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DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

Pub/!ícação feita por ordem da Mesa da Camara dos Deputados 

XXI VOLUME 

Publicados: 

Intervenção nos Estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 volumes 
Estado (le sHio .. . . , ........ . . · . ..... .. . . . •· .. · ... : .· .. .. _ . 5 volumes 
ji\!Lensagens ff'.residenciaes ..... . . . .. . . .... .. . ..... . . · ...... . ·, 1 volume 
;Leis de orçamentos da Republica ............. ........... ·..o 2 folume·s 
Pareceres e projectos, 1911 (Mensagens -e Pa.·eo.eres).. .. 1 vo•lu:ne 
Elabaração dos orçam<?ntos, 19111 (P?·oj:e,ctos de oTça-

n~e>otos) ..... . ......... . · .. · .... · · .. ·. · · · · ·. · · · . . .. . 
Ela.boração ·de orçamento·s, 1912 ........ . .. ........... .. . 

A pubHca-r: 

Pareceres e v-rojectos-, 1912. 
Caixa de ,C'onverção. 
Impostos interestadoaes. 

4 voUumes 
3 volumes 

Projectos .d.e •COdigos (IDas aguas·, flo•restal, conta'bilidade pu:bLica ). 
Peojectos de codi-gos (·Penal da Armad.a, -proces•sos civil, co.-nme-rcial e 

-crimi.nal) . 
Bancos emiss-o-res. 
Alnnistias. 
Denuncias ·contra Presi·dentes de IRepublica. 
Inst-rucção IPu.filica. 
Valorização ·do café e da bor rac-ha. 
Canve·nios e tratados inteJ'llacionaes. 



DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

ELABORA~IO DOS ORÇAMENTOS 
1912 

Interior, . Marinha e Guerra 

· uiVOblJME 

RIO DE JANEIRO 

•ryp. do Jornal do Oomme1·cio, de Rodrigues & C. 

-
1913 





ORÇAMENTO DO INTERIOR 



( 



.. • 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
. . . 

. .. ~ .. ' ' ~ . --
PAR.ECER. N. ·155 · 

li'ilva a deapeza do Mitn-b8t.e>rio da Ju.s·tiça e N .eg.ocios in.t.erio1·es fll'IIra o 
e;xel·cici!o' de 191.3 

.A oCommissão .de Finanças da C.amara do•s Deouta.dos. tendo 
exami·nado devidamente .a -proposta .do orçam<mto do Mlfiisterio de Jus-

rtiça •e Negocias Interiores -para 19Jl.3 e a res·pectiva 
Sessão de 3 de · tabella explicativa, vem apreseRtar .. o .. .r·esulta:do 

Agostó :dess·e es hJjdo, indicando a:s alterações .• q.ue , lhe .pa-
recem necessarias, com os .a-ccr·escimos e cortys de 

. ~erbas e ·até mes-mo exclusão de algumas ~·uhrica:s e suppressão :total 
d:as dotaçõ,es ·para .certos se~·viços. 

!Para que se rpqssa ter idréa ·e·xa.ota. da prog.ressã,o ·da. d.espeza rn.os 
d·1ve-r.sos '"amos da a;dministraçãc:i subo,pd•ina,d.os a -essa · ]Já:S·ta, cciriiV(,in 

'···rec011dar os totaes 'do-s orçam·entos referidos ' .a: ·partir â.e 1819'3 :· ' . : .•, '· 

1893 

Pápel ................................... . , .. ·· · · ·• ·. 
. . . "- I . 

1894 

Papel 

1.895 . 
PajPel .... , ..... ..... .. ... . .. ............. : . ..... ·I· ; , 

1896 

Pi!JpéL .... .................. .. . : . ..... . .. · ... • ....... 

1897 

Pa!P€11. . . . . . . . : . . . . . . ... · · · ·· • · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ~ 

1898 

Papel. ............•.... : ....... ·.· .. ... .... · .. ····· 

1899 

pa;-pel :,. •. • · •.....••.... · .· ... · •·· · •.•' • · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

14.473:832$660 

15 .:67:5 :·404$97i5 

15. 94·6 :378$736 

16.009:915$349 

15 . 750:62~$564 

l 



1900 
'I 

Papel.··'········································· 
1901 

Papel .... ··•·•····• •.• · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · • · · · · • • •.• •. 

1902 

Papel. • • .. · ... · · · • ·• · · •· · · • • .. •••••• · · .: •.. •• · · ... ... 

Pa.pel. · · · · · .... ·~o:.• :!'!:O .. ..... • • • ••• • .. • • • • • • • • ••• • •• 

1904 

OurO·· ••.••• : •...•.. .••...• ••.•.....•.••.•..••. .•• 
Papel. •..••. .•. •••.. ....•.. ..• ·~· .•...•.. : •. .•••...• 

1905 

Ouro .•....•.•..... . ................................ 
Papel. •.• .. .... ... ...... ................ ... ..... ... 

1906 

Ouro . ........... •. ....•....•...•.••.. ... .. . .. ....• 
Papel ...... . ... . ...•... ·'· ...................•.• • 

1907 

Ouro ................ ..• . .... ... ..•.. . . .•.... •• •... 
·Papel ...... ....• .......... . •..•.•..... .......... ••• 

1908 

oúro .. •.................................... .... . .. 
Papel. ...................... : ..................•.• 

190•9 

Ouro ... .. ..... ... ... .. .............. . ...... . ... .. . 
Papel .. r ........ ..... ... . . . . ..................... . 

191-0 

~~!. ·.·: .': ' .. .'·:' ...... : .. :: ...... .... .. :: .. .. : .... :,· .. . : .. ::::. ·:. ·:. ·. •. · .. 

I .- ~. ~ • 

f 

15.900:216$799 

1'6.094:204$596 

16.451 :611$2(!0 

16.424:481$135 

. 5 :4.,S2$467 
19.841:884$250 

-· - I 

12 :114J245 
24. 557 :016 $·5'17 

8:900$000 
29.137 :977$197 

.....- .. j 

10:700$000 
31. ·379 :813$801 

10:700$000 
·3·5. 267 :250$442 

12:530$000 
36.324:651$741 

13:500$000 
~5. 712·~ :846$464 



1911 

Ouro .. . . .. . ...... .. •....•............ . .. . ... . . .. . . 
Prupel. ..... . .. . .. . . ... . ....... . .. . .. ... .. ... . .... . 

191.2 

Ouro . . .. . ......... . . .....• . . . .........• . .. .. .. . .. . 
fupel. .. . .. . .. . ................ . . ... ............. . 

Pa·o-posta ;para 19 t3 : 

10:700$000 
3•6 . •2[ 7 :.2•5i5 $4 50 

10 :·200$000 
3<7. 015 ;.90•9$564,5 

Quro...... . .. ..... . . ............. . . . ... ......... . 10:7 00$00 0 
Papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 327:553$.657,5 
.:.~~ .. ...... ..J>t ~ ~~. ·qr., ... . ~ 

4 
• .-.::.:.1;~ • .-~f 

'E' ·innaga;val que esse augJmento colossal de todas as verbas à,eve 
impress ionar vivrumente ao legislaldor neste momento d·e aperto para 
as ,finanças d.a Repubdi·ca, quando o proprio Governo, nã,o ·podendo es-
cond·er ·O desequilibrio entre a r ecei·t a e a despez.a;, confessa lealm.en te 
a existenoia de 'llm de/ic'llt a!VoultaJdo. 

'Reconhecendo embor·a que os set,viços a cargo do M·i·nisterio do 
lnteTior e Justiça cresceram consid eravelrri·ent.e e que o pro;prio t.em.po 
e o deseQ.valvimento na•tur.a.l das r epartições exigiram na,ros secrhfidos 
do 'IIhesouro, .ninguem di.râ que esses sacri<f·icios não tenhrum excedildo 
·um pouco a capacid.ade do mesmo T.hesouro. 

O adiamento indeferido ·da execução do preceito consti tucional que 
d·etet•minou a muda.nça d·a séd€ do Gcwerno F-ederall para o P l.an a l<to 
Çentral ·poz a · União na continge n cia de ir pagando cada vez mais ·Caro 
o preço de sua permanencia no -Rio d& Janel1'0. 

Eviden temente eHa uão podia d·eixar de acompanhar o progresso 
vertiginoso da Capi ta l, substituindo a Munidpalldade n aquillo q ue esta 
não p.udesse r eal·izar . · 

®' assim qn.e tem hoje a seu ca t•go -os ser.viÇoQ S urbanos ma is rele-
vantes e de51pen diosos, como sejam toda a policia, tanto civil como 
rn LH•tar ·e o Corpo de Bombeiros. 

Cam r elação a est.e ult.i.mo jCo·rpo devemos 1-embra·r que a l ei n. 85, 
de 20 d e setembro de 1892 mandou ;passai-o para a MunicipaJ.ida'de, 
com que dev.era. ficar, m as de o·nde t•evel'teu .par·a a União por efofeito 
do decr et-o n. 1. 866 A, de 7 de março e lei n . 266, d·e ·24 d e d-ezemb ro 
de 1894 . 

Convem notar que não faJ.lamos aqui na magistratura local, que 
muita ge nt(l a utorizada suppõe, e CO!TI optimas ll'azões , uma obrigação da 
propria União manter n a capital do paiz . 

•Mas o f acto é que o.s 'impostos munkip·aes que a U.n·ião retewe 
para custear pela metade ess·es sel'v·iço.s nun ca produzira m qu·an to bas-
iass·e. 

Esses impostos fora m o de tra n smissão de propriedad e e o de .indus. 
jrlas e profissões. A .lei n. 265, de 24 de dezembro de 1894 a uto rizou o 
Governo a abrir creditos sempre qu e o total da ren da d esses dous Im-
postos não désse para co·brir a m etade da despeza com os ser v!ços ind i-
cados. · Oomo esta ultima hypothese é -a que ha muito te mpo se vem 
veri·ficando, acontece que ultimamente todàs os annos o Governo in v'ariã.-

·yelmente se encontra na contingencia de reconer á tal a utorização . 
jNo exel'cicio corrente essa ·irregula r s;tuação foi ainda aggravada 

pelo facto de haver sido devolvida á Municipalidade a. co.brança .<lo im-
posto ·lie trans missão d e prop.rieda,de, fica·ndo a União apenas cam õ de 



industrias e profissõess, que a mesma Munidpalidad·e tambem reclama 
para si, como fonte de renda que •reputa ·caber-lhe. 

No primeiro semestre do corrente exercício, pelas .informações offi-
ciaes co.Jhidas pelo relator, o citado imposto produziu stricta.mente mil 
'novecentos e vinte e nove contds, úitocentos e ·cincoenta " sete mil nove-
centos e sessenta e seis r·é.is. ·Como a metade da despeza com os ser-
viços de policia, bombeiros e fôro local é de 9. 954 :33~$426,5, segue-s;, 
qu.e o Governo terá de .abrir credites, este anno, por -insufficiencia ·de 
verba, no valor de, p elo menos, ·6. 434:336$426, isto na .hyp0these da 
·arrecadação attingir ao que foi o•rçado .. . 

A conclusão logica a tirar-se de tudo isso é que o orçamento- do 
interior tem stdo e é hoje mais do que nunca um orçamento falso, e 
fictício, pois que grande pa.rte da despeza tem que .ser .co·bérta por meio 
creditas •supplementares. · 

·Parece á Commissão de Finanças .que •o seu. 'Principal dever é que de 
facto se vai gastar. s·em o sophisma grosseiro de attribuir parte dessa 
des·peza á ar reca da.6ão de impostos sabidamente insuffictentes. 

, 'Existe ainda uma circumstancia que convém annotar . Referimo·-no.s 
á grande balburdia e aos atropellos· inevitaveis que esse pessimo systema 
occasiona, ·perturbando os pagamentos e tornando impossível a appJi.ca-
ção do regimen dos duodecimos, de tão hom ·effeito na pratica adminis-
trativa·. Esgotada nos primeiros mezes d<:> anno .a quota com .que a 
União concorre para o custeio dos serviços a que estamos alludindo, fica 
o Ministeriü do •Inter.ior e Justiça á espera que o da Fazenda lhe ín'dique 

.o q1wntum da ar.recadação dos impostos que devem fornecer a · outra me-
tad·e do necessa ri·o para a deiSpeza . Demoras naturaes em operações 
dessa natureza ·COllocam ás vezes o Governo em delicados apuros para 
acudir a serviços permanentes, alguns dos quaes dizem até com á pro-
p.ria segura.nça publica. 

'Parece á Commissão de Finanças que essa situação ·anomala deve 
ser ·definitivamente regulada, leva ndo-se á conta da União o tota.l das 
despezas, cuja metade os impos tos já citados deviam .custear, m as não 
dão para custear . · 

E' evidente que dess'a.i·te a cifra total do orçamento subirá mai·S 
de nove mil contos; mas,' essa é a verda·de, por que motivo- havemos de 
escondel-a, ·phaJ'ltasiando .um orçamento que não traduza a. realidade da 
d·espeza que effedivamente se vai fazer ? 

· A Comrnissfuo prefere clareza. e .sinceridade n est es assumptos·, _fiel 
a.o seu programma de evitar o mais pàssivel regimen que po.deriamos 
chamar dos orçamentos later.aes, que ·inutilizam todos os calculas, frau" 
dam a verdade sobre a situação fin a nceira do paiz e s upprimam a au-
diencia .imprescindível do Congresso, a s ua fiscalização e exame e:m 
l)later.ia de tanta reJoevancia, como seja esta d a applicação dos dinheiros 
elo contribuinte ao custeio dos serviços admini.strativos e á manutenção 
elos .apparelhos de .governo que dirigem a ·Causa publi-ca. 

E' es.ta a primeira, observação que a Commissão deve .fazer no in-
teresse da verdade orçamentaria., aconselhando a ·duplicação da·s verbas 
13, 15 il 31 da, pToposta, para acabar de vez com o sophisma de attrl-
buir-se á renda proveniente elos impostos de industrias e profissões me-
tade das despezas exaradas nas citadas rubricas . 

E: .claro que assim fica;rá, ipso faoto, revogado o artigo de lei que· 
autoriza .a abertura de credites sup·p1em entares !Sempre que a renda es-
pecial não der para tal m eta.de, devendo a União arrecadar o impo.sto 
de industrias ·e profissões no Districto Federal sem es.cripturar m .ais Q 

pro dueto ·como renda extraordinaria. 
Esta € a a.lteração s ubstancial que a Commissão julga dever fazer 

na '])rnpnsta ou antes no mecanismo da proposta, par.a maior exacUdão. 
do proprio or\)amento. 



-Todavia, ha modificações Dutras, nessas como nas demais- verbas; 
que .a ·Commi-ssão tem .ig·ualmente o dever de propôr, como sejam, por 
exemplo, a passagem dos serventuarios elo culto .catholico ('100 :000$) 
·reformados da Brigada Policial e Bombeiros (772 :289$632) e magis-
_trados em disponibilidade (209 :600$) para o· orçamenm da -desp!'za do 
Ministerio -da Fazenda, pocr- onde são pagcis to-dos os inactivos dos diversos 
min.isteriDs civis, sem' fallar em varios -cõrtes, que consi-dera opportunos 
e -pequenos accr-escimos que -a adminiJstração solicita como indispensaveis. 

Para ma.ior methodo e clareza a Commissão acompan hará pa,·i-
pass?!, neste •parecer, a proposta do Governo, aproveitando o ensejo para 
declarar que reconhece com prazer o espirito de parc·imonia, que o actu a l 
Ministro soube empregar na decretação 1\aG reformas autorizadas pelo 
Congresso. A melhor prova do -bom senso, criterio e economia que p re-
~ldiu a essas reformas esbá na longa serie de projectos ulterio-rmente 
apl'esenta-dos á Camara, elevando vencimentos de funccionarios das re-
pa rtições recentemente reorganizadas. Se o orçamento vai subi-r, n!ló 
·i! Isto culpa, do actual Ministro, antes· do proprio ·Congresso, qÚe tem 
!!fêmpre -dividido em metad-es as verbas de policia, bombeiros e fôro local. 

. e que •além disto elev>ou de centenas de contos as despezas com a sua 
propria -representação, augmentou os ord-enados dos- juizes federaes e 
não soube ou não quiz resist-ir a -certas .solicitações, cujo defe rimento 
poderia -ser adiado ·para melhores tempos. 

D ito isto, passa a Commissão a. examina r pormenorisadamente a 
propo-sta do Governo . 
.. As verbas 1, 2, 3 e 4 não soffreram alteração na, proposta. 

As verbas 5 e 7 (subsidio de Senadores· e .subsidio de Deputados) 
continuam apresentando o accrescimo -de 214:200$ a 1• e de 720 :800$ a 
2• por effeito da eleva.ção do·s s ubsidias dos r-epresentantes da Nação a 100$ diarios, contra o parecer da Commissão de Finanças, que -não 
pôde pretender agora alterar a lei respectiva, feita,, comó ê sabido, para 
v.igorar -e in todos o-s tres annos da legislatu ra. 

Quant-o ás despezas das rubri'cas 6 e 7 (Secretaria -da Camara e do 
Senado, com os «dispendios do ·serviço" e o «material" ) a Commissão 
limita-se a fazer o que lhe ê solicitado pelas Commissões d-e Policia das 
duas Casas do Oongresso, ·mas não •sem accentuar o cre<Jcimento espan-
toso dest-as duas verbas, que eram em 1893 d-e 234:379$988 (Secretaria 
do Senado) e 301:000$ (Seéretaria da ·damara) e figuram hoje na. pro-
posta para' 1~13 com 799 :105$972 (Secretaria -do Senado) m a1 s 
82 :527 $854, -do que to da a Secretaria d-e ·Estado com as· suas tres diC 
.rectorias gera.es, e 944:106$318 (Secretaria da Camar-a), um total de 
1. 743 :212$360 ou seja mais do do-bro do que é preciso para o pagamento 
do subsidio dos 'Senadores nos quatro mezes normaes de ses!São óu m à is 
de metade do neces-sario para o pagamentD integral dos Deputados no 
mesmo período constitucional de funccionamen to. . . 

Quanto á verba da Se-cretaria do -Senado, ·entre o o•rçamento vo-tado 
para 1912, na i.mportancia total de 799 :105$972, e o que é proposto 
para 1913, ha uma -differença de 19 :771$05 4 para _menos, differénça que 
resulta do augmento ·d-e 598$946 na verba t otal da consignação Pessoal · 
e da diminuição de 20· :370$ na da consignação ulfaterial. 

Aquelle a ugmento assim se explica: 

Augmento de ven cimentos -que t iveram os -dous porteiros . . 
Idem, idem, os a;judantes de porteiro ....... . . . .. . . .... .. . 
Augmento da verba para gratifi-cações addicio-naes, destina-

·do a attender á elev-ação que 'Virão a ter algumas dessas 
gr-a tlficações. . . . . .... .. · · .... .. .... .. . ... ... .. .•. . 

Mais ...... ........... ... ...... -.. .... ...... ..... . 

2 :40 0$000 . 
1 :920$00 0 

1:981$346 

6:301$346 



.Verba para pag_amento . dos vencimentos. de um continuo, 
dispensado do Eerviço por deliberação do Senado, de 
30 ·de dezembro de 1910, e que é s·upprimida Po.!' haver 
ess6 ,continuo f·allecido em ja neirü -do corrente anno .-
menos ............. . .. : . ......... ...... ..... .. ... . 

Differença para mais ... 

5:702$400 

598$946 

A -diminuição -de 20 :3-70$ na verba ·da consignação Material resulta 
do seguinte: 
Diminuição na sub-consignação «Objecto.s 

de expediente; etc.»................. 5:0·00$000 
Diminuição na sub-~ns·ignação «Or·ga-
nização e publicaç1to de Anna·es de 
1827 a 1857».... . .......... . ...... .. 9 :000$000 

Diminuição na ·sub-consignação «Even-
tuaes». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 :970$00(} 50 :970$000 

Augmento na sub-consignação «Serviço 
tachygra.phico, etc .» . . . . . . . . . . . . . . . . 1:200$000 

Augmento na sub-consignação «Salarios de 
· 12 ·serventes, etc.».. .. ............... 14:400$000 
AÍlgmento para. dotação da sub-·cons·igriação 

nova. «·Cust•eio e reparação· -dos· auto-
moveiS>) ................ . . ...... ... . 

b ifferença para menos ... . .. ... . . 

.Menos 20:320$, mais ·598$946=19 :77-1$054. 
Verba 9 - Sem alteração. 
Ver.ba 10 - (Secretaria -de Estado). 

15 :000$0·0.0, 30:600$000 

20>370$000 

A 1Jni-ca alteração na proposta limita-se a uma reducção de 5$ nas 
diarias dos cinco correios, •por não ser bissexto .o.- anno de 1913. 

Verba . 11 -'- (Gabinete do cons·ultor geral da Republica) . 
Sem alteração. 
Verba 12 ----' (Justiça Federal). 
·Com reLação a esta verba a Commi·ssão se limita a propôr, como lhe 

fo.! pedi-do, ' uma. nova distribuição da rubrica Mc.te?"ic~l do Supremo Tri-
bunal, sem alteração da quantia proposta para 1913, que .é a · mesma que 
foi votada para 1912. 

