencia ·para ser immediatamente disctitld.o e votado o
parecer da Commissão de ·Finanças sobre a emenda do Senado ao orça-··
menta do Exterior.
Sala da.s sessões, 30 de .dezembro ·de 19112.- Gciieão Gai•valhctl..
0onsulitada 1 a Camara ·concede a u:rigiencia requeri-da-.

1

O SR . PIRESIDENIDE - De aocôrdo com a deliberação da Gamara,
v.ou submetter á discussão a .emenda mantida pelo S·enado.
lEs.bá em ·d·is-cussão a emenda.
O SR. 1GA!IJEÃO

CA•R!VALHAL ,~

1() SR. PRJJDS.])DENTE Carvalhal .

Peço a palavra.

Tem _a . ,palavra o Sr. Deputado Galeão

o · ·S R. oGA1IJEÃIO OARIV·AlLHlkL - Sr. 'Presid.ente, em nome da
Co-mmissão ,.:e IF'·nanças, declaro que esta ·a ceita a emenda, a qual estâ
redi.gida em fôrma de autorização, não hav·endo in·Conveniente em que
seja a;pprovada.
·E ncerrada a discussão.
Approvada a e·rriend>a do Senadó.
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LEI N. 2.738, DE 4 DE JANEIRO DE 1913
Art. 23. O Presid·ente da Republica é aiutorizado a despender pela.
-iRepartíção do -Ministerio Idas Relações Exteriores, com os serviços
"desig.nados nas seguin.tes verbas, a quantia de 2. 609 :600$, papei, e
:s·. 045 :-41818$991, ouro.
Papel
Ouro
11. Secretaria d·e Esta:do Aug.mentata;da de 12 :000$ a dotação d •es:t•i :nada á I'epresentação do ministro, de aooôrdo com o ar:tigo 12 da lei 'D. 2 . 544, de 4
ié1e Janeiro de 1912 .
.JDlevada a 50 :000·$ a v.erba «·Material» ........................ .
843:600$000
·
:2. !JDmpr•egaidos em dis·ponibHMa·d·e .... .
100 :00 0'$ 000
.3. Extraorclinairias no Interior Aug>mentada de 30 :000$, correndo
1por conta da mesma as d·espezas com o Comgresso de 0.donrto!ogia, q,ue se reunir nesta Ca,5•66 :000$00·0
pi tail, durante o exercicio .... . .
8·50 000$000
4. · CO<!Ilm!-ssões de limites .. .... . ..... .
100 000$000
'.5 • Recepções offi.ciaes ..... ... . .... . .. .
200:000$00 0
1'50 000 $0~0
·6 • .Congressos e conferencias .... .• . ... .
7 .• Repartições internllJCicmaes ........ .
46 :488$991
'8. Corpo d"iplomatico Elevada a
RO :000$ a verba d.estina:da á re1Pr·es·entação do enviado 1extraordinario e mi·nistro plenipotencian--io 111a Republica Arg.ent!na, e
a 25 :000$ a destinada ã repr.esentação do ·env:iado extraor·dir>ario e m-i•nistro 1plen!potendar!o no Chile; _elevada a 22 :0·00$
a verba ccMart:eriaJ», destónada
ao a luguel de casa ·para a chancellaria da ·l·egação ma Repub.Jica ·
:A.rgen:t!na; aug1menta•da no "'Pes. soal» de 12 :000$, ouro, s ·endo
2 :000$ para representação do
ministro .na Be!gi·ca e Suecla ;
·6 :00·0$ rpara a -Oo miJnistro .D.ô
fParaguay; e 4 :000$ para o mlinlstro da Hespanha ........... . 1. 342 :500$000
·681 :500·$000
.9 • Co.rpo consular .................. . . .
300 :•000$000
"10. \Ajudas ·de custo .... ..... .. . .... .. .
:ti.. IExtraorclinartas no Exiter!or - · Au4.7•5 :000·$000
gmenta;da 1d,e 7_5 :00'0$000 ....... .