· A:. -commissão lembraria, oomo homenagem ao Poder Ju·dioiario. a 
conveniencia de .s•e appJi.car tambem ao Supremo Tribunal Federal o 
disposto no art. 9 9 da actua:l lei de -des·peza. 

Neste sentido o rélator formulará emenda a.o orçamento da Fazenda .. 
Na verba 12 · ha um augmento d.e ·162 :720$ para mais, tendo si-do 

votados para o corrente exercício 1. 70•6 :075$618, estando a despeza, de 
Hn3 orçada ein 1. 868 :795$618. 

· A differença provém do augmento feito pelo Congresso .cJoe 60 o/o, 
40· o/o e ·30 o/o nos vencimentos dos juizes federaes· e dos substitutos, de 
accôrdo com o art. 9° da lei n. 2.544, -de 4 d•e janeiro de 1912. 

Verba 13 ~ (·Justiça do Districto Federal). 
Como annunciou em começo e no exclusivo interesse da verdade 

orçamentaria, a ·Commissão I·ev'Du á conta· geral da. União a despeza total 
· das Cons.lgn~ções comprehendidas· nesta verba. E' uma ficção attribmr-

se á Municipal.ida:dé ·:ou a o prod'Ucto d·e impostos municipaes arrecadados 
pela União a metade da despeza inscripta nesta rubrica., abstrattindo-
se meosmo do ponto de vista do·utrinario em que muitas autoridades de 
nota .. 'se collocam . para ·a.ff.irm'àr ' Cómo . affirmáin 'que o fôro local é• 
f~~::al. , ,,A V~l:~a , ?~pHc,o;u,, por , effeit? , des~a alty\·aç\Lq, , t end'd: soffrido 



\ 
t 

· ainda ligeiras modificações, de accôrdo com a reorganizaçã<J da Justiça. 
, do Districto Federal, feita pelo decreto n. 9. 263, de· 28 · de· dezembro 
"d·e · 1911, e não totalmente observada na tabella que acompanhou a. 
proposta. 

Verba 14 - (Ajudas de ciisto a magistrados). 
Sem alteração. 
Ver-ba 15 - (Policia do Districto Fed-eral). 
Com r·eferen-cia á despez·a Çl.a Policia, o Relator •sente não poder, 

pela urgencia do tempo, demorar-se no exame das diversas ·verbas. 
Esse exame talvez o conduz-isse a uma remodelàção completa da 

t a be'lla da -proposta, onde ha al.guma.s verbas que poderiam ser cor.tada;s, 
outras -que deveriam ser diminuídas e ainda outras que evidentemente 
necessitam de maiores dotações. · · · 

A primei-ra observação propriamenté orçamentaria ,à ~azer no .pa-
recer s·eriá .a ·da •situação francamente mais- lisOnjeira, da polida militar, 

. onde se· procura- gastar menos . e mei·h{)rar sempre . 
Gaba-.se muito e -com relativa razão a excellencia da Guarda .Civil, 

uma feliz idêa do Dr. Cardoso d:e :câstro·. Mas · a verdade é que o que 
se despende com um só guarda civil daria tal-vez para tres soldados da 
Brigada Poli·ci-al, de {)nde -se deduz que não conVêm augmentar o effe-

. otivo. da . corporação crea.da pe1a -reforma Seabra, uma vez que a Brigada 
Policial continue a aper-feiçoar-se,' 'comn é ' patente que .se está aperfeiço-
ando. Mas, nem mesmo o eff'ecHv{) da 'Brigad.a •pó.de ser augmentado, 
nas · a.ctuaes condições financeiras do paiz. 
· Recapitulemos um pouco : · · 

As despezas -com a Pnlicia ('eomprehendidas todas as suas divisões) 
foram ·de .5. 852 :459$580 , no e:>eercicio d·e 1902, sendo que a metade 'da 
despeza, ou sejam 2. 92·6 :229$751, correu po-r .conta dos impostos d-e 
trl:l,nsmissão de propriedades e de industrias e profissões·. 

·Exercício de 1903: 
Orçamento ....... : ... . ............. . 
Por -conta dos irppostos ....... : . ...... . 
Por conta da União ........... . ...... . 

. Creditas •extraordinarios .... _. .... , ... . 

Excesso do orçamento ........ . . ...... . 
!Exerceicio de 1904: 

Orçamento ................ . ......... . 
Por c-onta dos impostos . .............. . 
Por conta da União .. ......... . ..... . 
Credito extrao.rdinario . ...... . . .•..... 

Exercício de 1905: 

Orçamento . ......... . ........ . ...... . 
Por conta, dos impostos ........... , ... . 

·For c-onta -da União ........... -....... . 

Excesso -do orçamento . ............... . 

·Exercício de 1906: 
, Por -conta dos impostos .. . .... . ... . .. . . 
·Por conta da União ... . ........... . , . . 
_. Creditas extraordinario-s ........... -. . . 

. Exces~o}l.o _orç_aHI~nto.· .. · ...• .. _ .. , .... _. '···-'-',. 

2.989:667$438 
2.989:667$438 

97•5 :282$841 

3. 785 :741$383 
3.785:741$383 
4. 000 :00·0$000 

3 . 824:690$063 
3.824:690$063 

6. 055 :190$-518 
6.055:190$518 

5.979:334$876 

6.954:617$717 

975:282$841 

7 . 571:482$766 

11.649 :380$126 

7.649:380$126 

4.000:000$0~0 

-205' :718$082 12 . 3-16 :099$118 

. :. '. '; : . . ····•.·. · ; .. . ·. 1. 415 :5~~.$0 .10 



to 
Exerdcio de 190•7: 

Orçamento, ............... , . . .... . . . 
Por conta dos imposto,; . ....... . ... . . . . 
Por conta · da União ......... . . . . .... . 
Creditas ex.traordinarios .. . .... . ..... . 

Excessn de 'nrçamento ................ . 

Exerci·Cio de 190 8: 

Orçamento .. . .. .. .... .... ........ . .. . 
_Por conta d·os impostos .............. . 
Por conta da União .......... . .. : . .. . 

· Creditbs extr.aordinarios ............. . 

Excesso do orçam ento ............... . . 

'Exer.cicio de 1909: 

Orçamento ........... .. ............. . 
·Por conta dos impostos ..... ..... .. ... . 
Por conta da União ................ . 
cr.editos extraordin.arios .. . .. . .. ..• ... 

:Excesso de orçamento ............... . . 

Exerci-cio de 1910: 

Orçamento .... .... . . .. ......•.. ....... 
Por conta dos impos tos . ...... . ..... .. . 

' Por ·CO h ta ·da Uniã0 ..... . ' . . . .. . ' . ... . 
Creditas extra;oré!inarios . . .. , .. .. .. .. . 

Excesso do orçamen to . . ..... ... . ..... . 

ExerciCio d·e 1911 : 

Orçamento .......................... . 
Por conta dos impostos ............ . . . 
Por conta da União ... . ............. . 

7.226 726$768 
7.220 726$768 
1.415 596$010 

. . . . . . . . . . . . . 
8.836:415$652 
8. 83·6 :415$·6·52 
3. 821:040$809 

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

. .. .. . . .. ... . 
9.285:725$894 
9. 285 :72.5$894 
5.111 :767$205 

• • ••• o • •••••• 

• • • • • • • •• o ••• 

8 .537:653$104 
8.537 :·653$104 
4. 2·95 :593$730 

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

. .. .. . . .. . . . . 
7. 976 :827$7'14 
7. 976 :82 7$714 

14.441 : 453$53~ 

15 .857 :049$546 

3.821:400$899 

17.672:831$304 

2~.493:872$113 

3 . 821:040$800 

18 .5 71:451$788 

2·3. 68.3 :218$993 

5.111:767$205 

17.075:306$208 

21.370:899$938 

4.295:593$730 

15 .% 3 =·6J>5$420 
1/2 
1j2 

NOTAS ...:_ Nos creditas do exercicio de 190.8 ·estão .comprehendidos 
3. 012 :385$·112 «por ins uffici encia de impostos>J. 

Nos de 1909, idem, 4. 915 :767$205. 
Nos de 1910, idem, 4 .295 ;.593$730, idem. 
Estas C'ifras, pensa a Commissão, devem calar no espirito ·de tÇ}dos, 

sobre tudo agora, quando, no interesse da v·erdacTe ·orçamentaria, · vai ser 
:súpprimiila 'a "·ficÇãà dâ metade da despeza pa.ga por impostos municipaes 

···que a· Uniãb' ar'recada. · · · 
'Em outras circumstancias, poder-se-hia. talvez tentar a. fuBão das 

V•erbas destinadas a o serviçO de .identificação, que oê a base da insÍrucção 
crimina l e o elemento primordia l pa.ra a organização d·o cadastro do 
crime, com as v:erba•s do serviço de segurança publica com os seus in-

- lii:eis 80 .agent·es,. evitando-se assim a formação de um duplo archivo da 
• deHnquencia· e lançacndo·, com -verdadeiro fundamento scientifico, as bases 
. {la poli'cia de pre-V'enção·.· Ma.ll -tUdll) ·isSo.· envolve. antes matetia de daracter 

J 
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regulamentar, cuja iniciativa e solução ca,be privativamente ao Poder 
Ex·ecutivo. 

As verbas para os diaristas estão calculadas como si o anno de 
191 3 fosse ·bisexto. A·Commi.ssão corrige u erro da prop·osta, fazendo o 
necessario abatimento . 

. Aconselha ainda a r educção a 10 contos da verba de 60 contos des-
tinada á conservação da R·epartição .central, ·por não comprehender que 
se necessite .de tanto dinheiro para conservarr um ·palacio que mal vem 
de ser acabad·o e para necessida,de de .cuja con.st rucção se vivia a argu-
m entar com os .gastos exagerados do aluguel e das . r etormas continurus 
no antigo casarão particular da rua do Lavradio. 

A Comm~ssão, ouvido o Ministro, que s e mos tra s empr e interessado 
em nã'() só evitar clespezas inuteis-, como tan1be1n em ·-conseg·uir que as 

. verbas t enham applicação proveitosa , não hesita em ·propôr a suppressão 
total da cons·ignaçãio -destinada á ·Colonia Oorrecchmal de Dous Rios. 

, . Este estabelecimento, fundado ha um decennio, não tem correspon-
dido aos fins que d·eterminar.am a sua creação. Elle ·poderia e deveria 
ba111tar para o seu proprio eusteio e dar a.inda alguma renda. 

Infelizmente é o contrario que se verifica. 
Não corr.i.ge ninguem, foi mal insta!LaJdo, tem atravessado uma exls-

tencia chefa de tristes peripecias administrativas e pód·e com va!l't agem 
ser substituído por outro, que fique localizado em uma ilha de nossa 
propria bahia ou em um suburbio do Districto, mais perto das vistas do 
Ministerio do Interior, que .só assim conseguirá fiscalizai -o de modo 
conveniente. 

A Commissão propõe que se inscreva, na rubrica da Casa de Deten-
ção a verba de 200 :00.0$ para a a ccommod.ação ·proviso.ria e · ~ustento dos 
corr·eccionaes que estiverem actualmente cumprindo pena na Colonia . 

Nesse, entr·etanto, o Governo, devidamente aut·orizado por disposição 
que irá exp.ressa, fará de seu melhor para i·egulariz:;tr .essa si-tuação pela 
fundação de outro estabelecimento ou adaptação de a.lgum já existente 
que não venha a representar uma · grande soinma de di..nheüo atirada 
fóra em pura perda no oorrer elos annos·. A antiga Colonia, que tem 
boas terras e presta-se muito a out ros fins, poderá ser vendida, com 
audiencia da Directoria do Patrimonio Nac-ional e em .concur rencia ·PU-
blica, pa.r.a ser o producto applicad•o ·especialmen t e á compra de outro 
ten eno .para o ·estabelecimento provisoriamente supprimido ou obras de 
adaptação em alguma .propriedad-e nacional que •o Governo deseje apro-
veita.r. · 

Quanto á Brigada Policial, a Commissão opina, como· já o fez em 
r.elação ao outro .ramo da policia, que se leve á conta da União a despeza 
total, ·e supprime a verba -dos refmma.dos, .para incluil-a no Ministeri·o da 
F'azenda, por onde correm as des·pezas com os inactivos ·das pa.stas civis. 
E' claro que com aquella primeira .providencia, e a.pez.ar da segunda 
medida, a verba cresc,eu considerave'lmente, mas exprime a r·ealid.ade 
da despeza que o Thesouro vai fazer e nós pr.e.cisamos ·de •orçamentos 
veridicos e não de so.phismas engendrados .pela subtileza legislativa e 
burocratica. 

Verba 16 - (Casa de Correcção)·. 
Sem alteração. A Commis.são lamenta sinceramente que a.s e.per-

turas da· situaçãio financeira não lhe .permittam encai'ar melhor o pro-
blema .pen-itenciaria que .reclama., aliás, solução urgente. A col11Strucção 
de uma .penitenciaria modelo, com capacidade para receber todos os· cri-
minosos que sejam condemn.ados .pelas justiças da Ca . .pital Federal, é 

. uma n~cessidade flagrante, sendo de ,lastimar que as col).d_ições d0 mó-
menta. não p·ermitlitín ·ao Poder Legislativo olhar mais detidamente pará 
o ·.assumpt-o. A Casa de CÇ>rrecção não comporta sequer 300 sentenciados, 
!Wlitoll ll.os quaes cvmprem a ·P·ilna na Ca,Sa- de Detenção," que é l'ogar 



'1>ara reclusão de processados e nem está. habilitada com os elementos de. 
trabalho necessarios para 9 cumprimentü fiel do r-egimim que a lei 
penal estabelece. 

A solução pratica de-ste caso seria a entrega do edif.icio da Correcç1to 
á. Detenção que tambem luta com a falta de accommodações, _e edi.ficaçãü 

'de uma penitenciarai moderna f6ra do centro · urbano . Infelizmente uma 
causa e outra tem que ·ser adiadas para melhores· .tempos. 

Verba 17 - (Guarda Na.ciona1) . 
.Sem alteração. 
Verba 18 - (Archivo Nacional). 
Houve insignifi-cante .alteração na verba ·para os ·diaristas, onde a 

proposta incluio um dia a ma·is, como si o anno fôra bis ex-to. 
Verba 19 - (Assistencia a alienados). 
A pro·posta apresenta boa economia, tendo supprimido, como era na-

tural, a verba d·e 400•:000$, votada no exercício de 1912 para installaç~o 
·de novas -colonias agrícolas. 

Verba 20 - (Directoria Geral de Saude Publka). 
A Commi-ssão, ouyido o Governo, propõe uma medida importante, 

qual seja a o·rganizaçãll -definitiva dos serviços d·e prophylaxia, pela fusão 
de duas das mais importantes rubrica:s desta. verba .. 

E' este o confronto entre o que estabelece o projecto e o credito 
vetado para o exercício de 1912: 

Serviço d-e Prophy1axta da Febre Ama,re!la: 
·Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . 122 :400$000 
Pesoal s·uba.lterno . . . ... 1.297:20.0$000. 
Materi;otl .. ·... . ........ . 100 :000•$000 1.-519-:600$000· 

h1specto-ria de Isolamento ·e Des-
infecção: 

Pessoal .. ...... . ..... . 
:·Pessoal sem nomeação .. 
: Material .. .. .. · ... . .... . 

67 :400$00-0 
360 :0•0·0$000 
264 :000$0·00 691:400$000 

Credito Vütado para 1912 ...... .... _ ....... .. ... . ...•. 
·Credito orçado pela emenda .. .... . .... ..... . .. ....... . 

Dif.ferença para menos em 1913 . . . ......... : . 

2. 211:000$000 
1.828:000$000 

383 :00'0$000 

. Damos o confronto entre o projecto e o -cl'ed jto orçado na proposta 
. pa.ra 1'91\3 . 

•Serviço d·e pro,phyiaxia ela febre amarella: 
'Pessoa•! . ..... .. . . ... . 
Pessoa!! -subalterno . . .. . 
Material . . ..... . .... . 

5'0•:-4 00$000 
1 : 117 :.2'0'0$ o 00 

100:000$000 

In.specção de isolamento e cres-
1-nfecção : : 

Pe.ssüal ...... · .... . .. . 
Pessoal sem nomeação 
Ma teria( .. ' ......... . 

67 :100$0·0·0 
380 :5'20$000 
2.616 :•O·Ojl $·0 O O 

f . 2167 :•600$00·0 

7113 :.9,20$000 

::orça.àa na -proposta p rura 191'3 .................... , .. 
.Qreill-to:. orçado· pela em enda ...... _.- · .... ... . . :· .. : . . ... . 

·Djfferença; , rrnrw mends .. •ém · 19'13·: . ·:· .' .' . ·: . . . .. ~-: . 

1. 981 :•5'20$00•0 
1.812-8:000$000 

l í5i:J :52o'$0Qt0 



.•A :. titü'io ·-de •informação damos -a.qui uma nota sob1·e· as verlbás da 
Saude Publica nos. ultimos annos ; 

Credito ·da ven'ba Samde Pulb.Jica .em 19'10· .•.... : 
Credito da verba Saude Pub)ica em 19-1•1 ...... . 
Credito da verba Saude P·ublica em 191:2 ......• 
C.redito da ver-ba - Saude P ublica - em 191•3 (segun-

do a proposta) . . .. .... .. . .. .... ....... · ....•..... . 
Credito da v~r.ba - Sa-ud:e Publica - em 191'3 (.pelo 

.projecto ·co.m a fusãJo das d'uas tabeHas e a sup-
·pr-essão dos creditos para embar·cações. . ..... . ... . 

6. 07•0• :667$15-4-0 
<i. 0'7'9 :0168$·308 
6. 4•6'7 :•34-1$.200 

5. 67-8 :·46•3$000 

5.299:933$000 

Ver.ba 2i - (!SecPetaria do Conselho. rSupedor d!e IDnsino). 
S•em alteração: 

Venba 22 - (Subv·enções a instirtuições do e·nsino). 
IÜ .pr-ojecto corta cem contos .na subvenção 'á Faculdade ,de Medicina 

do Rio de Janeiro, ponq.ue tal quantia votada a mais nos d'ous annos 
ulteriores ·e dest~ada a installações de la!Yo'ratorios •que já se ·acham 
funccionando, per-de·u a sua ra.zão de ser. Augmenta 50 :000$ para o 
Instituto .Eiectro-Technico .de Porto A'legwe . 

V•erba. 23 - . (•E:scola .N.aci·onal de . Bellas-!A!rtes). 
iDe accôrdo com' a proposta do Governo a ve~ba ouro teve um au-

gmento de 600$ e a verba papel dlminuiu 3·3 :000·$000. 
Verba 24 - (Insti·tuto Nacional de Musica). Houve uma pequena 

.;conomla na proposta. 
Y.er.ba 25 - (Instituto Benjamin Cons.tam,t). A ,pro.posta accusa um 

augmento de 3·3 :516$, pa-ra .pagamento das taes gr<Lt•ficações addido-
naes, q1:1e se vão ,tornan.do moda, com grave ·prejuizo ~"l.r ''l. a Nação, 

Verba 26 - (Ins-tituto Na-cional dos Surdos-MurlosJ. Ha na pro-
posta um augmento d.e 1 :400$000 . 

Verba 27 - . (•B,ibliotlieca Nacional). Sem a1te·:a.çã1. 
verba 28 - (-Serventuarios d.o culto cath0licJ): O projecto SilP-

pr;mp esta verba, , qu,e passará a fi,gurar no o<cc;runento da F'azenda, por 
se t11atar •d.e pessoal tna~tivo. 

!Verlni ·29 · -. (ISoc·CO<rros 'P·ublicos) . A rGommissão pôd·e feli>;mente 
o anno passa;clo ma nter irutacto o •Caracter uesta verba, que ·se desti·na. 
espec-ialmen-te .. a oc.corr.er ás clespezas .provenientes d.e e-pidemias·, fome, 
incendio, secca, dnund:açõe.s e ·outr.o~s ·imprev.i,stos, co.mo ' med-id~as- sani-
tarias . Em ar.tigD esp.ecial, o . orçamento vigente manteve os auxilios 
ás associações que Já gozavam desse favor e i-sto· m .esmo como uma 
adver.tencia para ·que ellas se organizassem d.e óutra fôrma, de sorte a 
pr.esci.ndir da prote~ção -do IDs•tado, que •em mna época d·e grave ci'ise 
eCO<nomica e ~Lnan•ceka oomo a ·que atrav'essa.mos, não · ,póde, s em grave 
erro, ampliar a funcçãio tutelar, que ali:ás não [he é p.rorpria. ·· 

.. ·. A Commissão .renov.a a aclvertencia, certa d,e que o patriotismo de 
to.clos <!oncorrerá para não augJmentar a ·'Cifra já consideravel com- que 
esses . au«-IHos figuram no o.rçamen1o deslt-e anno e que não iPócle pm· 
emquan.to ·ser augmenlacla. 

Verba 30 - (Obras). Ha uma economia de 100 :000$ na propos'ta. 
Verba 131 - Como fez com a Justiça do Dis.tricto e com a policia 

civil e militar, o p.rojecto lev~ á ·conta da União a d·eS•peza total desta 
rubrica, supp.rimindo a consi.gnação elos .reformados, que d~v~ fi/turar 
~ . : ~r>~amento da ra:><<mda ,por .se . t-r-atar · .de ·'J)essoal inacti'I"O.' . . ' , 
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Verba •32 - (Ma.gistrados em disponi·bilidade). Supprlm i-d·a a con-
signação, para -pa,ssar .para o orç-a,mento do Mlinisleri·o da Thzenda. 

"\"er.ba 33 - (Serviço eJ.eito.ral). S•em alteração. 
Venha 34 - (;Ppe>feitu.ra, j.ustiça e outras despej~as no TerritoTio 

do A<:re). O projecto diminue .300 :000$ na <:onsignação para serviços 
pubJiocos e obras ~o · Acre. · 

. Insta,lladas <J.omo se acham as estações radiognphlc:J:s qüe o Mi-
nisterio do Interior m .a,ndou ~strubeleoer •no Terr-i•torio, C!lJbe · ago.ra -nos 
da Viação ·e Ag.rãculturo. voLtarem -as suas vis~as .e -leva:rem sua con-
tri-buição pa;ra o . . prog>resso odaquelle territorio. 

A verba de 1. 000 :000$000 é mais do que ·suffioiente p a ra o que o 
Mlnisterio do Interior .tiv·er de · fazer alli. 

•Verba 3'5 (Instituto Oswaldo Oruz). Sem alteração. 
Verba 36 - (•Ev·en tuaes ). Sem a lteração. 

RElOAIPITULAINDO 

1. Subsidio do Presidente da iRepu-
bJi.ca ........... . ..... · · .. . 

2. .Subsidio do Vice-.Presidente da 
Republica . . ....... . , . , .... . 

3. Gabimete do (P.res-i-denlte da Repu-
blica ............ . .... . .. · . · 

, 4, Despez·a <:om o palaclo da Pre-
siodJenrcãa Ua jRepub!ilca ..... . 

5. ·Sub~idio dos !Senadores ........ . 
6, Secretaria {lo JSenado . , ........ . 
7, Subsidio dos Deputados ... . .... . 
8. -Sec-retaria da Cama,ra do& De-

. puta;dos ..... , .... , , ..... 
. ~ : Ajuqas d.e <JUsto aos membros do 

Congresso Naciona:l . . ..... . 
1 O . Sec.retaria de ·Estado . . . .. . .... . 
11. Ga;binete do Çonsultor Geral da 

Republi'ca . . ....... ... .. .. . . 
12. Justiça Federal . , . , .......... . 
1.3. Justiça do Distrido Federal. , . . . 
14. Ajudas de <Justo a mag-istrados ... . 
i5, 'Policia do Districto Fede ra,! ... . . 
16 . Casa <le Correcçiúo . . ; . .... , .... . 
17, Guarda Nacional ....... , .. ... . . 
18. Ar<Jhivo P ublko . .. . . .... .. .... . 
1.9. Assistencia a Alienados ........ . 
20. Directoria Geral de Saud·e P u-

blica .... , . . . . .. , .. ... . , .. . . 
21. Sooretaria do Conselho Superior 

. de Ensino ... , .... .. ....... , 
22. Subvenção a Institutos de EnsLno 
23 ; Escola Nacional de Bellas Artes. 
24. Instituto Nacional de Musica ... . 
25 . Insti:tuto -Benjamin Constant ... . 
26. I n.sU.tuto, Na,cional dos \Surdos iMu-

• ·.aos ...... . . , .. · .... . .. . .... . 
2.7 : B ib!iotheca Nacional .... , . ... . .. . 
29. ·Soccorpos .P.ubllcos ..• . .. ... ; . , •... 

01M'O 

10:700$000 

o o 0 0 .i. o ;- . o o'r; ;. 

Pape! 

120:000$000 

36:000$000 

76:800$0 00 

1;51 :440$00.0 
793 :200$000 

.779:3.34$918 
2. 640 :·800$000 

979 :759.$918 

275:ó00$0()0 
716 :57.3$11P. 

19:605$000 
1.868:795$618 

. 1.380:097$118 
10:000$000 

15.269:891$123 
315 :7.51$10·6 

315 :100$000 
189:781$113 

1.813:419$178 

5.299:933$000 

61:098$000 
4. 7'45 :790$09·5 

317 :812$2.36 
434 :227$1'18 
400:254$118 

163 :327$118 
570 :112$11'8 
100:00 0$00 Ó' 
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30 . Obras .. .. . .. . ...... · · . . . . .. . 
31. ·Corpo de Bombeiros .... . ...... . 
33 . <Serviço eleitoral . ...... · ... .... . . 
3 4. P.refeitu r a, justiça ·e outras d·e·s -

pezas no Terri.torio du Acre. 
3·5. I nstituto Oswaldo Cruz .... . . . . . 
16 . E ve·ntuaes .. . . . . . ..... . .. . . , ... . . 

... ···· •• ) • .. . 
1.000:000$000 
2. 27 7 :173$9:80 

100 :000$ 00.0 

2.855:80 0$0 00 
331 :240$ 000 
l5 0 :000$000 

Total. .. . . - ... .. . . ..... . 10:700 $000 46.278:1 1 5 $59~ 

PRO.Jii:CTO' 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 O Presidente da Re<publica é auto.ri;!:ado a dispender pelo 
Ministerio da J ustiça e 'Negocios Interior·es, com os serviÇos designa-
dos nas seguintes Vet'bas, a qwanNa de 10 :700$, o ur"o, e 46. 27·8 :115$998, 
pruPel. 

1 . Su.bsidio dO Presidente da Rep ublica . 
2. Subsidio do V ice-Presidente da Repu-

blica ... ... ...... . . . ..... . ....... . 
3. 'Gabinete d•O Presidente da Repu·b!ic.a. 
4. Despez.a com o Palacio do Presidente 

da .Repub!ica ........... . ........ . 
5. Subsi·d·io dos Senadores - Augmentado 

de 21·4 :200$ por ·ter o d·ecreto n u-
m ero 2.5•6·3, de 1 0 de janeiro d~ 
191·2 fixado em ·100$ diarios o sub-
sidio dos Senadores e Depu-ta<'! os· . .. . 

6. Secretaria do Senado - ·Deminuida d·e 
de 19 :771$054 e modificada -a ta-
bella da proposta pela seguinte ·: 

Secretar-ia do Se.nad·o -
Pessoal: 

1 dh·ector com 1 2 :000$ <'!e 
ordenado · e 6 :O 0·0·$ de 
graHpicaçãJo (Resolu -
ções do Sen ado, de 30 

· de julho de ;1,89-1, 19 
de maio de 1908 e 20 

Ouro 

<'!e setembro de 1909) . 18:000$000 . .. .... . .. • · 
1 vice-di.reétor com 1 O :O O O$ 

de orde·nàdo e .i; : 0·00·$ 
de .gratificação (Re-
so1uções do senado, 
de •27 de -agosto de 
1<894 e 1 9 de maio de 
1908. Deliber ação do 
,3·enado de 18 de ag·os-

Papel 

1 20 :•000 $0 00 

36:000$000 
76 :800$000 

151:440$000 

793:20~$000 

t o de !9 10 ) . . . . . . . . . 1·5 :000$0 00 . . . , . . · ... ... -•· ..,. .. -



.'). al'çhivista com 8 :000$ de . 
ordenado € 4:000$ de 
gratificação {Resolu-
ção do Seva·!'lo, de .12 
<le junho .<le .1.9.09. e 
Iei n . 2 .. 221, ,de 30 ,<le 
dezembr.o de 19·0·9. 

· De!ioberação do Sena-
do, de 18 de agosto 
'<le 1910 ........... . 

1 bibliothecario com réis 
8 :000$ de ordenado e 
4 :000$ de g.rat.iofica-
çã,o (Resoluções do 
.Senado, de 14 <Ie de-
zembro de 18.9.8 e 1-9 
de maio •d e 1908. Lei 
·n . 2.221, de 30 d·e de-
zembro .de 1909. De-
liberação do Senado, 
de 18 de agosto de 
1910 .. ·. ·. ·. · :. · . .. •. •. • 

7 ojjficiae.s a . 6 :400$ de or -
odena.do fi'. 3 :200$ .<!e 
gratificação (Resolu-
ções do ·Senado, d ·e 

. 30 de jql)1o d€ 1891, 
18 de dezembro <Ie 
1906, . 19 de maio de 
1908 ·e 12 de junq1 o 
ode 1909 e lei n. 2.221, 
de 30' de . de?iembro .d·e 
1909 .............. . 

4 redactores de debates a 
4 :·800$ de ordenado ·e 
2:400$ de .gratificação 
(Resolução ·do Sena-
·do , de .28 de ·dezem-
bro ·de 1·911) .. . .... . 

1 redactor do s Annae>s, 
idem. (Idem) ...... . 

· 1 conservador da Biblio-
theca, i·dem. (Resolu-
ções <lo Senado, de ·30 
de dezembro d·e :1.90.8 
e 1 de junho de 1909 
lei n. 2.22( de 30 de 
dezembro •de 190·9) .. . 

1 auxiliar da r·edacção das 
actas ·e dos ·A?t<naes, 
com 3 :1&8$ de orde-
nado e 1 :·584$ ·de g.ra-
tHicação·. (Resoluções 
do S·enado, ·de 7 de 
novembro .. de 1911. 11 

Ouro 

12:000$000 

12. :000$000 

67:200$000 

28 :000$000 . .. . . . . . . . .• 

7 :200$000 ... < •••••••• 

7 :200$000 ..... . ......•• 



e de ·3 O de dezembro 
de 1·911 ............ . 

1 !J)orteirq da secr·etaria, 
com 4 :·800$ de orde-
nado ·e 2 :400$ ode .gra-
ti-ficação. (Resoluções· 
do Senado, de 3 O de 
jul·ho de 1891, d·e 18 
de maio .de 1903 e de 
dezembro de 1911) .. 

1 rporteiro de salão, idem. 
(idem). ·. ·. : ...... · ... 

1 ajudante do porteiro da 1 

secretaria com 3 :r840$ 
de ord·enado e 1 :92Ó$ 
de gr-atificação (i-dem) 

-aju-dan te do porteiro do 
salão, ·idem .(id'em). 

1.2 ·continuas a .3 :168$ de 
ordenado e 1 :5'84$ -de 
gratificação (Resolu-
ções do Senad-o, de 
30 de julho de 1891 ·e 
19 de maio de 1908, 
lei n. 2.221, de 30 de 
dezembro · de >1909. 
Deliber-ações do Se-
nado •de 18 d·e a.gosto 
de 1910, e 9 de ·no-
vembro de 1911) . ... 

Para gratifi.caçÇies ·addi<!io-
,n.a es: de 15 o/o, ao 
vice-di.reetor, a um 
o1Jficial, ao auxiliar 
da redacção das actas 
·e '(]OS An1l!aes, ao !YOr-
teiro -da .Secretar·ia ; 
de 20 o/o, · a dous offi-
.ciaes, sendo -a um 
odelles até 27 de ju-
·~ho, ao ajudante do 
porteir-o -do saliW e a 
um continuo; d·e ·25 o/o 
-ao 'octirecto.r, ao ·bibJi.o-
thecal'io, a um of.f!-
cia!' até .27 ·de abril, 
a .um D'fficial, a •par-
tir de 28 de julho, ·ao 
coilJs·ervador da bi-
b1iotheca ·e a u:n con-
t ·i-nuo ; de 30 o/o, ao 
archivista, ·a um üf-
official, a partir ·de 
.28 de abril, ao •po.r-
teiro do S·alão, ao 
ajudante ct·o porteiro 

4 :7.52$000 

7 :•200$000 

7 :200$·000 ' 

5 :7-60$000 

5:760$000 

57:024$000 

Ouro Papel 



~-
•ela Secretaria e a- um 
continuo, ..... ...... . 

Dispensados elo serviço : 

t ·director. (Resolução do 
.Senado de 12 de maio 
d·e 1909, e lei •n. 2.221, 
d-e 30 de dezembro do 
mesmo anno ........ . 

:1 direct.o.r. (Deli-beração do 
Senado de 29 óe agos-
to -de 1-910) .....•... 

1 o:f'f·icial. (.R-esolução do 
.Senado de 1 de ou-
tubro de 1909, -e lei 
n. 2.•221, . de . 30 de de-
zemb.ro de 1909) .... 

1 porteiro de salão. (Re-
solução do .Senado de . 
1·2 ·ele •d-ezembr:P de 
1903 -e lei n. 2.221, de 
.30 de ·dezembro de 
1909 .............. . 

1 co·ntinuo. (Resolução oo 
Senado d-e 28 de ou-
tubro d-e 1902 e 22 
de junho •de 19 018 e 
lei n. 2:221, de 30 de 
dezembr·o •de 1909) .. 

1 continuo, (Resolução do 
.Sena:clo -de 17 de se-
tembro de 1906 e .Jei 
111. 2.-221, d·e 30 de de-
zembro de 1909) ...• 

. 1 continuo. (.Resolução do 
Senado de 3 de se-
rt:embro oe 1908 e lei 
n. 2.221, de 30 •ele de-
zembro d-e 1909 e :re-
solução do Senado ·de 
9 de novembro -de 
1·911) . • .••. . .•.. .• 

Materoi.al: 

Ouro 

33 :754$800 

19:500$000 

23 :400$000 

12 :000$009 

3:800$000 . .. ... -.. ... . 

3:000$000 

3:300$000 ...... ... . .:. 

4:7-52$000 . . .- ........ . 

Impressões e !PUblicaçõ.es dos 
debates, em d ·nco me-
zes, a 12 :500$.... . .. 6·2 :500~00 0 • · .. ·" · " .. 

Serviço tachy.grrup'lüco, de 
re·dacção das actas e 
-revisão ·d-os debates, 
em 12 mezes, a ~-ê.J.s 
:),5 :-816$66·6 'JlOr mez.. 189 :800$000 • •·· • • • • • • •' • 

P!IJ)lel 

288:850$800 

69 :7-52$000 

3·5·8 :6.0·2$800 



Objectos de .exped·iente,. li-
v.ros, , jorn-aes, al.ma-
·naks, revis~tas, ·enca-
der·nações e publica-
ções .......... .. .. . 

Co-nservação e limpeza dos 
·edifício ·e elos ·movei·s 

Salario de 12 .s·erven tes, de 
dous chct•dffe•ws .e ·de 
c1 o u s ajudantes de 
chc<>tiffett?'S, a 3 :900$ 

19 

30:000$000 

6 :000$000 

• 

·POr m ez........ . . . .. 46 :80·0$00() 
Para alugue.] de ·Casa aos 

dous porteiros, a réis 
1 :.200$ a cada um, e 
pa ra g ratificação aos 
cl o u s aju.dan tes de 
portei ro, a 3·60$ cada , 
um 

Organi zação ·e public3.ção 
·~os 11111nwes, de 1827 
a 1867 ....... 

Custe io e r<·par ação dos au-
to-moveis do Presi -
-cle n te e do Vice-Pre-
siden te .. ...... .... . 

Eventua·es . . ... . .... . • .... . 
Consum~o de agua .... ... . . 
Taxa de esgoto ........... . 

3 :1 20$0 00 

30:00 0$0 00 

15 :(}0 0$000 
37:000$000 

39 6$000 
H6$ll8 

7. Subsidio dos Deputados-Augmenlado 
de 720 :-80·0$ por ter o decreto nu-
mero 2.56•3 , de 10 de j a·nei-ro de 
1-912, .fixa.do em 10·0·$ diarios •O sub-
sidio dos ·Se·nadores e :Oe·putados . . . 

8 . .Secretaria ela ·Camara .dos Deputa;clos 
Au,gmentacla ele 14 :400$ na consigna. 

ção <<'Pessoal,, para •paga·m e·nto, du-
r·ante -o ex·e rcicio, elo augmento de 
vencimentos, dos 2•• officiaes, ama-
nuenses .e porteiros, á -razão de rêis 
1 :200$ a ·cada um, e a dous a ju-
dantes de portei r o, á razão •j e 9 6 O$ 
a cada mn, em v ir.tucle da d·elibe-
ração d·a Ca.mar a de 25 de dezem-
bro de 1911. 

A' m esma co.nsignação. (Gratificações-
addicionaes) : 

Augmentada de 5 :2·53$600 •para paga-
mento de gratificações addicionaes: 
·ele 15 o/o, a um 2" o.fficial e a dous 

ouro PapP.J 

420:732$118 

779:334$918 

2.640:800$000 
979 :759$918 
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continu.os; ·de 2·5 o/o a um continuo 
da di·~ferença da· m esma gratifica-
çàio de 2·5 o/o a 30 o/o sobre o vcn-
'Cimenlo e .o au·g·xnento ·d·esle ao .po r-
tei·ro do salão; ·de 25 o/o , sobro o au-
gmento do vencimento de outro por-
teiro; de 3·0 o/o e 20 o/o, resp~ ctiva
mente, sobre o augment.o de VE';ll-ci -
·mento.s •de ·Cada um dos ajudan es 
de ·porteiro, fi cando a r eferi da con-
signação assim redigida : 

Para •pagamen to d~ gratif:cações ad-
di.cionaes, s e-ndo: d e 30 o/o a.o sub• 
di.rector, arehivista1 um -pot~ te i r o, u n 
a ju-:': ante de porle-iro e um con : inuo; 
de 25 o/o ao conservador da Biblio-
theca, ·porteiro da secr eta ri a e a 
seis -conUnuos; d·e 20 o/o , ao bi•blio-
thecario1 dous .chelf e~s d·e secção, ·un1 
1° of.ficiaJ, um aju.dante de porte iro 
e a d•ous conti-nuas; de 15 o/o ao 
sll!per.intendente da r·edacção dos de-
hates, dous 1 °" officiaes, um 2° of-
,ficia.l e oito continuas. 

A' co-nsigna.ção c< Ma t-eri al »: 

A sub-consignação «Conservação e lim-
.p eza do ed ificio e dos movei··', etc.», 
redija-se assim; Conser vação e lim-
peza do edi•ficio e dos moveis, · co·n -
lJ-rehen.d.ili o o Sa.l a r io d.o.g s e rv e:l :·~ e ~ . 
sen do 11 serven tes a 3 :0·00$ cad a 
um e um dis·pensado do serviço por 
in capacida de pb y s ica, a 1 :800$000. 

Suppr-i.mid a a sub-co-nsi-gnação (cest i-
nada aos v encim·entos de um en ca-r-
Tegacl.o do serviço d·e organização 
dos documentos •parlamentares, vis-
to esse !unccionario .est ar i·ncluido 
na ·consignação «Pessoah, diminuin-
do-se assim 7 :2 00$000. 

Aug:nentada de 10 :00·0$ a su.b -cons i-
g·nação referente ao con ~ r·acto para 
a .publicação, em volum ·es, dos tra-
balhos r efer entes a documentos par -
J.a.men tares. 

M.oJHica.da. a rubrica «Ser viço de s t e-
.nographia, 7 :800$», para «•Serviço 
de revisão dos debates, c om•prehen-
den do um chefe e ci•n-co -revisores, 
21 :00•0·$», a u gmentad a a r espectiva 
despeza de 13 :200$000, 

Ouro Papel 
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9. Aju das de custo aos merr. 0, os do Con-
gresso Nacicmal ........ . ........ . . 

10. Secretaria ·de 'Estado - Diminuida de 
5$, na co·nsig.nação d·o material, n a 
verba ·para diarias aos ónco ,por-
·teiros - Augmentada de 12 :000$ 
poT ter sido elevada d e 12 :0•0·0$ a 
24 :000$ a gratificação elos minis-
tros para .representação, 'á vista do 
disposto no art. 12 da l ei n. 2.<544, 
·de 4 de janeiro de 1912 . .. . . .. .. . 

11. Gabi.nete do c onsu ltor g eral da R ep u-
·blica , . . ..... . .. . .... . . · · ... · .. · . 

12. Justiça Federal - Augmen :a d·a ele 
1r62 :720$ para attendeT ao accr esc i-
mo de 50 o/o . 40 o/o e 30 o/o dos 
ven cimentos do,s juizes r ederaes e 
dos s\.1/bs titutos, ·de a ·ccôr cl o coin o 
art. 9° da lei n. 2.·544, de 4 el e ja- . 
neiro de 1912 ..... ..... .......... . 

Mod·hfi.cada como se segue a t a bena 
da verba do mate.ri a l rpa ra o S·u-
premo Tribuna1 Federal: 

Mateúal: 

Objectos d·e expedien te, .i.n'c1usive dua s 
maclünas de escrever . . . . ......... . 

Livros, jornaes, r evi.stas, al:na:naclcs e 
encadernação para ·a biblioth eca .. . . 