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

3 .04·5 :488$991

2 .609 :600$000

..
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Ar:t. 24. Continuam em vigor'° art. '13 da 1Jei 1n. 2.3·56, de 31 ded1ezembro de 1910, e o paragrapho unico do aTt. H da lei a1. 2.54.4,
de 4 de •jaineiro de 1"912.
Art. 25. Para o fim . de .g arantir aos arntor.es brazi,Jeiros de -Obras•
sci:entificas lit terari·as e artis1ti.cas. a reciprncida;de da pro•tecção aiJS
seius füpeiJt~s ' que a .Jei n. 2. 577, de 17 d·e ja•neiro •d e 19't2, a;rt. 1°,.
conof.eriu, - aos autores estrangeiros, qualquer que seja a sua nacionali- ·
dade, desde .que eJ.les per.tençam a nações que ten.\1am adher~d-0 ·ás comve.n ções inter.nacionaes sobr·e a materia, fica o Governo .autor:izad·o a .
adherir, .nos ' tepmos do s·eu art . 25, á Gonv·enção Internac.ional assigna•·
da em Ber•lim a 13 de fovereiro de 19018, inscr.evendo -se entre os mem>bros de . P ·class.e do ccBu.reau a.a U011ão InfernacionaJl» para a prp:tecçã'O·
1da·s obras litterarias e artísticas, com séde €IITl Berlim.
T .AIBE\LLA A
Leis:
N.
. ·589 de 9 de •S etembro :de 1850, .ar•t. 1°, § 6°. ·
N. 2. 348 ·de 2.5 ·de Agosto de •18 73 , ar:t. 20·.
MINISTERIO

DAS

RELAÇÕES

EXTERIORES

.•
1\

';

Decreto n, . 8.1624, Ide 24 dJe mcirço ,ie 1911.

Abre o credito snp·plementar ·~ verba ·5• Legações e
Co.nsu.lados - do a>rt, 12 da ·l ei n. 2 ..356, de 31 de
dez·e·mbro de l!ÍlO, afim de .dar ·e:léecução ao disposto
nos d·ecretos ·l egislativos ns. 2.339, de 28, ·e 2.363' e
2. 3.64, de 3'1 de dezembro d-e 1910, ma impor:ta:ncia
.ae 320 :553$79'8, o.u!'O. (Foi alterado pelo d·ecreto nu1 _,.. · me110 _8. 751 ,, ne _30 •de m a io de 1911) ............. .

Decreto 1u. ·8.751, :cl1e 30 àe 11iafo àe 19H
Altera de 320 :·5·53$79·8, ouro, para 303 :71.5$089 a imporita;ncia do credito aiber:to ,pelo decreto n. 8,624 , de
24 de março d·e 1911 ........................ ... . . .

303 :7:15$089

Decr0to n. 8.8·08 , àe 2•8 ae jiinho clie 1911
Abre o eredi:to extraor.dinario para occorrer ás despezas
•com uma ,J egação ·na Turquia: . .. ......... . .... ... .

13 :22•5$804
3•1·6 :·9 4 o$ 8 9,3·

TABEL:UA B
.V.eroas do orçamento para as quaes o Governo ·ped.erá .aibrir credi:tosupplem·entar no exercicio de · 191'3, 'd·e accô!'do com as leis ns. 5.89,
de 9 de setembro a.e 1850, 2. 348, de 25 a.e agosto de 1873, e 429, de
1'6 ide dezemb.ro 'ªª 1"8916, ar1t. 8°, m. '1 e a'ir~. 23 da lei 111. 490, de
116 d·e dezembro de 1-897, .e -le.i n. •560, .a.e 31 de dezembro de 189,8 .
art. 54, ·n. 1.
Extraorclinaricis no Exterioi•.