Acquisição e concerto de moveis e re-
•posteiros e outr·os objec tos ....... . 

Illuminação .. . ... . . ............... . 
EneTgia electrka para o asce nsor ... . 
TeJ.ephone .... . . .. ... . .......... ... . 
Im·pressões e publicações ........ . ... . 
De.spezas eventuaes e de •pr.ompto pa-

·game·nto ...... . . . . .. . . .. ... . ..... . 
2 O •assignatur-as .do Diario 0 •/ficihl, 

sen do quatro ;para a Secretaria, e 
16 co 11·ecções de leis, sendo 1·5 par a 
o Surpremo Tribunal e uma para a 
Secretaria ............. . . . · .. . . ... . 

Taxa de esgoto ..... ..... .. . .. . .. . .. . 
Con su mo ·'ele agua . . .... . . ..... . . .' ... . 

1-3. Justiça elo Distri cto FedeTal - E le-
vada a 69 :0 00$ a co·nsignação d é 
57 :000$ •para os pr-omotores publicas 
(6) e a 48:300$ a ·consignação de 
41. :400$ para os ·adjuntos de pro-
motor ( 7). - Supprimid.a a consi-
.gn ação de 10 :000$ .para u·rri promo-
tor [.)Ubli·co e tambem a de 6 :00·0$ 
paTa um adjunto ·de >promotor. -

Ouro Papel 

27·5 :000$000 

716 :573$118 

19 :·605$000 

. .. .. . .. . ... 1. 868 :795$618 

5:300$000 

7:000$00 0 

3:000$000 
600$000 

1:500$000 
80$·500 

3: 000$ 00 0 

1:000$000 

680$000 
136$1Hl 
1·08$0·00 
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Supprimida a co.nsignação de r eis 
3 :6 CO$ .para u.m escrivão dos F eitos 
d -a Sau-d-e Pu-blica. - Supprimid as 
as consignaçõe3 -de 10 :764$ para 
dous escrivães e as d uas i:nJnedia-
tas ;;e 1 :: 20$ e 3 :6 00$ para quatro 
officiaes .de justiça. - Augm cntada 
de 2- 7 :674$ para se ~ e escr:vães cri-
m inaes a 3:588$ d-e ord e r- ado .e r •éi.> 
1 :794$ de graU.fi.cação. - Au,gmen-
tada de 25 :200$ para 14 oHiciaes d-e 
justiça a 1 :200$ de orden ad o e 600$ 
de gratificação. - Substituída n a 
consignação do n1a '·e rial as verbaS 
de 26 :400$ e 2 :400$ -para alugueis 
de salas ou casas para preto ri as, 
por -es~a.o rubricas: Par a sete 'Pre-
torias urbanas a 20·0$ mensaes. 
16 :-800$ ; p a ra tres pretor'as subur-
banas a 100$ m e·nsacs, 3 :GOO $. Le-
vada a verba por -inteiro á conta 
da União .. .. .................... . . 

14. A!judas de cus 'o a magistrado~~ ..... . 
15 . Policia do Di·stric.to Federal. - ·Dim'-

nui ~ a .de u.m d ia to-das as verbas 
1dos diaristas, por não s·er bisexto o 
a•nno ( 40·0 g u,ar-d as civis de 1" clas-
se e •60 0 d•e 2", e o pessoal jO'rna-
J.eiro da policia m a rí t ima) . - D'mi-
nui-d a de 2 :400$ a verba pa.ra ·nove 
-esc ri vães em d isponibi.1i clade, por ter 
sklo cn1 delles aprov.eita:'io e ·n outro 
cargo.- Di.min·uida de 60 :000$, •para 

.10:000$, no Material, a verba pa ra 
-co nservação do ed'ificio, d-e 10:000$ 
.para 8 :0·00$, a verba ·para sustento 
d os presos do ·Depos ito da Policia.-
Dimionui-das de um dia, 1por n ão ser 
bisexto o a·nno, as d ia r ias para a li-
m en tação •do pessoal da Po:licia Ma-
rítima. - Reduzida a 300 :000$ a 
ver-ba para d iligen·cias p oli-ciaes . 
Su.pprimi•da totalm•ente a rubri ca de 
2-8·5 :900$ para o ·pessoal e màterial 
da Co'o·nia · •Correccional dos Dous 
Rios. - Diminui·Ja de 12$, - ma con-
signação do ·pessoal se·n nom eação 
da Escola Premonitoria Q·uin7e de 
.Nov.embro, a veTba das diarias de 
·Oito en.gomm a.d·eiras, por não ser bi-
s·exto o a.nno. - Au g.m en. ta;da -de 
200:0-00$ a verba .d•a Casa -de De-
tenção para acommo·dação .provisoria 
G svs1ento do'S cor:reccionats· que es-
tiver·e·m cump'l'irdo pena na Colonia 

Ouro Papel 

. 38 0 :ll97$!18 
10:000 $000 
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dos Dou.s Ri.os. - Exclu.ida a v·erba 
elos r eformados da Brigada Policial, 

. que .passa para o Milnistel'io da Fa-
~enela e feitas ·nas outras verbas .da 
1nesma Briga•j ,a as alteraçõe.s conti-
das •na tabella qu·e acompanho u a 
p·ropo.sta. Levado tudo á conta da 
·u rn ião . . .............. . .. . ... . .. . 

16. ·Casa de Correcçã:o. - Diminui-da de 
45$, das consignações para d1arias 
por não sE r bisexto o anno de 1913 

17. Gu.ar·da ::\'acionai .... .............. .. 
18. Archivo 'Nacion-al. - D imi•nui·do um 

d•ia .na verba, no pessoal jornale iro, 
po·r não s er b!<;exto o a;nno . .... .. . . 

Ouro 

1-5.269 :891$123 

315 :751$106 
35 :100$000 

189 :781$ n8 
19. As.sistencia a alienados. - •Diminuída 

de 412 :200$ ·c1e accÔI'do com a ta-
bella ·que acompanho-u a .proposta . . .. • .. . .. .... 1. 813 :419$178 

20 . D ire·ctoria 'Geral de Saud·e Publica. -
Diminui-elas ele 153 :·520$ as ·:J u.as ru-
bricas «Serviço de Prop hylax ia da 
Febre Arnareliall e «lnspectoria de 
Isolamen.to ·e Desinfecção, , f undidas 
es tas duas rubricas ·em uma .só ·com 
a denominação «'Inspectoria dos Ser-
v iços de P r o:ph y.1axiall, com a ·dota-
ção de 1.·828 :000$, observada a se-
guinte t a·bella : 

INSPECTORTA DOS SERVIÇOS DE 
PHOPHYLAXIA 

Pessonl ele n omecú;éto 

1 Inspector (medico) . .. . . 
1 A.dlni·ni·straclor .... .... . 
2 . A.judaontes do ·aelimini.s-

.trador a 7:200$ ..... 
A.lmoxar ife 
l"" •escripturarios, a réi.s 

·l :S OIJ $ 
~ros <'Scri ptli,I'H·rios, a r éis 

3 :600, .. . .. ...... . . 
Auxi li ares tje es.cr ip ta, a 

2 :400$ ....... . . . .. . 
,,.,juclantes .de a lmoxarife, a: 3:·600$ .. ... 
E ncarregados de secção, 

a 3 :000$ .. . .. . 
1.0 Ch•efes •de turm a·s, a réios 

3 :60·0$ ........ . 
3 Port ei ros ...... ... . .. . 
2 ·CO·ntinuos a 1 :800$ .. . 

14 :400$000 . . .... . .... . 
8 :400$·000 .... ...••.. . 

14 :400$000 . . . •.. . . .. . . 
6 :000 $0.00 . .. . ..... . 

9 :60 0$•JQO 

7 :20 0$00 0 . . . . . . ... . . . 

14:400 $000 . . ... ... . . . • 

7 :200$ 00 0 . .... .... . . . 

12:000$000 .......... .. . 

36:00 0$000 . .. . .. . · ' .. . 
4 :·800$000 ..... .• . .... 
3 :60 0$000 . . .. .. . ... . . 138 :000$00·0 
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Desinfectado·res, de 1", 2" e 3" classes, 
guardas d-e 18 .e 2a ·clas~s es, machi -
nistas, motoristas, foguistas, feH.o-
res e rujudantes, coC'loeir·os, moços cl·e 
.cavall·ariça, carpinteiros, pedreiro·s, 
me.stre-correeiro, officia·es ·= apren -

Ouro Papel 

•Mzes, servent•es e ·trabalhadores.... . . , .. . ...... 1. 400 : 000$ 000 

Mad;erial 

Conservação ·e acquis i-
ção de material. .... 

Sust&n to -e ferragens de 
ani1maes . . ..... .... . 

Desi-nfectan·tes e mate-
ri a l •para desimfecÇão 
e .ex.11-urgos ......... . 

Com'hustivel, lubrifi.can-
te.s , i.llm.'lli;nação, ex-
pediente, as s ·e i ü e 
eventua·es .. .... .. . . 

100 :00·0$000· 

80 :000$·000 

80 :000 $0 00 

30 :00 0$•000 

Suppri.mi•das -no - Material Geral -
as verbas 16·5 :000$ para a acqu.isi -
ç&o de um·a lancba a va;por vara o 
serviço <Cla I n.s·pecto-r·ia do Porto . .ae· 
Manáos e de uma embarcação pro-
vi-da { ·e um ap:pa:rel-11-o Glay.to.n para 
.o mesmo porto, e ·d·e 60 :000$ •p·ara 
acqui·sição de 'Uma -lancha a va;por 
.para o s e rv iço da Inspectoria ·do 
Po-rto de Fortal·eza. Ob.~ ervadas as 
outra s pequenas •alt·erações co·nstan-
tes d·a tabella que a•companbou. a 
propos.ta, no qu-e não 1prejudicar·em 
as suppre&sões acima ... ..... ..... . 

21 . •Secne taria do ·Cons·elho Su•pe rior d e 
Ensino ..... ...... .......... .. ... . 

23 . ~: - hve•nções a Insti·tutos •a.e E nsino. -
Dimi·nui.da de 100 :0-0·0$ . n-a ve1'ba 

·::.nada á Fàcu.J.dade de Medicina . 
.. u R io d·e J-anel.r o e a.ugmentada \)'e 
fl0 :000$ para. o Institu to lD:lectro-'T e-
chnico ele· Porto Aleg-re ......... .. . 

23. Escola 'Nacional -~ e Bel·las Artes, Com 
as alteraÇões f eitas na tabella que 
·acompanhou a prOIPO·sta ...... · . .... . 

24 . InsUtuto N-adomal . d•e Musica .. . . . ... . 
25. Institut·o ·Benjamin ConstaJn t. - Au-

gnen tadas d·e 33 :·5J. 6$ ·para grutifi -
caçõe~ çJ1ddiçi o·n!!.E$ . , . ,, ,, , . , . , ., , .. 

29 0 :000$000 

. 828:00 0$00 0 

·5 . 299 :933$000 

61 :098$000 

.. . . . . . .. .. . 4. 745 :790$09.5 

10:700$000 317 :812$23(j 
434 :227$11<8 

400 :254F1S 



\ 31 . 
32. 

33. 
34. 
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I•ns.titu.to Nacional de Surdos-Mudos.-
Augmentada de 1 :400$, de accôrdo 
com a tabe!la que acompa·nhou a 
.p.roposta do Governo ........... . .. . 

Bibliotheca Nacional. . ....... . ..... . . 
Soccorros P.ubJi.cos ...... ... . ........ . 
.Obr-<vs. - Diminuída de 1·00 :000$, de 

accôrdo com a pro1posta ... . ....... . 
Corpo od e Bombeiros. - Augmenta:da 

de 14 :·600$ •pam soldo de 20 •praças 
aggregadas. - E levada de 7 :000$ a 
8 :000$ a co-nsignação. - Expedie nte 
da S ecre.t111ria, Contadoria, para at-
t e nd •er a •des·pezas co:n publicaçõ-es 
no Diatrio Of!iciaf. Eliminada a 
qu.antia de 2 :772$772 de um dia de 
soldo, eta;pa e gratifi·cação de pra-
ÇfliS •por não ser bisexto o am.no de 
1913. Exclukla para en1rar no or-
çamento da F azenda a V•erba dos 
reforma.d.os. Levada toda a verba á 
.conta d•a União . ........... .. ..... . 

S•erviço e le I tora!. .. . ......... . .. . ... . 
Prefeituras, j-usliça e outras despezas 

no Territorio ·do Acre. - Dimi•nuida 
de 300 :000$ a verba Ma terial, SU·b-
constg·nação ·para s.erviços ;pub:l'icos 
e ob-ras no Territorio d.o Acr·e .. . .. . 

Institu'to Oswaldo Cru.z ....... .. .. . . . 
Ev·entuaes ....... . ......... . ..... . , .. 

Ouro Papel 

163 :327$118 
570 :112$118 
100 :000$000 

1 . 000 :000·~000 

2.277:1 73$980 
100:000$000 

. 8·55 :800$000 
331:240$000 
150:000$000 

Total ... ... .. .. ... . ....... . . . 10 :7 00$00·0 46.278:115$998 

·Parfli!'t•auho uni•co - O Governo mantet'á as subvenções con s i-
gnadas na lei n. 2.·3·51, de 31 à.e dezembro de 1910 (7), a diversas instl-
tu içõ.es de caridade, •especifi.cadamente declaradas abaixo com exclusão 
das ,qu e manteem .ensino ou serviços que, pela sua n atureza, sejam da 
com·petencia ·de outros ministerios: 

A' Assistencia •Publica aos Pohres, diri.glda pela Irmã' 
Paula .... .. ........................... . ........ . 

A' Maternidade da Capitrul Federal. ... . ............. . 
A' Associação •Protectora dos Cegos nezesete de Se-

tembro .. ..................... . . . ..... .. .. . . .... . 
Ao Asylo S. Luiz da Velhice D e'Samparada .. .... .. . .. . 
Ao Instituto d·e Protecção e Assistencia á Infancia do 

•Rio de .TanP.il"j). comn>rehencHdo o auxilio pau·a 
alu.guel d·e ·casa ... . : ... .. ......... . ....... . .. ~ . . 

A o A sy lo d'D ,Bom Pasto r .. .. ........ . . ..... .... . ... . 
Ll•ga Contra a Tu:berculose de Capital Federal. ...... . 
A' Liga Contra a Tuberculose d e IS. Paulo . ...... . ... . 
Instituto Pasteur de . S. ,Paulo ... ... .......... . .... . 
Sana to rio d•e S. Luiz de Pira.cicaba .. · .......... . .... . 
Hospita l de Tuberculosos de Itajubá ......... . ... .. .. . 

120:000$000 
60:000$000 

20 ·:000$000 
20 :0 00$000 

30:000$000 
4:000$000 

24:000$000 
24:000$000 
20:000$000 
20 :0 00~000 . 
1·5 :000$000 
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L)ga Contra a Tuberculose da Bahia .... . ..... . ... . ... . 
Li.ga Contra a Tuberculose do Recife ..... . ... . . . ... . 
Liga Contra a Tuberculose de Campos .... . . . . . .... . 
Liga Contra a Tuberculose de Juiz Çle 'Fóra ......... . 
Lyceu Salesiano do Estado da Bahia . .......... . ... . 
CoUegio dos Orphãos de S. Joaquim da Bahia . . . .... : .. 
Instituto Pas·teu.r de Juiz de Recife ........... . . .. . . . 
Instituto Pasteur de Juiz de ·Fóra ............. . . . . . 
Instituto :Pasteur d·e -Porto Alegre .......... .. .... . . . . 
Hospital para Tuberculosos- de Leopoldina ... .. . ... .. . 
Hospital para Tuberculosos de A lém .Parahyba . .... . . 
Hospital para Tuber-culosos de •Ponte Nova . . ....... . 
Hos1pital para Tuberculosos de Lavras ..... . ..... . ... . 
Ho&pital para Tuberculosos de . S. Sebastião ele Viçosa 
Hospital' para -Tuberculosos de Pará (Minas) . ...... . 
Hospital da Capital da Parahyba .............. . . 
Asylo de Alio<>nados ele Theresina ....... . 
Hos•pital de Caridade ele Penedo .. . ....... . .... . .. . . 
Liga •Contra a Twbel'culose do Ceará .. .... . .... . ... . 
Hospital de Caridade de Florianopolis . ... . ... . . . 
Santa Casa de :Misericordia do Rio Preto ...... . 

12 :000$000 // 
12 :000$0oo· 
12:000$0oo / 
12 :000$000 . 
10:000$000 
10 :OOO$doo 
10 ':000$000 
10 :000$0:00 
10:000$0?0 
10 :000$000 
10 :00 0$000 
10 :000$000 
10 :000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 

2:000$000 

o Governo estabelecei-á as normas pa;ra a presta~ão .cJe contas das I 
quantias porventura dispendidas ,por esta autor-ização. f 

Sa-Ia elas •Commissões, 2 d.e agosto de 1912. - Ribeiro Junquet:np,, f 
presidente. - FeHx Pacheco, relator. - Galeão Ca1"V4lhal. - CaJetam..o ( 
de Albt•querque. - A1>ton<io ·a(Jf/'los, assignalando que a difl'erença para 
mais do PI:ojecto so•bre a proposta não provem ·d·e augmento de despeza, 
mas de haverem sido f ixadas as verbas reaes da JUStiça locrul, bom-
beiros ·e ;pclicia, verbas qu·e .até agora figuraram só pela metade. A des-
peza do proj.ecto •é, de fa;cto, inferior á da ,proposta. - Serzeddlo Cot-rêa, 
c om restrkçõe·s quanto ao a ug1mento da metade ·da:s ver.bas .para a 
Policia, o Corpo de .Bombeiros e a justiça !'ocaL Por lei a municipalidade 
fes ta >Ca:pital, ·CJUe tem uma renda de 32.000 .contos, é o·brigada a en trar 
com a metade das clespezas. Si os impostos municipaes que a União 
arrecada não dão para isso a municipalidade deve entrar com o res-
ta nte. O Prefeito hoje é delegado do Governo ·e faól será cobrar a 
importa;ncia precisa. - Ho1ne1·o Bapt/lstct, de accôrdo com a .explicação 
do voto do Sr. Antonio .Carlo.s. - João Si1111Plie'bb, -de ·ple·no accôrdo com 
o parecer e o projecto .que estabelece a verdade orçaméntaria. - Ra.~tl 
Fe?'1tct?Ules, ·COm restricções. - Mano-e·! Bo1'bct, cbm restricções. 

PROPOSTA 

Art. O Pre.sidente da Repuiblica ·é autorizado a despend-er pela 
repartição do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, com os ser-
viços -designados na.s seguintes verbas, a quantia de 10 :700$ , ·OUro, e 
38.•3.27 :•553$657, paP.!:l: 

1. Subsidio do Fresiclen:te ela Re-
,pubiica .. ............ .. ..... . 

2. ,Subsidio do Vice~Presiclente da Re-
publica ... . ..... .. .. . ... . ... . 

3. Ga.binete .cJo PTesidente da· Re-
publica., ... , .... , , , , , , , , . , . , 

Ouro tPapel . . 

120 :000$000 

36 :000$000 

76:800$000 
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4. Despeza com o palacio da .Presi-
dencia da Repu'blica .... .. .. . 

5 . .Subsidio elos Senadores . ...... . · . . 
6. Secretaria do. Senado ..... . . .... . 
7. 'Subsidio d·os 1J.eputados ......... . 
8 . .Secretaria da C amara dos Depu-

tados ........ . ... . ......... . 
9. Aju.das de custo aos membros elo 

, ·Congresso Nacional: ....... . 
1 O . .Secretaria de Estado .... . .... . . . 
11. Grubinete do Consultor Gera.\ da 

.Republica ..... .. . , .· ... .... . . 
12. Justiça IFedei'al. ......... . ... .. . 
1'3 . Justiça elo Districto Federal ..... . 
14. Ajudas de custo a magistrados ... . 
15. Policia .do Districto Federal .. . . 
16 . ·casa d·e Correcção .. . ....... . .. . 
17 . -Guarda Nacional ..... . ......... . 
18. Archivo ·Publico ... . ............ . 
19. Assistencia a Alienados ..... .. .. . 
20. Directoria Geral de :Sa;ude Publica 
21. Secretaria do Conselho Superior 

de Ensino ... .. ............ . 
22. Subvenção a Institutos ele Ensino 
23. Escola 'Nacio·nal de Bellas Artes .. 
24. Ins·tituto Nacional ele Musica . . . . 
25. Ins tituto ,Benjamh1 Constant. . . . . 
26. Instituto Nacional de .Surdos-Mudos 
27,. Bihliotheca Nacional . . ..... ..... . 
28. Senventuarios elo Cu'lto Catholico. 
29. Soccorros Publico•s ......... . . . . . 
30. Obras .......... . .. . .. . ...... . . . 
31 . Corpo ele Bombeiros ............ . 

, 32 . Ma',g·istrados em disponibilidade .. 
33 . .Serviço eleitoral. ..... . .. ....... . 
34. !Prefeitura, Justiças e outras des-

peza;s do territorio do Acre. 
35. Ins tituto Oswaldo C.ruz . . .... . .. . 
36. !Eventuaes . ........... . ... . .... . 

T-otal ........... ....... . .......... 

Ouro 

10 :700$0 00 

10:700~000 

Papel-

151:440$000 
79.3 :200$000 
799 :105$972 

2.64'0 :800$000 

944:106$31~ 

275:000$000 
716 :578$118 

19 :60·5$000 
1.86 8: 795$618 

671 :553$5 5.9 
10:000$000 

8.029:894$238 
315:751$106 

3'5 :100$000 
189 :802$118 

1 . 81 3 :419$178 
5.678:453$000 

61 :098$000 
4. 795 :790$095 

317:812$236 
4.34 :227$11 8 
400 :2·54$118 
16.3 :327$118 
470 :112$118 
100:000 $000 
100:000$000 

1.000:090$000 
1. 252 :888$629 

209 :600$000 
100 :000$000 

3.155 :800$000 
331:240$000 
150 :000$'000 

'38 . 327 :5.53$657 





NOTA 

IDm lO de Agosto <'i i·nioCiaJd~ a ·2• d ioc . do '!lroj.ecto . São lida s 

emendas. Oram üs Srs. FerrE!lira B rag·a, J úaquim Pir~s e Júão Chaves . 

E m 12 oram os Srs. Ca,rlos Maxim ilia no, tSerzedello Co.rrê•.J. e Ferreir a 

B ra g a . Em 13 oram os S rs. ·A·nn ibal ,J,e !I'o ledo e Calú.ger a,s. Sãú lhlas 

emendas. E m 14 ora o Sr . O sorio. São lidas e m endas. lEim 16 ma.m 

os Srs . Muniz de Carvalh<:> e Bueno de A.nclr•fuda . São Jidas emen·da.s . 

Em 17 ora .o S r . Oso·riú. Eom 19 oTa o Sr . J os•é .B on•i:frucio . E m 20 

oram os S r s . Er.ico Coelho, Augusto ele Lima, Calogera.s e Celso B ayJJl a. 

São lidas em e-nd as. E' encenada a. discussão. 





2a DISCUSSÃO 

O Sr . João Chaves - Sr. Presid·ente, desejo lambem fazer algumas 
considerações a respeito do Orçam ento do Inter.io:r. · 

Eneontre~ ne3ta proposfa d·e lei, que por naturez·a e em rigor não 
permitte IJ.1sposiçõ.e.s sobre assumpto que não entenc1a· directamente com 

as des·pezas ·do respectiv-o mini.sterio, autorizações 
Sessão de 10 de cJ.ue me flzeram pa:;mar! E sem cleixar ·de faze r in-

Agosto te'ra justiça .ao illustre relator ·deste Orçamento. 
sem delxar de acatar e hoillenag-ear a illustre Com-

tnis.são que o "firmou, notarei q·ue e1n um mo.mento d•e · ~'Sque Citnento dos 
sãos principi-as, talvez o d·e·sej.o pressurow de sanar uma lacuna da 
ndssa ·prati-ca penal, levo·u a illustre Gommissão a commetter, digo isto 
sem oHensa, IJo u.s er-ros, que reputo capitaes e que vêm desorganiza r la -
mentavelmente dentro da esphera peni-tenciaria assumptos presos a leis 
especiaes; revogando . até o Coc1igo Penal, que .aqui teria urrí proce·sso 
de .discussão .muito es-pecial, determinad-o pelo ·Reg;m.ento! 

A iUustre ,C:ommissã.o, verifi'canCLo o i·nsuccesso da Colonia dos Dous 
Rios, immcces·s-o que 1GU af.f:irmo, insuccessD que é uma ·realida.de, in.s.uc-
cesso que não po-dia deixar de acontece-r, tlaes os defeitos da repressão 
entre nós, propõe no Orçame:nto do Interior, com esse fundamento, a 
sU'ppres.são da Colonia •e a passagem dos detidos <para a Casa de 
Dmençào, abrindo um credito especial para esse alojamento provi-súrio, 
como -diz a · rubrica ·do IOrçamentD l 

«Verba 15": Sup.primhda ·~-olaolm·ente a rubl'.ica d·e 2·85 :0 00$ ·p.a;ra o 
pe.sso.al e mater ial doa CD1onia GoTl'eoci•o·na.l d.os Dou·s Rio-s. -Augmen.truda 
de 200 :000$ a verba da Oasa d<> Detenção ·para accommodação proviso,ria. 
e -.suste·n to do·s correc·C'i.ona;es que •e-stiverem cu.m·pri:ntdo ;pena na ·Colon1-a 
do~ Do:.>s Rios.ll 

Justificando e:sta verba, diz a illustre ·Commissão, ·re1'erindo-se A. 
Colonia dos Dous Ri•os: 

«Este estabelec imeruto, fundado ha um d•ecennio, não .te.m corres-
pondL-o ao•s fi.ns . qu•e ;Ietemni•n•arrum •a •sua c reação. IElle rpoderia. e 
d·eve•r1a ha;s·taJ· pa.r:a o seu prop.:·~o · ·cu.steio ·e (}&r ainda ·algurr.ta J'en.d-a. 
linrfeJiz.m•en't·e é o · C•On!t:r·a ~ :· ~o que se veri-fi!ca . 1Não ·co·r:rd.g.e llli~TLgue'ln, foi 
mal .installad:o, tem at·r aVJess·ad'o uma ·exi·s•bencia chei;a de tr.tst•es per.i -
pe.ci'a.s a;drrninis.trativa;s e pód·e com v.an;ta;gerrn seT sub.stit'll·ido iP<Jl' outro, 
que >fique •localizado em uma üha de 1110SSa prop.ria bahia ou em 
um .su'.bur•bfo do Districto, mais .perto das :vistas do M•inis ·crio do 
Interiür, que · só assim cons·egutirâ. .fi.scali,zal--o d:e m:odo convenien:te. A 
Commi-ssão propõe que ·sa ins·c:reva. na TU·bri•OII. d•a Oa.s·a de Dé~ção . 
a verba de 200 :000$ 'PaJra accommodaçã·o provisoria E! sustento dos 
cornoociona·es a.ct·ualmente cumprindo pena na Colonia.» 

iE .em seguida aventa a id>éa. d-e que ·O Governo, devi-d·amente 
autoriza;do, vencia ,as lterr:.ts da actual Coloni·a dos Dous Rios e com a 
produoto dessa venda fund·e um novo estabelecimento do mesmo 
genero d>em1:ro d·a •baJhda Gu=bara o·u em um dos .subu.!'bios d'l:l 
Districto . 

•Em /P.rimei·ro logar a anomaJl:i•a que U1a pouco salientei; em um·a 
Iei de orçamento swpprime~se um •serviço :peníltendariD estabelecido em 
vi,rortud.e d'e l•ei teS·peciJa:l e ·COJnsi·gna.-.se uma verba· par·a .o aloJjame~n;t.o 
prov•is-orio resulta-nte ·de&sa swppres-são! 

Antes de entrar na •parte mais in-teressante da oritica, deve> lem-
bra.r q1:1e. -a Comm·issão nãD >foi mui;to •fe liz, qUe •essa acc.orrumQdaçlLo, 
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m~smo fi}rovisoria, que ena entencl·e .seja feita na Oasa 'de Detenção, 
é impossí vel. E é ··com a propria 0o1Thmissão que quero ar>gum o,.tar. 
· Depois ·dte lamen•tar sinc•e,rrumente ·que as a ;pert:ura·s da si·tüação 
f in q_,nc·eira .nã.o : _r. C'·~· nl it tn:nl .enc·a.ra r m elhor o p ubl·etm·a p-c n :•t·t•nci:::.' _, , 
em·ool"a reclame .soluçã.o urgente, diz o >parecer: 

"A üasa d·e ·Correcçã'O não compDr.ta siquer 300 "se.nt€111<!\>!lldDs, 
muitos dos quaes ·cumprem a pena Tia Ca sa de Dete11ção, que ·é loga;c para 
reclusão de p.ro.cessados e nem está habililtacba coó1~ os elelt<enf'os 
neoessnrio-s pa,1·a o CW>111Jr'~m..m-.to fiel ao ?'eJ!firrv,oo qt•e a lei pena;l es.tla. 
belec e. A solução •p:raJtica de sse caso. seria a entrega dc-. echficio da 
Correcção á Detenção, .q~e t wmbem ltw.: ta corn a falta de accornmoda· 
ções ... , 

Eis ahi, a Commissão, man·dando fazer o alo•jamento provi.so.rk 
.na oa.sa a.e Detenção, etncar.rego·U-S·e de dizer, no •seu [proprio Q}arecer. 
que esse es ta·belecimento <:>sl1á p·or d•emais cheio ·de reclusos e que Já 
não existe o tfabalho ·estabelecido para os ,presos correccionaes! 
( Pwusa.) 

E' po·ssivel, Sr. ,Pifesi·cl·en te, que, en1 uma lei de orçamen ... o revo-
guemos o Co·digo P.enrul, l'€Yog.uemos leis €s!)<:>Cia;es, que c-rea'l'am esta-
be.!ecJ.mentos destina dos ao ·mecanismo p<IDit<mciario, modifiqu·emos o 
systema d·e execução d·as p<>nas? 

.Nã'O; ' s•eria uma ·Oalamid·ade s•i cons€ID.t!ssimos .qu.e es't€ .orçamento 
fos·se .appr.ovrudo em t21es condições. 

A p·ena a currnprir no i•n.stituto >dos Düu.s .Rios é a que •no nos·so 
Co>di.go Penal •se orJama d.~ traba;lho o•b1'ig1a,torio; deve ser a oolo:nia 
uma casa d·e trabalho, como e>Oi·ste errn di•ver.so·S paizes· civil>i•z•ados. 
Mas p€rgJmnlto : esse trabaltho, que ·eleve regenerar o vagabundo rein-
ci'd•e.n.te, qu.e d•eve ser um ·elem.emto de edu,aação, ij)Ó'de •se faz·er, mesmo 
a ti.tu•lo pro.visorLo, na Cas•a d•e IDetenç!to? 

Gomo •poderíamo-s oo•ns·entir q,u.e uma, ;pena estrubelecida pel·o Co.digo, 
pena de natureza to.da es1pecial, destinada a in-divi (hln::; fl.l·e p-reeisa.n1, 
sobret•uilo, d€ tratbalho, fosse .substit·ui·da, •em vi.rtud•e ·dJe •dispo·sição em 
lei ·ele orçamento, po.r urna de1tençã~o attr;nuada qn aggravacla, mas 
<'liilf er>ente,. em summa, (!.a .pen.a. ap•pllcada? 

A~ém d·e que nã-o .seria •ab-solutamente pro·pri0 que se P·retendes·s•e 
!•ncluir m·a Casa d•e Detenção, o.nd·e s6 >d.ev·em .e·s'bar os indid·rudos, os 
qll€ não foram ainda •COnd-emnaclo·s, .jndividUOS jlá S ~lllé !l'~iadoS e dOS 
rrÚvis di.f.fi-oeis de r;e·cla,ss.i1fi.car, como ·Qis vagrubundos,, ,e •V8JgabuRdQs re:in-
ciclentes, 1.nveteracl.os no o-cio, co:ntra o qua l raras v ez as sú p6 '! e en: ontrar 
remedio. 

O insuccess•o da Colonia do,3 Dou·s Rios é a prova de que o se.rviço 
. penilte nciari<:> do Brasil ·está ·de·sorganiza;do e de que nós, nesta assumpto, 

na.da po·ssuim.os capaz d·e ser aproci.rudo ; temos descu!'ado tudo, de 
um 1ad0 por amor á inerci•a, •ao ocio, €., •d•e o-utro, digJamo,s a. Vlel'd•aú•e, 
a:>or.que em regra n•i•n•guem se procura Ulustrar nestes russump'tos. Ime-
lizrrnente, em n-nsso •paiz, o curso penal ·pr.opriarnente dito feito nas 
a cademias é :tão simp leS·, tão lig eiro, que não habi ·i ·~·t absolutam ente 
o •bachar.et · ou o >doutor em ·direito a •Conhecer .regularmente :a m.ateria 
e, .entretamlto, ella €!!11·end·e. com •a no·s·sa .se-guranoa interna, com a 
ordem social, de que depende ü wcg;resso de !llOssa civEização! 

O SR. [IUNEU MACHADO - iE' .o culto da i.ncomtpetencia ... 
O SR. JoÃo CH.A\"RS - 'Não ha •druvid.a; -e V'O'I' €vi.tar ·seme~hamrt:e 

situação deve mos nos appa r·elhar patra o feliz resul\tadü das ·medidas 
penrues. 

Curn,pr€ organiz·ar a d1recção {Penitenci·aria e de !lllOd'O a. oolloea.l~ 
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sobre os ·homhros cl•e quem est·eja ha.bH<ita,cl-o a obter os resuLtados ·prat1cos 
de•se_i.a;d.os. 

ü irnsuccessv da Coloni.a düs ([)ou.s !Rios ~ devid·o ta;m.bern, nã:> 
f•rullando das cond içõ·es l·oca;es, .qu·e nã0 ·co·mheç-o, a ·um fa.cto de observa-
ção sdenltlfica, facto que teria sido €V.itado •si a ó:nga.nização foos€ 
conveniente, si estivesse ·sub-o'rd•i.nad.a a uma ·auto.r.id•aJd<e que oons·agrasse 
toda a su·a activida;d.e ao a;ssurnpto, porqu.e tamto é neces.sariü. Assim 
teríamos ido beber no es·tra:ng€1ro as l:iÇÕ•es proveitosas .a .coJ.her, em 
e·sta:bel-ecin1e:ntos de i.guaJ 1natureza, não só ·para men-ores, oomo p.a;ra 
adultos. 

A v.agahundagem apresenta =racteres de tal Ol'dem espeda.es q11e 
muitas \'leZ·e•s nos levam a •e·n•cara.l-a de modo muiltÓ [}ar1Jicular. 

A observação ·d•e que vou '.faJlLar - COiiD8ÇOU na tF:romça, :no•S estahe-
leci·mentos •para m:enores, .estend·eu-•se mais tar-de á Belgi-ca., ondé um 
8Jcto l1egi.sl.ativ.o i·rnport&nt9 ·a sanocionou e, ,finalmenlbe, estendeu-se aos 
propri'o·s e.stabeiec-iJ>:Jentos para a.clulto·s, a •t.üdos o-s vag,abundos, p.orque 
em syniJhe•se e f-unda:men•talme•nte el.la mão pôde so•ffrer differença em 
relação a menores e mai-ores. 

Em relação ao.s meno1··e•s no Congi'es·s.o P.en itendariQ de Stoc·ko:lmo 
foi ve1ncedora a opinião que mandava .sep·ara.r €fi esilabeledmem<to did'fe-
rentoe c ·s6 a esse fim a.ffeotado os vagaJbun>do.s. AIPOia;da n€.ssa auto-
ri-clad•e, sobretudo, appa.receu -a separ-aç1Lo. 

Qua,l f.oi, porém, o resu-I•ta.do? 
Attestam as obs·erv.ações .Jiei~as: o rom·pl•eto .\nsu-ccesso da separação. 
A vaga-bu,nd-a.gem, todo o mundo ,gaJbe, conrtlé·m em si vicio'8 de tal 

OI'de·m que a.f:·ectam a naturez.a inteka do l<n<(li'v.ioduo. 
Os ·IDHnor·es. vag-abundos, rein1cidientes ou -não, .mas q-ue ,sejam IJ)ro-

priamen.te vag"-bundos, são seres apa;thicos. Elles não so·Urem mui-to 
d'aoilment'e a in·Hue-nci·a doas bOJIJS esttmulo·s do trab-alho. ([)a;hi o 
v;erifl.oar-,se que, nos ·e•sta•be<leoi·menrt:Qs IP'ara m:enor es, era incon:venl.ente 
sujeital-os a isolamento ex'Clus ivo, p•ois elles, entre si, nãü pod•eriam 
a;p·resentar um gra.node ·aperfe•iço<L):nento no trabalho, co1ndição suprema 
para a •corre·cçãc . 

Foi esta ohs·:rvaçãoo d•eclam'd'a a P·rindpiQ ·p·ela res.posta =n1m<> 
e convioncen!te· ·dos .Q!.r-et:::tor-e.s ·elA -estabel,ecim·e.ntos franc-ezes á circul·ar 
mimisteria;l ode 1867, e mais tarde reiterada em r elação ao1s -palz•es estran-
geiros -numa enquêie brHha•nte, felita por Joly. 

IE d·ruhi por diante começo·u ·a conocJ.emn·ação formal a essa dist\oncçãQ, 
que emclausu·ra·;.a os v·agJ'lihwnodos em €S'DaJbelecimen~o es:peci-al só a 
elles destinado. 

Si isto se dava ein relação á infancia, aos menores, a er.ses pe-
queno•s seres, qoue mais facilmente do que o.s adwltos pod•em so;ffrer 
a ,i,nf 1 uenci1a de todo-s os .fa·ctores da regene·nação, cOiiTI Il1aior razã·) 
se deve appHcar aos maio·res, .aos inodhcid•uQs .cujo oaraoter ·está já. 
formads pawa o mal, •nos vícios da vag·abundagern, v ivendo em um meio 
m,a.J·são. · · 

!Pois ben1, :tivessemos :em noss-o paiz uma .bôa o.I,ga.ni'zação p.eni-
tendaria, capaz de asseg--ul'a.r a mais completa :t'i.sca!.il'lação d•as u:>risões 
e no estudo das .caus·as dQ insuccesso dessa .colo:ni.a:· -hav.iamQ.s de ver 
como motiVO .pri•nCil[:'.a;) essa aCCU'ffiUlação eXcl'U•SiVa od<> •V•&g>abundo.g rein-
ciode,ntes, i•ndividllQs qu., m·uitas V'ezes são reputados peiores d0 que 
o-s ·prop·r'i os crimi·nosos. 

tE•u não devo, poném., ·me d emo·ra-r 1nest.e de:ba:t•e, pol'que pr~tlendo 
apres·ent-ar oá coOISide-ra(}ãQ ·da Camar.a um •P·rojecto que vem sa;n<ar ta1'Vez 
muHos dos ma.l•es apon~·ados. 

Mas s·em n1e com.si1drenar ind·elica.do ou p·ouoo correcto para C01m· a· 
Cllmmi·ssào d·e ·Fim;~:nças, d€VQ salien1·ar a rmJnha s;u•rpreza em ve.r no or-



ç.a:m·en to do Interi.o1r ·dispo.s·içõe.s cormo ess·as, que não ~pod'ia;m s-e·r, s·eg-unld'o 
o reigimle11'l'O, ac0eitas em emendas ' p•ela Mesa. 

TnE•eli> .• mente, p'Ol'êm, V. Ex., S.r. Presid•en~e. não te.m. competen!C'ia 
p:a1~a ex.·cl•uH-a.s 8'X-1J?'0211'i.cr, Ct,'l.t,tO'l'itateJ si e Uas vêrn eons·Lg'nad·as rio Pl'O-
j·ect.o da Oo•m•missão. 

Peço a .os Srs . •De.putrud•o.s que m·ec1item s·obem o a.ss·um•pto, qu·e não 
conslmrtam n essa I>efüi'!mla. do Goodigo IPenal, de leis especia.es IP·ellv mod.o 
po·r que se a .quer faz.er ; que nfuo •consi·n.tarm que n'O orçarrnento d•o In -
terior se ven•ha modi•fiocar a mil;turoeza de ,penas j ã. rup.pJiocadas em faJCe 
dessas leis . 

E, pedjnd·o isto, eu {le·V·O odJz·er á ·Oa:tnat 1a q·ue, além dse in.util, •peri.go·s-.a, 
seria a.. s"Wpp·r.e-ssão, porque 'V\iria ag·,~rava-r cad.a v-ez mais as !IllO.ssas con-
diçõ·es pr·em>en•bes, a situação precaria e.·o me001nismo pen~tenc'i a.rio d•o 
paiz . 

,J•á most.l•ei qu·e a C'aasa de Detenção não é .l•o.gar 'Jlroprio, n•em tem 
commod.os ·para aJloj ar os recluso.s d•a ColD'n:ia dos lD'Ous !Rios ; que eil1a 
não s·e <leshina a Cll'lTllPI'imento de pena, mas sótnem~:e á ·g>uarda dos i·nd.J-
dia,àos, àaJq·u·elles que são PI'ocessadvs. Jlá mostrei C{)m{) a .sup:pressfuo 
dessa Colo!flia ve1n a.g.gioavar -esta situação e v·em •rugtg.raval-.a d·e tal fó'r-
ma que nos ·de.ve causaJr muit{) receio, porque va,i estabelecer , contra ~v

dos os 'P.l'im<::i<pio·s .g~raes da scien•Clia ,peni•tenci•a r.ia, den'lr'O d~ .]{)gar noo 
aprO'p.riado a{) fiim a que ê des·tinado, oeofolõeol ivo SllUJ'lriÍOr á capacidade d•a 
Casa. de J).etençã{), ~. como dec:a·rou a pro·pr,ia Cvm·missão, sem a póossi -
bi'lidade de ex·ecuotar tnJJbalhos de accôrdo com a disposição penal que 
foi applkada pelv juiz, ou necessa.rio á d·iscip•lina. 