FIM 'DO 2° VOLUME

: "

O.rÇam·ent~ . da A.gr.icwl!tura
CAMAR-A DOS DEPUTADOS :

':·

P·al'ecer · . : . • . . . . . ................. . . . .. ; ; . . . . . . . . . . . . . .
P·rojecto. ·
.. ·....• . ... · .... ·....... . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Piro po•~ta rd o governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.abeJ.las •exiplicativ·as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
2" ·d.iscussã:o. . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requerim·ento .S.erzed·eHo ·Corrêa.............. . ...........
.Emen•das •não aceitas .. . ... ·.·...... . ....... . . -. . . . . . . . . . . . .
Parncer so1bre ·emendas em 2•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discussão unica 'd10 :parecer ... • ..... : ... : . . . . . . . . . . . . . . . .
Votação . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redaicção para 3•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3• füscussão; .... . ......... . ......... .. ..... . . . .. .. . . . .. ·. .
Requerim1ento Josino id e AJl'aujo ...... . .. . . : ... , . .. . . ·.. . ~ .
Requerimento 'Bueno ide .A Jndr.aJda... . ... . ....... ... . . . . . . . .
Emen'das não aaeitas........ .. . . . . .. . . . . .......... . .....
P ai·ece·r sdbr·e· emendas em 3•. . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .
Discussão u ni.ca ido parecier. . ....... . .. . ............. . . . .
Votação . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Red1acção •f1ntal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·a
9

1o

11
15 4
55
95
· 99
1·~ 3
124
i,7,5
1 85
185
21.3
451
453
<L83
4.9'.9
5 27

- SENADO FEDERAL:

11

p .arecier , .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .
Emenid·as . . . . . ... . .............. . .. . .. . ..•..... . : . . . . .
2• dis·cussão .. '. ... .. ... : ... ·. .... . ..... . .. . •.. ... . ·.. . ... . .
R •equerim!"Ilto Bueno •d e Paiv•a . .. ......... . . .. . ........._. .
Votação . . . . . ........ ; . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3• 1cliscus·são. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emendais e votãção ......... . ... . ... . .... : •....... ·.·.....
Re'dlaJcção f1nai! das ·emend!as......... . . . . . .. . ... . ........

539
543
546
54·6
.54•6

554
!>56
56'1

0AMARA DOS DIDPUTADOS ;

,P.aivecer. ·e discussão idas ·1emendlas ·d•o Senado. . . . . . . . . . . . . .

.5:6 7

SENADO FEDERAL:

.De{

Parecer ·e •fü.scussão das emerrd·as rej·eita:d 1as pel.a .Camara.

56.8

AgriaM~t'ikra......... . .. . .. . ..... ... . .. ....

571

de orçamemto (la

/

646
Orçamento do Exterior
0AMARA DOS DIDPUTADOS :

·P aireoer • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . • • . • . .
P.ro~ ecito • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • • •
Propo·sta ·do 1gov~rno ....•..... ;.........................
2• ICliscussão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • • • • . • • .
Emerud:aa [Ião a-0eitas....................................
Parooer sobre emendas em. 2•. . • • . . • • . . . • • • • . • • • • .. • • • • • •
Votação . . . . ......•............. ; .. • . . . • . . • • . . . . . . . . • •
!Red·acção vara 3.•.. . .... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Parecer so1b r.e ememl.as em 3.•... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rv~taçã.o e redàcção f!ina.l. . • . . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

·587
69 7

597
601
60•7
i!09
616
619
623
62'1'

SENADO FEDERAL:

·P arecer e emendas. • . . . • . . • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Red·acção :ftnal dws amendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . .
Votaçfüo . ................................. , . . • • . . . . . . . .

629
63•5
635

0AMARA DOS DlDPUTADOS:

.Pa;recer e di-scussão dll!s emendas ido S0"1a;do. . . . . . . . . ... . . •

637

SlilNADO FEDERAL:

Discmssão e vot(Lção das emendas rejeita.d.as vela Camara..

63'9

O:A:MARA. DOS ·DElPUTADOS :

Discu.ssão e votação idas emend·as do Senado..............

641

lfoi d!o orçamel!Vto do EIXJ't\er!or • •.••.••••••••••••••••••••••• .• • • •

6~3

,,...

.}

\.

/

•

\

'J

.'