•Quan•d•o tiverm·os enchido até o uHimo p-oll'ão a IOasa d~ Detenção 
de sentendado5 q_uoo nãc poden> tra:ba>har, tel'emos a indiscip1ina, e te-
remos a soci'edade im potent e, d·entro <lo careewe, pa·ra conter os .p-ro:pri'os 
indiovdduos qoue cã. f&ra i'á deram lffiO'tivos para a """pressfuo· ![)enal ! 

Oha:m'O a attenção da -Ga:maroa ·sobre es te assumpt:o, que -é ca;pital no 
nosso regim·en, e ·pediria quoe e.lla de accô!'d!O GO .mos •p.rincip·ios que acabo 
d~ susten•t.ar, e unic{)s verdoo~iros, se iuulüb1sse <le -p-rrutJcar es•ta al!l.OúllalJia 
no orçamento d{) Inrerlior, a.g•uarda;ndo .os 1}roj'eatos que devem app-aTe:cer 
pana remedoar o ma·! que nos assobe• ·ba e d·e.fe itos .que ·ce.roo.tn •as nosj;as 
prisões, pois só 'Msim far.á uma bôa po1i.tica •crimhnal. (•Mtuito be'!n.; 
mtt4.to bem.) 

O S r . J oruquim Pires dLz que a odoic·ussão do o.rçamemtt{) (!{) Int•er\o.r 
lhe ovai dar ens·fli·o par a üa<tar de va,J'oios. •a.ssump•t.os que in•toeressam a 
causa pu.bl•i.oa. l'n idará as suas com•si·àe.raçõ·es t rat:an do de um pro1Mema 
que aind'a n fuo teve solução possivel, apezar de •cl ive.rs·as ten•truU.vas feitas 
no senti-do d·e ·resolv·el-o. 

Re~ere- s·e a,o ·e·d-ifici·o •ela Oamara dos iDeput·ard os, •ed i.fio0io que se 
rucha em co,n,à.J.ções lamen•tarveis. 

·Quando· Secre:ta,r.io da ;M·e.sa da Carmara., f·e·z todos os esforços paTa 
que o •Gongresso :t;os,;oe dotado de Llm e di•fid<:> amp'lo, condigno co1mo as 
s·uas ,fouln•cçõe.s, e pr{)curou, mas deibalde, conse,guli•r que •ne·ss·a obl'a S'e 
em1pen.hasse o Senado-. 

A .Mes·a d•a <Oa.mrura, de a.ccô.rclo com a ela ·o·uotroa. oOasa •do ·Cong·resso, 
in uti•lme'JlJbe oha.mou l(){)ncur.,,en•tes a p1Ianos d!e edifli·cação ; p r.en!iou os q•ue 
melhores i-uJlgou e •VO'b<J<u eolflsecu:tiiVamen'tre 1tres an.nos a verba de mM con-
tos opar.a i:nlicio das obras. 

Nada d'{)i fe·ito. 
'Sua terceira e~enda resguar&a. {)S direitos dos escrivães das pre-

tolias civeis, o.s quaes se virmn prej ud·icad<>s pela reforma, pois esta. 
oontra o que se estabelecer a anteri01rme.n·te, voltou a dividir {) tr!'bunai 



civel e critninal ern val'as e esta·s. a .prinCI!lHO dez, Lle1pvis 1 ~ . Ch~ lJOl::; 15, 
ClE:pois 18, e hoj e .não sabe CJ:Ua ntas, teem cada u.ma, Clous escrivãe·s, o 
que SLlbdiv i'de -RS custas de que elles vivem -. 

Co·m· o intuito de .regu1arizar esta situação, 'manda que as vagas quê 
se derem de escrivães de pretoria civel 11ão sejam •preenchidas, ell)quan-
_tr-. não ficar o seu .numer·o reduzido a um escrivão para ·cada pretoria . . 

·sua nuarta emenda tam:bem tem em -vista restabelecer um Gli -
;reito que, -desde t empos imiPjCmOÚaes, ti'Oi SNnpl·e reconhecido aos Sel'-
VentuariOS de justiça , e .que, entretanto, a ·refonma lhes tiro v, em be-
neficio d-e pe<Ss oas a quem fo i preciso dar uma · co !locação. 

·O archivo é propriedade elo escrivão; e este, IC1Ue o organiza, goza-
va-o por !3 O annosr . 

. A reforma reduziu esse prazo a dez •annos; a eme.n·cla restabele·ce o 
prazD antigo . ~ 

.O o.rador, a •llrO,posito clest.a emenda, {rata longamente ela situação 
em que fi.cara1n .as es·crivães, que teen1 ou não teetn rem·uneração, \,:! 

passa ·a jus tificar sua quinta emenda, a qual trata de re•mecliar un1 in-
conveniente .que .pert.u!'ba a navegação entre os portos da Repnblica . 

F il ho do Norte, en1 -cânstantes ·relações com as gentes daquella2 
regiões e:oquectdas :por todos os governos, o orador conhece as condi-
ções lamêntaveis ela navegação nacjofla·l, e, pois .que •não póde rem-over-
lhe 'todos os inco.nven ientes, toma com sua emenda .umia prov icl enc'ia que 
em pai·te remediará os qÚe p roveen1 cla·s ·exi.gencias, n en1 sen1pre ra-
zoavels e quasi s en1pre detnasiada:S, das re.partições de Saucle .Publica 
dos diversos iElsta·clos. 

Com o intuito -de· dimi nuir a demora nos embarques e clesem!barques 
nos cliv er.s .J~ portos ela J:tepublica, o orador manda, aJ.êm ele outras ·dis-
posições comple,nentares, que os v•apores nacionaes que transportarem 
1pa;s·sa.geiros, tr.ag-aitp· a seu - ·bordo u1n nJ.eclico .nomeacl~o :por d-ecreto do 
Governo :i!'ecleral, ficando dispensadas as vis·itas ele saucle nos portos 
ela R·epublica. (T?'OC'O,?'(IJin- se ?JH<~tos cwcw~es.) 

O. orador, passando a justifJcar sua sexta emenda, que trata ela 
completa libertação elo ensino, pede qu e se lhe mande o decreto da re-
forma respe·ctiva e, 1encl·o si-do satisfeito, lem·bra .que no 'l)l'incipio do seu 
discurso fez justiça ao alto desco;rtino com que o actual .Sr . Ministro 
{]O Inte~i.Or fizera a 1'eforma jtlcliciaria, justiça que •lambem terá o pra-
zer ele lhe fazer nas co.nsid.erações q-ue vae aclduzir relativam~nte Já re-
forma elo ensino, pois julga que ella veio attende-r a uma aspiração re-
publiçana. (Ap·oiP.cLos; apa11te·s. ) 

Entencl·e que o .m:eio d.e corrigi.r os er.ros, as anon1a1ias ·qu e se obser-
vam no ensin o .superior e 5 ecundario ela Republica, é Ji,bertal--o compleln.-
men:te da tutela -do EstaJdo. 

Entregue aos particu-lares, à concurrencia entre os institutos eman-
cipaclos elevará o .e11sino pela rnora1ic1ac1e . (Ap·an,t,es.) · 

.Sua emenda mamcla que o Governo <;Jn tre em a.ccôrdo com o Con-
selho Su!pP.rior de E·nsino e cong-regações dos esta])eleümentos ele ;ensino 
suborcl.inados ao Minis te rio elo r.nterio.r 1para o effei to de, entregandQ aos 
m esmos suas do tações em apolices -c1a divida· publica inalienaveis, li-be!"~ 

lal-os por completo da -tutela officla;) . (AtJcwtes. ) 
O orador conclue, lendo a ·u lti1m-a ele suas -e tnen clas, a seU.n1a, a qual 

n1anda qu~ o ·Governo ·contracte, se1n1 o nu s directos ... ·para o T1h es6u ro, a 
con strucção cl.a ·futura ca>p ita l da -Republica nos .[.ermos do art. 3P da 
Cons t ituição <Federal. , 

CEsta clispos:lção cl ete1m1ina .CJlle a ·Capital {la n epublica seja es't.a~ 
belecida no planalto central elo IBra:zil. 

3 
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Ao valoroso soldado, ao inclyto · marechal Floriano Peixoto del'e 
a Nação o primeiro passo n~sse sentido, nomeando a ·commissão Cruls, 
que .foi ao pla.nalto een trai do ·Braz-i! dema rcar a z·o·na .destinad·a 1i. fu -
tura ca•pital. 

"'es~élS -condições, varias ind.ustriaes que não conheço, sinão pelv 
Dicwio desta ·Casa, teem fei-to propostas para a ·c-ons:trucção da :ca1Jital 
da Hepublica sem o nus a lgum para o '.l:hesour-o. 

E' o caso elo Governo ir ao .encontm desses homens abnegados, que 
aGtão •promptos a fazer os maiores sacrifí-cios para dotarem o ·Brazil ele 
umà capital modelo, ele· uma capital ·central que possa acudir, que possa 
augmentar o 'cl esenvo lvi•m·e-nto do planalto central· do 1Brazil, ta-lvez o 
Jogar on1e o .progresso, .a prosperi-cl.a·de elo Brazil se faria effectiva mais 
rapiclam;en te. 

Pois bem, é preciso não e·ntorpecer essa ·iniciativa. 
Acredita na effi caôa ela mesma, por ·isso que as· solicitações que 

são feitas são to:Jas- in-clirectas, isto :é: a ·pos.se .ele terrenos, .a explora: 
ç:l.o da ind ust.ria d·e .t ransportes, a ,ex,pJ.oração do serviço ele ag.ua, de 
exg·oto e tantos outros que podem dar resu ltados extraorclina.r·ios e 
con1pe·nsac1ore.s ela -grande clespeza a faz er. 

1D' preciso não n1a t.a,r essa iniciativa, J110.r,m·en te na época a·ctual 
em que o Brasi-l precisa de braços, pre-cisa se tornar gra.nde em todos 
o~ sentidos. 

A mudança da CapitaJ p·ara o plam-alto central do Brazil traria a 
vadorização extraoreHnari a daquella z·ona ·pela fac·ilidad-e ele communi -
cações -com ou-tros Estados éla -Republica, princi')Jalmeúte com o nortC) . 
O influxo, porta.nto, -vivifi.cador trazido e•m virtude desse acto poderia 
concor r·er poderosa:merHe para que o ·Brazi! ascendesse ás mais a ltas po-
sições. ' 

Ass·im, te1n ttern~inado as considerações ~que desejava fazer aQ. orça.-
rn e n ~o do Interior que t em ele ·ser votado pa.ra o exercício .de 1913. 

Espera crue a Camara tenha em co-ns-ideração os deswli•n•havaclos 
conceitos (nc7o 04J oiaclos get•aes) ,p·elo orwclo.r feitos, ass im -como espera 
Que e!la ciê seu apoio ás emendas <por ell e a-presentadas. (·Muito b'em.: 
1n1~Vo bem •. O o?'CMo1· é mt•~to · cmnzJ~·imvet~tacio.) ( *) 

O •Sl'. Bueno de A n dr,n·cl a - Sr. Pres.iclente, é apenas um minuto 
Para chamar -a attenção ela Commi-ssão ele Fazenda para a emenda que 
apresentei. 

En1 geral, · nã·o apresento enlenda.'5 aug·m-enta:ndo 
Sesstío ele 16 ele que apresen<tei. 

Agosto 1clespezas, mas ha para esta a seguinte justifica-
tiva : é para a·uxiliar uma .Santa Casa -d,e .Miseri-

corcl ia, que fictt collocaela em localidade situada 'entre os limites de 
S. Paulo e 'Minas, que serve á ass istencia de dou·s j<;staelos, em es-
trada mu ito frequentada p or viajantes ele u m Estado para o u tro. R efi-
ro-me 1i. emend-a que apr-esentei ·para a iSa.nta Casa. de Mi.s·ericoréÜa ele 
SapueahY . . Tenl10 dito. (*''') 

( * N-esta sessão falou. sobre o ensino superior o Sr Ferreira Braga. 
Na sessão de 12 oram os :srs. ·Carlos Maximiliano e Fer:reira Bra-

ga sobre ensino superior e Serzeclello ·Con·êa s-obre o deficiit orçamen-
-tarlo. 
. Na sessão od·e -13 oram os Srs. Annibal 'J.'oledo .sobre o d.eifvc·it e sa-

nerume·nto de uma região ela Amaiwnia e Calogeras sobre ensino supe-
J·iol'. 

Na sessão d-e 14 o·ra o Sr. Osorio sobre ensino SU1Jerior. 
( *"') .Amtes o Sr. Muniz de Ca•rvalho occnpara a tr ibuna para, cl is-

.CI.lltlr a situação !finan ceira ·el-o pa<iz.) 



E1VÜ3NDÁS NÃO AêCEITAS 

,Accrescente-se: 
.Art. iFica o Presi.\lente d-a Republi·ca autorizado a prom-over e 

diffundir o ensino primario, fund·ando n a Ca-pital da Repoublica uma Es-
cola Normal ·Superior (para formar inspector·es de 

Sessão de 13 de ensino e profes.sores da /Escola Normal), e nas ca-
Agosto pitaes dos CE-sta-dos, mediante accôrtdo com ··os go-' 

vel·nos locaes, q:uan.do :assbn convi·e'.r, escolas nor-
ma'es primarias (para formar -o professorado primario. 

Pruna,g;r.a;,pho ·tmico' Os quaJdros od'O pessoa:! do:cente e a chninistra-
Hvo, .bem com·o as •ciesp·ezas a fa?<er, s erão -s•udeitos ao ?'efe?·encl,1tm do 
COM'Ireeso Nacional. 

/Sala ·das sessões, 10r· de agosrto 'de 19ol:2 . /Oalog·eras. 
Onde convLer: 
Art. Fi.cam mant.i-dos aos s•e,cretar:ios e sub-!s•e.cr·et.~·ios, bibUo-

tJhecarios e -sub-'bibrliothreca·l'ios dos Ins•tirtu:tos ele Ensino .S.Ltperior, in-
V•estidos nos -r.espec loiJvos ca-rg'Os na vig·enc·ia da -refOI'm•a do ens•i·no de 
l de j a ne·iro ele 1•891, os cl'i-l'eitos ·e ·regalias tq,ue 1J.hes foraun ganontndos 
d€Bd1e a sua .i 'nN,e:siU:d ~u r a. "' 

•Sala . d•as s·essões, a,g·os•to de 1912. _ Peclr.o Lago. 

'J USTIFICAÇÃ:O DE MOTIVOS 

Na tabella referente á iEsco•la <Nooi-onal d·e BeNas Art-es, .assim 
8e d·i:Sl)Õem as categ·orias e os v·enc~In:e·n:tos : 

Ns. Gatego?·ias Veno . O?•denado G?·ati!i-
anmtaes octçcio ' 

1 clirector. • ••• • ••••••• o 9 :000$·000 6:000$000 3:090$000 
20 professoi·.es ..... ... . , . 6:000$000 4:000$000 2 :00•0$000 

1 se·cretario. • o • • . ....... ...... . 7 :200$000 4:800$0"0 2:400$000 
1 thesoureiro ... . .. .. . . , . ••• o 6:000$000 4:000$000 2:000$00Q 
1 bibliothecario ... _ .. ••••••••• o 4:800$000 .3 :200$000 1:600$000 
2 conservadOt•es-r estauradores. 3 :600$0·00 2:400$000 1:200$000 
3 amanuenses. . ........ .. 3 :6 00$000• 2:400$000 1:200$0{)0 
1 ·>Porteiro ........ , . .... , , ... , . 3 :000$•000 2:000$000 1:000$000 
2 becl.e is. ... .. ............ 3 :000$000 2:000$000 1 :00·0$000 
2 inspectores . ........ ..... 2 :700$0·00 1:800$000 900$000 
2 aj-udantes -de cons.-rest. .. . .... 2:400$000 1:600$000 800$00·0 
8 guar·das . . , . . .. .. . .. . .. .. . .. 2 :400$0<00 1:600$000 800$000 
3 C·Onservacl-ores de g·a:bi·nete . .. . . 1 :•200$000 800$000 400$00·0 

10 serventes ...... ••• i • • .•• ••• o o. 1 :800$<000 

(Na sessão de 17 o Sr. Osorio tra:ta do enisno superi-or.) 
(Na s<O.ssão de 19 o Sr. Jos·ê .Bo.nlfacio -critica a refol'ma elo ensino 

superior.) 
(iE.m 20 os Srs. Erico •Coelho e ·Calog-eras d iscutem a reforma elo 

ensi·no superior e o Sr . .Celso .Bayma trata ela disposição ·do r egula,men-
to sanitario, ·explicando .assim um f!,pa rte d ado ao ·sL 'Erico ·Coelho.) 
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Na ·rela.ti<va. lá -Bi-bliot;heca Na,cio•na.l, essas cat€•go:ria.'s e V·E>nct-
mentos são assim distr!buidos: 

Ns. CcttegoTias Venc .. O?,clenaao G1·ati!i-
an.n'uc~es cação 

1 Dh:ector geral ................ 12:000$000 8:000$000 4:000$000 
3 IBil:!Jjothecarios .. . . . . . . . . . . •10 :200$000 6 :800$000 3:400$0.00 
5 .Sub-bi'bliothecari'os., .. . . ... 7:200$000 4:800$000 2 :400$000 
8 Offióaes. ............... . 6:000$000 4 :000·$000 .2 :00•0$000 

14 Aman uens·es ...... . 4 :500$0:00 3 :000$00·0 -1:500$000 
16 Auxiliares ...... . . ... . ... . .. . 3 :300$000 2 :200$000 1 :10.0$00·0 

1 iMecanico-e'lectricista. . . .. . 4 :200$0·00 ·2 :800$000 1 :400$000. 
1 !Porteiro ...... . . . . . . . . . . . . . . . 3 :600$000 2:400$000 1 :200$00•0 
2 Aju·d a.n tes do iJOrteiro .. . . ..... . 3 :000$·000 :2 :000$000 1:000$000 
1 Inspector technico ..... . ... . .. . 4:200$000 2 :-800$000 1 :400$00•0 

Accrescente-se .onde c-onv ier : 
Ficam e-quiparados os vencimentos do thesoureiro ela J]s.c.o la ele 

· Bell as Artes aos •que •percebem os thesoureiros das 
Sesscio de 14 c7e demais escolas superior-es ele ens ino e aos elo G;Ym-

Agosto nasiD Nacional. 

Ond•e co111vier: 

Sal·a das sessões, 13 ele agosto de 19·1.2 . -
Fignei?'eclo Rocha. 

Na •rubrica Dírec!oria Geral ele ISau.cJ.e Pufl)IJ.i;ca s·eja cr~ad.a, na 
secçã,o -de ·en.g.e·nharia · {la 111esn1a clirectoria, .a lVleT-ba nee:e&s·ar.ia. ao 

··pagamen•: 'o d-os cinco' escri:p·~~l:ra:rios que ·nella serv€m e ·que :pércebem, 
a;e!.~J:'ümen•te, PE•la do Serviço de Prophylaxia, -da F·f!bre Anna.r-eHa., sen'do 
OS seus venchne.ntos de aCCÔl'dO ·C01111 a •ta,bella annexa: 

Pessoal -de nomeação da ' secção de engenharia ela Directoria GGral 
de Sa;ude Publica: · 

Tcobella 

1 2• escri·Jl'1:·tJra:rlo, a.. .. . . ...... . ... . ............ . .. . . 3 :<600$000 
4 3° 0 •es.cripllluraTios, a ... . .... . .. . . . .. . . . ....... . ...... · 3 :000$000 

'Sala das s·essões, 12 ·el-e ago-sto de· .. 191'2. - Roge1·io ele M'intncla. 

Accres·cente-se onde convier: 
Fic~tm equiparados os vencimentos dos . 1• e i2° . e~cri-pt·urarios das 

Colonias de Alienados na Hha do Gov•ernaelor ·aos 
8esscio de 17 de de igual categ-oria do· Elo'spital 'Nacio·nal d.e Alie-

Agosto na:dos. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1-91.2.. :..___ 

Metello J1.vnio1 · . Di-anisio Ce·rq,&ei?·a. - Sc.Ues Fi./.ho .. 

\Oncl.e -convier : 
\Seja creado mais tlm Jog-ar de m·e·Q.i.co-ajudan1·e ela Ins,peC'toTla 

de Sauele ·do 'Pot'to do Estàdo do Panâ., uma ve.z q:u.e ·OS. ac tu aes são 
cleof•ici·ent•es ;prura o s·e .. rv;iç.o D:'8€,1Lfla1:~ conífo.rme e;jllá v·er.nra.cado IPej'!t 
gra.rrd·e a.ff:luenc ia ·de vaopores áqueUa o·eg·ião, das mais importam•t-es do 
Ilraz•ill. · 

ISa,la elas sessões, .1.4 ·ele ag·os•to el e 1912. ~ Roge1··io de .~firctncl.a. 



39 

IOnd.e convier : 
Fi·cam elevados a 5 :400$ os vencimento~ ann.uaes dos IH'epat·a -

doTes no Côlleg·io D Pedro II Onternruto). 
Sala das s·essões, 14 ·d·e agos(io de 1912. - Rwplwe! Pinlile1ro. 

Qnde coJwier : 
tA~· t . . E' .ma:n•Uda, na vigencia cles~a ·1ei, o a rt. 10 da lel n. 2.•541, 

d·e 4 de danei r o de 1·9-12. 
1Sala das sessõ.és, 14 de ag-osto de 1912. - Sanes Filho. 

tPessoal sem nomeação: 

A:judantes ·do m ecanico .electrici.sta .... 
· 12 guardas 

Sessão de 19 de 4 A,scensoristas 
Agosto 28 :Serventes 

28 Ser•ve.n too 

3 :000$000 
2:400$000 
2:100$000 
1:800$000 
J. :&0•0$000 

ICo·mparanclo essas .duas tabellas, depara-se logo com 'UilUa desi>gu.al-
dade ·que 1nc1ubiltavelmerite foi -fructo de um ·equivoco. 

'Com eff eHo, emquanto .os ·venci:men t.os dos .guat'd·as d·a E·seola <1e 
iBellas Artes são .cuv.i·didos em. or•denad.o ·e gl'atitfieação, as dos g·uard·-'.s 
d·a Bibliotheca fi-gura m a,penas ·como gratificação. E' esse equivoco 
que a minlla •em end·a pretende co rrigir. 

Emenda: 
Na tãbella 
'Ond·e está: 
·GuaHlc~s 
Guan!as -

o·e·f,erente â J3iblio:bhe.ca Nacio·nal: 

Gnutvficc;.çãço - 2 :400$, mo•dLNque-se ;para o seguinte: 
01'denaclo - 1 :600$; - G?·ctt~ficação - 800$000. 

S a ia das sessões, 10 de rug•osto d·e 191,2. - D~mshee teLe Abra?liChes. 

IOnd·e ·convier: 
Al'l1. Fi·ca, .o •Governo a utoriza,do a, •r.ever o .,.eg:)JQamento. do Instl-

titu.:lo . Ben•j~min Oonstan·t n. 9.0126, de 1•6 de novem'br.o d·e 191.1, no ' 
s·cntido d·e dar aos <repeticlor es •c.égos as g·arantias que tLnham tpelo 
regula,mento amteriür, co·nforme o a rt. 90 e paragl'apho uni co. 

·Sala das .sessões .. 13 d•e agosto de 1912: - José Bonli:jacio . 

Introd.uza -se na verba .1•2" a se.g·LÜ•n'l!e mo'di:ficação: os v·EmaimEintos 
dos ij}l'O~uradores da R epuib,l.ioa ·nos ·Es•tados <fi cam equ i:p·arad<Js aos dos 
su•b'stitutos do juiz s·eccio-nal nOE> reíleddos- Estados. 

•Sala das sessões·, 10 de' agosto de 19112. - Ubalclino de Assis. -
Oc<1cwio Mangctbe·i.rct. - F11ei1·e de .Ccm·v<v!ho'. - Souza BTito. - A!fq·erlo 
Ru.y Bcu'bqsa - Raphae! Pinh~n·o . - Mcwio H.ennes. - R .mc! A!vc•s . 

M uwiz de Ccvi·vct!ho. - 111'~gu.€1l Cc,!mon. _ Pecl1·o Lago. 

A.oc·re·sc·e,n•te-se ond.e convie,r :· 
.1!1icrum equ.i.parados ·Para todos .os ·e•f.f·ei-tos, ·os venoimerrl10s dos ;prO" 

fessores <'las •faou!Jd·a des de .medicina das cad-eiras q•ue •teenu rra.borato-
r.ios, aos ~'enoLmentos dos p.rilfessores das cadei•ras de tClinica. 

1Sala das sessõ·es, 13 d·e ,a,gost.o de 191.2. --' AIJ•'e'cLo Ruy Bctr<bosa. 
- J'ççlfro Lcl;;o. -' Ra:plucve! .Pvnhei?'O. _ Mt~~rtiz eLe Crp·~ho. - Mwrw 
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II.ejrmpSJ. - U.bc~lcf>ino ele Ass1\s. - R.c~?.ol Alves. - Monliz /Sod1'~. ,.._.i 

O~tavio ·Afc~ngc~ b eilra. - Souza B1·ito. - Ro:a1·igt;es Lima. - Mig·nel 
C.colmon. 

A reforma j.ucl'ioiruria n. ·9.12163, de •2.8 ele Eleze.n1bl'O el·e 1911, passou 
pa1•a a competenc·ia elos j uiz·es ele Dire-ito do ·Distr-ioto Fed·eTal o pro-
u.nesso e julga;n1ento dos s·eg,ui;nrt:es ~ar'.t:ig'oS d o 10o1digo Penal : 

1. 0 A1•ts . ·1·27 .a .13,3 . Ti•rrucla d·e ·presos elo ·pod·er da 1jus•tiça. 
2° A rts. 134 e 135. Desacruto e des·o•bedi·encia ás ·autoridades. I 

ouitros eriílnes· c.o1nn1:uns . 3.0 A1<ls . . 1,36 aH•8 . Incenclios •e 
4. 0 A rts. '1-49 e § 1°, 1!5:2, 15•3 .·e § § 2o ·e 3°. ·Con•tra segu•ra.nça dos 

rne·ios de rtJ·rans!po·r<tes. 
5.0 Art·s . 1•56 e 1164. Cont-ra a sauel·e p u·]yli ca. 
6. 0 Arts. l 165 a 178. Co.ntra o liV!'e exerci cio el,e .el ire.i'to's politfcos. 
7. 0 Arts . 179 a 182. Contra a .Jiberd:icle ·profiBsional. 
8. 0 Arts . 1815 a 1·88 . Contra o l1v·r-e 1exer.ci'C'i.o dos oulltos. 
fl.o Art. 196, rr}ara,gra,pl1o ·unioo. Contra a i·nvio!albi!li-elade do 110-

m•j.ci:Ho. 
10. Ar<ts. 2·51 a 26_0. Falsielacle ele actos 1)nblicos e .par.ticu:lar·es . 
H. Arts. 261 a 2•64. 'l'estemu·nho falso. 
12. Arts. 277 a 278. Lenocinio ·. 
13. Arts. 26·6 .a ·281. Adul·tenio, violericia carnal, l"WJJ'Lo .e le110Ci'nio. 
14. Arts . 28•5 a 28·8. Parto .supposto· e outros fingimentos. 
15. u\.!'ts. 1289 .a ·2 92. 1S:t11M racção ou occ ulbação de meno·res 
16. Art. 297. ·Hamiddi'O ilwoJ.u:nta;rio. 
17. Art . !299 . 'Concurso para o suicid·ilo . 
18. A t'ts .. 300 a 30.2 . Provocação .d·e aborto. 
19. Ar·l•s. '3115, (lo16, 3iJ. 9 e 3 12~ .e J)aragTrupho·s. Co.n•ITa a honri.t e 

boa f(1.ma 
2·0 . Ar-ts. 3·26 a ·3,28 e 3·29, § 3°. Damno. 
~1. ·A·rts. 3•3<0 § 4° ·e ·3131 , a 333. F ·uTtO. 
122 . .A.rl's.·336 e 337. Fall lencia. 
2·3. Arts. 33-8 a 34·0. ·Estelionato. 
:24 . A1<ls. 34.2 •a 3·53 . ICo,ntra a Pl'Oi!Jri·edaele J,:eraria 
2 5 . .Arts . 3'5 6 a 3fl•3 , Rou:bos e ex<lorsões. 
2G . Art. •304 e par•rugrapho unico. Lesões e'}.,poraes. 
27 . P·rocessar ·e julgar os funociona:r-i•os qne ·nã·o 

)'riva1J VO. 
28 . Art. 1.24. Re.sistenc:ia. 

e a~·tistica. 

t1vere1n .fOro 

AléiJTI cl·es:t:es arit:i>gos, co,m[l)·e~e a·o J.uiZIO ·da 1n Vara Crilninal 
c umprir todos. os J)recatori·os ·e pe·didüS ' de ~xtrai:l·icções das. just1ça3 
do paiz dirigidos á jurisdicção c.riminal do .O.is1tr·icto Fe,cl·er-al. 

Brn vi-I,t.ucl e d•essa r e"fo1"n1a, os .esori·vães crin1inaes dos juizes ü~: 
Direito, .perde1,am as •custas a oque tinha.m direito ,nos segui:ntes pro-
CN.sos, fi)Or t~erem .passado ;para a T·ercei·ra Camara da Côrte de' Ap})<ô\1-
la.çãr• : iftecursos de ,f.i'anças, ·de pronunc·ias, !l!))Pelloaçõ.es de r-éos i·ncursos 
nos ar·:s . . 3013, 30.6, 367 e vad·iagell11. 

Grand•e foi a diminuição de lwbec~s-col'ptts, SCindo que er.a.m os 
unicos l.."l''Ji.::e~sos 1q;ue -davant .al·~·t"!.Jna rcndd. :::;:,,:; tcar-torios crinloin-.v:.·: . 

PaT:a ·C0111il)ensar a red1ucção d·e cust.a,s que ess·es lfuncciünar.ios t·i-
veram, foraon. sobrecar.reg.ados .com a <forma.ção e j ~ulga.mento dos )pro-
cessos que era1m . da •com~)e•te·nda dos ·preto·res e do ,Jury: adullteJ'i'O, 
rapto, estupro, fer imentos ·graves <e resi.sJt:encia. 

L~ceresce que os es-cn :vaes ·d·as sete Fretarias · Cri·nl'i ·na:e ·.~ .crea·da.s 
Pela alludicla reforrna fi çaram apenas c<;>:m ,., fmmaç;.ão da culpa do~ 
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processos ele homicidio e tentativa, unicos que sã.o hoje julgados pelo 
J.ury ·; ·e ,formação € d•u•lgarmen.t<o elas• contraven ções e os elo oat'L 30·3 e 
i·n•fracções ~a;nitraúas. 

Ordena>do actual dos ·escrivães cr.inünaes, ·ci•nco a 287$000. 
!Prqposta elo IReJ.atOT elo orça;mento par.a <os sete escrrvães d·e Fre-

taria a A48$000 . 
. Pel~-as ·razões aci!m:a ex.post.ag. é justo qu1e· os ·escri·vã~es orl.m.ia1a.e,s · 

das ·c-inco vara;s não fiquem com venci.mentos .i•n.fer·iores aos sete ~
crivã·es ele Pretorias C.rim·i·n<a;es. 

- Por taes fundamentos propomos a seguinte €menda: 
Aug.ú'lenrtada ele .10 :6•6 0$ .para dirferença de vencim·entos a ci-nco 

escriv1Les l:hts varas crimina;e·s - 1.1390< :•7.5-7$1lr3. 
Sala das sessões, 12 ele ag.osto de 1912. - Joctq~•im Pi1·es - MBtello 

J~wuio1·. - Dionysi o Ge?·qne.i?'Ci. - .J!I.a.l/.es F~~ho. __; Perei'rct Braga. -
Celso Betymc, . 

.At.ten.d·enclo a <e]'ue a I·e'i não es·tabe\oece ve.ncimen.t,os para os su.b-
stitutos elos pretores € supp\oerntes elos juizes :l'edeTaes, chamados entr e-
tant o a ex•e:rce·r freqne·nt·em•ente as •funcções des tes cargos, so'bretudo 
o.s ultimas fo•ra ela séele das secçõ·es; 

att;en.elendo •a .q-ue .si as .condições actuaes el-o ~'.h eso•tH'ü não per-
Jnibt.enn novos encargos, cun11p1'e t.od·a:via ao .leg·i·sla.Jd.or pr01vic1·e-n ciar no 
.,ent-iclo ele O'bv.ia·r 01.1 ·pel'O 1neno.s· n1inora.r os inconve.ni·e nlbes que indis-
cntivelmente resultam daqu.el!la si·tuação; 

.aJttendendo .a que o regi·men das custas for·enses, que a ·e:lépe-
ri encia demo•nstra saluba r <á 'boa administração ela justi:ça, cons\tu!nldo 
jus'to es<bimrurlo tpaTa o trabalho, co ].]i mari•a · a:que1le cb<7s<ikLe?'cttrtt?n sem 
S'O•brecarregar o 'l~hesouro ; 

aH<'indendo .a que a CO·brança e·rn sello . das custas jud-ic·iaes , sem 
trazer resÚHados sensiveis UJara o rEstado, 'Veio Sl11J:primir aquelile BS-
tritmulo com .gra;v.issi'mo damno pa;r.a; as QJal't·es : 

Pro·pomos: 
<O:nd·e •convier: 
A.rt.. ·Fi•ca o Governo autorizado a rever os Teg·imrentos d€ cus-

rt.as da Jus•t.iça F ·ederal e do Districto Federal! 110 s·entido de -serem 
r e•trihuidos •J'asoa,velrmente todos os a;ctos ·e d;E)!igencias que Pl'atiicarem 
os SUt])l!llentes dos rpre•tores e dos jui'z.es .fedeJ'aes fora do ·exerclcio ela 
jurisdi.cção· plena de u•ns 'e outors, .a;irrda quamd•o• in,teressadas a Justiça 
P.u'hlLca e a <Fa;zenda l"e<deral ·ou União, o·.est.a;berlecidas d·escle a data 
da P•resente lei .as eloistposições •do.s .ant.s. 1, 6 ·e 7 do ·d,ecneto 11. 5\39, 
de 1-9 de ·dezembro ele 18r9r8, sem prejuizo elos vencim•ento.s a;,ctuaes dos 
J·u·izes ·cl·as d·uas jusrtiça-s. 

Sa}a elas ·sêssõ•es, ele agosto de 191<2. Pedro Lago. - Me'teUo 
JmtiO?'. 

Onde oonvler : 
Art. Fica o •Gov<il'n;o au1oriza:do a fll!lldar ou di;ssemi•nrur por ttodos 

os .Estados Ida União, nos .Jogares que· julgar m•ais ·éonvenientes e ada-
pta\'eis ~;o fim, BSColas ·rcot'I'eccto.naes, 1anto •para a;dultos como para me-
nores d•elinquentes ; ·qua;,nto á d·e a\'1-u·~to.s s6 rterão enh<Lda •para estes es• 
tabe~·e·c imentos •COrreccionaes aqu·e!le.s •cujo·s .clelLctos .não .sej.am conside-
rados rgTay·es. . 

[>:ar:agvap,h-o unico. O IGbv.et'no :no;me.ará !Dar.a estes estSJbelec!mentos 
di•rec•tores •e 1profe.ss10'res de Q'econhecWa com,pete·ncia para o b.om desem-
penho de,s·te importan't€) serviç-o. 
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· •Sala das .Sess5es, 10 de -ag-osto ele 1912. - Conêa De.Creitas. -
Moniz Ide Carvalho. - ·Pech·-o L ag-o . - 'Mete!l.o ·J ·unior. - ~rineu tMa;e:had{). 
- Rooha ·Cavalcanti. -Miguel Calmon. -tA. lB. r:roledo. - J. ' Bon!-
faoio. - Osorio. - Garção Stockler. - Octavio /fl{)clJ,a, - os·car C. 
·li'I'arq UJes • 

O n ele convier : 
Fi•ca o Governo autorizado a mandar co11Struir isohl!menlos, e hos-

·uicies ou asy.J.os .pa.ra a cu,r.a; dO's a 'l cooli stas inveter-ados contraves•es ou 
rein<lid·en tes, :pro.ven•d•o-as •ele pesso'al m ·édico ·que se te.nha t{)l"n•atclo por 
seus estudos e .a;•ppJ.icaçõe:s •nesta especialida,cle pa!thologica. 

1S>ala das sessões, 10 de a;,gos<to ·ele 1•912. - 'C'o•I'rêa Defreüas. -
Mmniz de ·Carval>ho. - P-edro l.Jago. - Metello Junior. - Rocha C'aval-
can·t i. - Iri.ne u !Maohado . .,.-- ·A . lB . 'l'oledo. - J. a3onifa;cio . O.sorio 
- Garção •S•tnck ler.- Octavi-o Ro.cha. - 10. Costa Marques. 

O rud-e conv·i e r : 
!Fica o Governo •a trtorizaclo a em cada um el-os ·Est·ado.s da R•épu· 

blLca, ·n·os lo.gares o.ncle as . autor-ida;des hygienicas indicar-em, oria;r pa-
vilhões d e ~soJ>amento -e sa~va•torios, t a n;to p·ara tuQ>ercuJ.osos como para 
moi;pheti.cos, -f ioa;mlo subentendid o que não •pod·erão fnn.ccion wr estes, nos 
m eSimos Jogares onde >tivere1n sido .fmndad·os os de t-ube•vculosos. ' 

·§ 1.• Quamto a;,os J~os•pf.cio.s para mo!'Phetic os, o ·Governo só os !un-
dai'á llOS lEsta;dos onde O O'l•Umer.o de m{)Tiph~tiOOS assim O exi.ja, C'O!lilO 
acontece com O"s de Mirras, S. Paulo e P·aran'á . 

§ 2.• O Go·veMo 'Pl'Ovená estes est·a;bele.cim-entos .com ·pessoal m'&dico 
desta especialWade :pathol'og-i-ca e -cuja co-m;petencia s·e;ja n<Jtor.ia. 

Sala d·as sessões, 10 de a.gos'to de 1•912. - Go.rrêa De>freitas. -
Mml'iz d e 'Oâr.vall1o. - (1?-ed-ro L ago. - Metello Junior. --.,.. Irineu ·Machado. 
--:- .Rocha_ Cavalcanti. - !Miguel Calmon. - A . B. 'l'oledo. - J. IBoni-
>faci-o. - Osor·io. - .Bueno de ·A.ncl-rada . - Garção Stockler. - O.cta-
y.io Rooha. 

Onicle convier: 
·A.rt. IFi,c a o 1.Go'Venno .autorizacfo a •organizar en1 todos os Es-

'Ntlcl'OS d•a U nião o ·serV'iço ele assis•tenc-ia 'PU'bliC\a por m eio de asylos ruos 
que Viver em i&ola,clos 'OU que nã-o t§'n:ha;,m ·fanü\ia, e de assistenci.a; á do-
mi ciliOS 1áiq•uen e·s que viva:m -com suas .faaniJi.a.s e -que os sentimentos d e 

·:lmma.nidaJcl-e impeiClem •PO·l' -completo ·d:e os ·arrancar 'do seio Id os entes que 
lhes são caros -par'a enca;,rceral-·os em ver,d·aideiros enga,stu.J.ós, que !POr ruh! 
1e:mos com .a denomin•açã? •pompo,sa d e asylo .ele mendicidade . 

.Sala d rus sessões, 12 de agosto de 19·12. - ·Co-r-rêa iDefreitas. -
Irineu ·Machwd-o. - R och a üavalva.n.ti. - A. B. Toledo. - J. Boni-
·f·acio. - lB ue no de A111Clra;de . - Garção ·S•to.ckler . - O ctav io 'Rocha . -
O. Costa Marques. 

On.de oonvier : 
Art. Fica concedi-da a subvenção .annual de •1-2 :000$ ao I nsti-

tuto Historioo da Ba~üa . 

Sala, das ses-sões, 12 de a~gosto de 1'912. - Pedro Lago. 

Alccrescentê-Se o•nd·e oonvier: 
"Filcrum equi•pa.rados -os ~·<'mcimen.tos de 1° ·e 2• ·esori1ptu>rarios das 

Colon.i as de A liena dos ·n a ilha do Governa-dor, aos d-e ig ual categor ia 
dü HoS'pita l N-acional de Alienrudos." 

'Sala das s es-sões, 12 ele agosto dé 191-2. - Pedro L rug·o. 
"Esta -em enda .traz a pen as um .-a,ccrêscimo de 2 :·400$ an01uaes, e vem 

r eparar uma injtlS'tiça commettid'<t peJ.a ulüma ref-o•rwa d'<l- "Assistencia, 
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a Alienados" q ue vrejmllcou e~scs dous funccionarios en.1 igual quantia 
co m a Sll•l~p r~ssão c1a va.n tag-em .(!e rações de que gosavam ha. mais <le 
10 !J-llllOS. 

São a:mbos fuh.ccion a rios de mais d e 20 annos cada um e ni'l.o têm 
na s ua r-epBJntição esper·ança ·de m e1lmr·a.t' de vencimentos, pois não ha 
log·ares BJccessiveis . 

.Pe1'cebem elles apenas mensalmente 400$ e 300$, respectivamente, 
ao ;passo que os eo!legas de ~guaes funcções e identicas categorias do 
Hospital •Nacional ocle Aliena'dos ·percebem mensalmente 500$ e 400, tendo 
cad'a um o mesmo tempo de ser_viço publico. 

E' pois, ·e tOI:la a justiça a a·prtrovaçã.o cles~a c men :!. a . 
A' ve1'ba 29 - Obras. 
Escr.iptorio .do •Erigerrheiro de übras do Min i.sterio da Justiça. 
D estacaJc1a da dotação d e 1. 000 :000$ a importancia ·de 9·3 :000$ para 

.pa,gamento do actu a l pessoal desse escri'J)torio, que f ica e qui·parado P<IJl'<'l. 
todos QS ef.f·eitos aos ,f unc.cionarios ·ela Secretari'a de Estado desse M!~ 
nisterio . 

iPessoal: 

Engenh~iro director . . ........ .. . ......... . 
Eng.en.hei.ro aj udarrle (.chefe de secção ) .... . 
1 o1Jflcial architec~o ..................... . 
l o;ff i ela! s·~c 1·e t a ri o 
1 ·2° oHicia l a uxiliar technico ... .. . . . .... . 
1 2o ofticial escripturar io ................ . 
1: 3o official desenhista .. .. . .. . ...... . . ... . 
1 ao official amanuense .......... .. .. . ... . 
1 ao O<f.ficial :fiscal .geral de obras . . .. . . . .. . 
1 •porteiTo . · . . . .... . · ... . . . .......... . .... . 
1 eo·ntinuo .. . ... . ............... ........ . 
2 serevntes a 150$000 .... . ..... . . ... .... . 

Total .. . , . .. , .. , ........ , , , ... : . .. . 

Mat"Crial : 

V encimento 
mensal 

·1 :5 00$000 
1 :·200$000 

800$000 
800$000 
650$000 
650$000 
450$000 
450$000 
4·50$000• 
•a00$000 
20 0$ 00 0 
ao 0$000 

7 :750 $000 

AcqLtisiçã:o de ma;terial lJfl.l"a e:».r.pedien te, luz, ·etc ........ . 
Conservação, accrescimos, etc ............ , ........... . .. . 

Annual 

18:000$000 
1.4:-400$000 

9:600$000 
9 :·G00$00!' 
7 :2 00 $000 
7 :·200$000 
6:400$000 
5:400$000 
5:400$000 
3:600$0 00 
2 :400$000 . 
a :·600 $000 

~a :000$000 

Annual 

6:000$00 0 
301 :000 $00 0 

400:000$000 

Sala d·as .sessões, 12 de agosto de 19'12. - D'uns·chee de Abnanches'. 
- F're!re '(\e 'Carvalho /FiLho. - .Souza Brit<>. - Alf.r.edo Ruy Ba,r.bosa. -
PedTo L ago . 

Na verba 20• - Direct<>ria Geral de Saude Publica. 
Manten.ha-·se a verba propos.:a pela Co.mmis.são s ubstituindo-se a 

ta'bellas .c1o pessoal da lnspecto.r.ia d·o~ IS'erviQos '<'le :Propohylaxia, 'Pela 
seJ!l;ui'll•t·e; 
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1 r.n~pector ·c medico) o o o 0o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1 Administrado.r ... o .. o .. o o .. . ... o . o . . o . o 
2 hju.dantes de a;dministr.aÇJ,or a réis 

8 :400$000 o .... o ........ o .. o o o . .. . . . 
1 Almoxari.fe .... o . ; . . ... o . ... . , o . . . . o o o o 
1 JlJscTipturario do almoxari1'ado o o . o .. .. o 
1 Auxiliar do .almox<ari<fe ... . . o o o. o . . . o o 
1 •DeoposHari<J a;rreca;dador o ...... o . o ... , o 
2 J?~·imeiros of,ficiaes a 4:800$000 o . . . o o 
3 .Segundos o.f.fkiaes a 4 :200$000 o o . .. o 
tl Ter.ceiras of.fidaes a 3 :•600$000 .... .. o. : o 

10 Ohefes d·e •turma a .3:600$000 ... o . . o . . . 
4 Enca.rregMJos de secção a 3 :000$000 ... . 
1 Encarreg'a!do d·o se·rviço Cl.ay1t-ono o o . o o . 
2 iPorteiros a 3 :000$000 ... . o o o o o o. o o o o. 
2 Co.ntinuos a 1 :800$000 . . ...... . 

14:400$000 
9 :•600$000 

16:800$000 
7 :·200$000· 
4 :800$00.0 
3:600$000 
3:000$000 
9:600$000 

12:600$000 
21 :·600$000 
3·6 :000$000 
12:000$000 

3:600$000 
6:000$000 
3 :600$000 168:000$000 

oO 'Pessoal co·nsiderado dia.rista pe1'cebe11á .pela segui.nte ta;bella: 
Desin·f'ect·ador de 1" clas·se, 8$; desin·fectador lle 2• ·classe 7$; d·esin · 

lfectado·r de 3" class·e, 6$; .guardas od-e 1• crasse '7$; guard-as de 2• classe, 
6$; ma.c·hinistas, moltor1sta!s, mestre de oilficiqs e feitor lle co{;heiras, 9$; 
ca~pintelros, bombeiros, pintores e co,r.rieiros, ·7$ ; oo·cheJ.ros, 5$ ; .car-
r.ocelro.s, moços de cavanariça .e •a>prendizes, 3$.500 e 4$000; <foguis•tas, 6$; 
serven,tes d·e 1" ·classe, 4$; serventes de 2• classe, 3$·500 o 1o 400 :·000$000 

Os diaristas que tra;balharem aos sabbados e segwndas-,fei-ras PSJ,ce-
berão as diaria.s do;s do1mi~gos. 

Os :rwnccionarlo:S ·que servem ha mais de dnco anno.s nas· secretarias 
a;d.ministrações, almoxa·ri,fa;do.s e po.rtaria;s odo Serviço d·e Prapbylaxia da 
Febr.e tAmarelJ.a e do Desinfect{)ori.o, assim ·como os desimf.ectadores, ·gua,r-
das, ·crup·rutapes, . encarregax:los de secção, serventes e tr.a;ba1hadores, se-
.rão ·rupr.oveitados JlOs cargos crea;dos pa;ra a nova l'€!Pnl'tição. 

1Soala das sessões, 15 de ,A,gosto de 19•120 ·_ Pc~~meira Rip·p~To - Celso 
Btoym.cto 

Onde -convi"'·: 
A!rt. 1Q Pocler Executivo~ ~n.a observa:ncia do uso .a ~a auto.pisação 

co:ntida noo n. 3 elo art. 3 d·e lei n. 2.3,56, de 31 el e dezembro de 1910, 
que fixou a Despez;a Ger·al ela R e-pubJi.ca, na parte rel.a tiva ás ga-
rantias dos membros da JuS'tiça do DistriC'to ·l<'·ed•eral, poderá decla-
rar: 

1 ", que as custas devi-das ao iProcura:dor Gerai do Di.s'tricto Federal, 
promotores publicos e s•eus adjuntos, serão ·c·obracla.s em estàn~pilhas 
federaes, a datar da 1n·es·ente Joei, send o•; em ·compensação na ta;beUa 
de vencimento.s desses fuu1ccio:n.arios feito o augmento de 15 °1°; 

2°, que, :nas :nomeações de .que trata o •a•rt. 14 § 1" elo cloe·creto 
n. 9. 263, ele 28 de dez;embro ode 19'11, ·d•ev•e riá ser observada a seg·ui·n•t e 
propo:rção: 10, dentre os .pr.etores; seis dentre o.s membro.s ·do M·inis-
terio Publico e dous e1entre os advogados. Para ess'e fim, tr•evi.sto o 
aJctual quadr.o de j•uizes de -direito, o Governo verificará as C!\;o•t.as de 
orig·em, observando ·sua e-quivriJ.encia 'l18!S -prin1eiras no1neaçõ'es. 

!Sala das s•essões, 16 de aJgosto de 1912. ' _ · Il'i'neu Ma;chado . 
• 10nde - co-nvier: 

OI·d:e'naJdo e gm.tifiocaç&o dos medicas do Internato Ped-ro 2° e In-
st(tuto. B enjami•n •Consta.nt ·6 :000$, s e-ndo dous terços Cl•(l ·ordoen·ado e um 
de /!,'ratif icaçãq R .çada m edi·ço, ('~ei~ contos) , 
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•Sala das sessões, 17 üe agosto de 1912. - N . Nascimento. - Me-
tello Junior. - Floriano ·ele Britto. - "l'homaz D elphino. - Alfret'lo Huy 
Bar-bosa. ' 

Ao n. 10 elo art .- lo. 
Fica autorizado o Governo a crea r uma sub-secção cl·o-s negoc'ios 

medicas na Secção cl !'J Instrucção PubJi.ca ·do Mini·sterio ela Justiça e 
Negocias Jnteriores, sem augrnento ele cles:peza. 

Rio, 19 de ag·o.stp de 1912. - Dic<s ele BmTos. 
'Üncle convie.r: 
!Como subv-enção an:nua l á Santa Ca sa da M+se·ricorclia ela ·CicltLcle 

el e Va lença , no Estac] o ela Bahi·a, 10 :000$000. 
Sala el a s sessões, 19 de agosto ele 19•12. - Al/?'Mlo R tty Bcwliosc!. -

Ulic<lclino ele As.sis. 
•Onde convie r: 
Art. üs .preparadores elas Escolas Poly•technk a e ele Mi-nas, quci' 

tiverem mais ele 15 annos de ex-ercicio e foram nomeados na vigencia. 
do ·Cócli•go elo Ensino · ele 1 ele janeiro de 1901, ficam ·equipa,·aclo.s, lXl;l"a 
o.s effeitos da vitali•cieclacl e, aos p!'epara.clores cla.s •Facukl a.cl·es el e Me-
dicina. ela. R.epublica. que j{L gozam ·dessa. v a:nta.gem ode · a ccôr-clo -com_· 
o a rt. •5• da. lei n . 2.315G, •ele 31 d e d-ezembro ü e 1910. 

Sala elas sessões, 19 el e a.gosto- de 1912,. -- NicQ;no··· Nc<s oi·nw·r~cto. 

PARECER ISS A 

A ntes de est-uda r a.s emencla.s a.pres enta!Jas em 2" discussão a.o or-
çamento da cles peza do Ministerio da Just'ça e Negocios Inte riores, 

cumpre á CommissiÍ.o de •Fin-anças expôr lealmente 
Sessão ele 26 c1e á ICamara, em ·br-eves :palavras, a situação ._em que 

Setmn1J·I'O o re-ferido orçamento se a.presenta depois Ido pro-
ject-o que .S·ubs-titu.iu a -propo~ta d-o Governo. 

;Não se augmernta.ra·m deS'lJeza:S'; pelo c ontrario, cot'~tara~m-se som-
mas quanüosas ,em diver-sas .co•nsi,gnaçõ,es e a n-enhuma ·d-essa s .redu-

. qções •se <l'PPO'Z o ministro r es•pectivo, cuja admi·nlstração conlinüa a 
ser pautada peio·s m-a.is ·rigorosos .precei:tos ele economia . No exel'clclo 
corren'te esbá o •Sr. Rivadavia -Co nrêa se esfo-rça-.,clo por ·~o-nseguir quo 
quasi to-d a s as V'er.ba.s deixem ,sa ldo, ai'nda ·que •peq.ue·no, de sorte a 
ver si na propost-a do anno •proxilmo -co-nseguirá a llivia.r m-ais_ um pou-
co os encargos do ''l')1esouro. 

<Todas as -refo•rma:s realiza d:a.s ,nas divei,s-a.s repartiçõe-s do Minis-
tedo, ·por auto•rfzaçã·q ·do Congr-esso, obedecera.m a um declarado espt-
rito de -parcimonia; o a prova -exuberam te disto está ·na longa s-érie ele 
projec-tos a-pres-entado-s e-s-te anno na ·Cama:ra, a:ugme n'la ndo v encimen-
tos de funccio•narios dos s.erviços remod.elaclos, so-b a ructual a:clml·niB-
traçã:o. · 

O.s ·pequenissimo.s aoe.resdmos v-erifi-cado-s, ,_em um ou em o.utro ca-
so, C'OnlO, por exem1plo, na reforma judiciaria ~:1 o Dist ri~ to, resulta-
ram ·da substituição d-e uns loga.res por outros, e suppr~.ssão ode cei-: 
to.s of-fic!os, cujos se rv-entuarios puderam ser a-prove itado·s, sendo ln-
Sil!'ni:f!cante o onus, que alguns a.powt,ar-am sem n e:n·huma. 1Jalavra d_<;> 
louvor ao~ becneticio~ eyid ll!lles ela r e forl11a r()fe rida , '. 
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Apezar disso tudo, o orçamento, que e ra pela proposta, ele réis 
3·8 . 000 :000$000, elevou-se 'pelo projecto, a .mais ele 48 .000 :000$000. 

A Camar·a conh ece, pelo parecer anterior, quaes a.s razões e a 
proceclencia deste augmen-to . A Commissão <de Finanças deliberou, es te 
anno, a -caba r com o pessimo systema pelo qual tem sido ela bo:rado aH~ 
agora o orçam en to elo Interior, ·levando â conta geral da União certas 
cl e:spezas, cu ja responsabi!ildade fôra, .por lei, distribuida entr e e ll a e 
o Distrlcto F·ecleral. P.a•ra o •custeio dessa d·espeza J'eti"nh a. •o Thes"Dnro 
Nacional ·a- cobr ança dos ·i.mposto.s ele industrias e profis.sões e . de 
transmissão ele prQ<]Hierla;dle, ~a.racteri~Ucí:;unem•te munidpaes e insls-
t en.t!"mente re~lamaclos pela PrefeitUJ•a, :sob a ltüs e releva •ntes in·e~ex~ 
tos consUtuci·O•naes, e ·pela nec·essidacle impeTios-a d e ·dinh ei ro para de-
senvolver o ·en si:no prima ria :na Capita l da R e1)U'blica e d·otar •as es-
colas ele •ecllficlos proprios, em numer·o ·que baste á no.ssa. po·pulação 
lnfa·nt il. 

Um destes impostos, que j á havia s ido devolvido â munidpalidRcle, 
voltou a ser i'll<C iui clo como renda da União, JlO orçamento dR R eceita. 

/0 rela:tor .r.o presente parecer não estari a talvoez longe el e c011• 
corclar· com o seu douto e eminente collega, r elator da Receita, que 
foi voto vencido l1a "'econ1quista, para a União, <'l·a tRX!L municipal 
sobre ira11·Smissões ele propriedade. Pôde mesmo di·zer que n ãD teria 
duvida em s ubscr ever a sua opinião, tão clRra.m en te expendicla no an-
no runúerior. O Rssumpto prende-s·e á sorte da instrucção, cau~a sym-
pathica que, pela s ua natu rezR e •a !.ca.nce, jus-titfica de sobra qnaeuquer 
sacrifi cias . 'J'aes .sacrifi cios são a·pparentes, porque o resul tacl·o compen-
sará fari:Rmente OS gastos feitos. Ca.da an!Ll]}haJbeto ·que S!LlVI.ll'O OS do 
obscuran-ti • mo representQJiá em dinheiro um lucro evidente, pe!a aptt-
clão que lhe fRcultruremos · para o trRbalho productivo e ren Joso. 

:A m aberiR foi venti lada no plenRrio, havendo até uma cmendR que 
R e !la se t·efere . 

Respeitando mui to e mui to, como lhe cumpre, o p·arecer <'le seus 
collegas, isto ê, o voto vi<!.torioso ela maioriR dR Commissão de F!•nan -
çã.s; o obscuro r elator clesbe P!Lrecer pede todavia licença p a.r !L add.!-
t-a.r algumas considerações no sentido ele esclarecer em pouco a ma -
t er iR e ·encaminh a r uma. solução que, .sem prejudicar as a lter a ções ra-
ciona·es introduzi das n o ·mB<!a:n ismo d!L ])l'opostR, satisfaça aos inter-
esses chs clu!Ls pa i'tes em litigio, r ewlvendo <'le vez a in·commoda ~1-

tuação creacl a pela div ida sempre crescen te do Districto, po:r servigos 
municlpRes •cus ~eaclos m etade pela Uniã-o, m a s totalmente admi•niostra-
clos por esta . · 

Em .boa logi ca, se a U:nião r esei'vou par..a si estes snrviços (Poli .. 
cia, Bombe.i!'os e rFôro local), ret endo impostos muni.cipaehl {].Ue dessem 
pàra cobriJr n1etade das d•espezas não devia nunca, á ·revelia ela ontra 
parte in:teressRda, ter elevado a seu bel prRzer R despeza com taes ser-
viços ·como infeHzmen te f·ez . 

,.n., certo tempo pal'a cá, os dous impos tos não deram m ais p a ra 
cobrir a metade dos gas tos. Entrou-se c:ntão JJra:ncamente no r eg im<.Jn 
de c r.eclito supplementar, inscr evendo-se Jl!L tabella r espectiva d-o CJr-
çarnento da F azernda u1na figura nova e estabeleCendo-se a a;noJn:tli a 
irritan te el e tnna C: ivlci ~. -po r decreto -e sen1 o <l ire ito do d1evedor pod.er 
s iquer discu til- a, .só se l•he facultando a liber da!de de deixoar ele pa-
g.al-a, que é o que ell<e <natura lmente tem f eito, o q ue nãa impede· que 
a. cifra de s u"!S r esponsabiliclad:es :suba d ~ Rn no em a.p.no, 



Esse regimen de confusão e atropello financeir-o ·não póde n em 
d~eve corntinurur, se é que, realn1ente e con1 si,ncero ania110, queren101s 
acaba r com taes ·absurdos ·e restabelecer a ordem nos orçamentos, pelo 
r eco·nhecimento .ela verdade em materia de despezas a realizar e rea-
lizadas. Os inco·nv·enientes ele ord&m administrativa r•esultantes desse 
pessimo systema fQ!ram j'á m>nuciosam ente expostos no parecer que 
acoinpanhou o projecto; s•eria ocioso insi,stir sobre elles . 

-l~mende ou não o ·Senado o voto da Gamara, na discussão d a Re-
ceita: consene ·para . a União o imposto ele t r a nsmissão de J}roprieda -
de (orçaclo em 5.000 eontos, qu.& d ão pa r a cobrir metade do excesso 
d·o -orça rn•em to ve ridi-co· para 191 3 e com os 7. 000 ··co11tos do imposto de 
industrias e .proüssÕêS, calculado ali'ás, exageradru1nente, c obrirão de 
sobra e com larga foJg·a o augmen to app·arente, que é apena-s· ode dez 
mi-l e poucos •contos ), ou sej-a o m &smo imposto devolvido outra vez á 
municipalidade, que soube elevar de modo co11•Sideravel a s -ua arreca-
dação, pur.que es·tá mais habilitada a fiscalizai-a e ·a impediu· tt fratÍd il 
com ós esclarecimen tos que -o lançamento predial ·e outra s info·i·mações 
a:dininist-rativas lhe · fácultatn; - .o que é preciso é regula,rizar de vez 
esta s-ituação, liquidand-o a divida existente e estabelecendo outras nor-
mas de relação futura e ntre a União e o Disbrict-o que a hos peda, po-r 
uma cir.cutnstancia que, :se lhe dJá certas v::ut-rtag.en.s~ ·por -outro lado, 
lambem lhe im·põe uma porção ele encargos pesados. 

Adiando }Jara seu tempe> o substitutiv-o que des,eja a·pr-esentar á 
emmtda elo illuslre Sr . .Jo.sé Bonifacio, attinente ao assumvto, a Com-
missão co;nsi cl era util expott· a s ituação do projecto como foi apresen-
tado á C amara, em confronto com a proposta do GovePno. 

Antes, porém, offerece ao exame e estUtlo ela Camara este qua~ 
dr-o, aliás incompl e to, da divida da Prefeitur&. par·a corÍ1 a Uniã o. 

DIV'lDA DA PREFEITURA MUNICIPAL PAHA COi\1 A UNIÃO 

Contas da _ Assistenci-a a Alie·nados, em atrazo até 31 
de março de 1912, pelo tratamento de indigen-
tes elo Disbricto Federal ............ . . . ...... . 

Gr,ed ito-s abertos pelo Governo Fe-
deral, por serem insliffici.entes 
•OS imposto-s mumctpaes a rre-
cadados pela Uniã-o para occor -
r erem á metade da despeza 
das verbas d&stinaclas á .Jus-
tiça Local, IPoUcia e Oo.T[)o de 
Bombeiro-s elo Districto Fec1.e-
Tal: (*) ' 

Decreto n . 7.022, de 30 - 11 
Decreto n. 7. 588, el e 9 10 
Decreto n . 7. 770, de 30 12 
Decreto n. 8-.394, de 24 11 
Deereto n. 9. 290, de 31 12 
De~reto n . 9. 739, de 28 8 

1908 
1909 
1909 
1910 
1911 
191t2 

2.542:25-5$081 
3.924:549$370 
1. 6'18 :502$;671 
5.136:917$619 
2. 670 :03Ó$-263 
6 . 000 :000$000 

21.922 :2<54$404 

10' 862:916$ ,100 

·21. 922 :254H04 

32.785 :170$30 '1 

(*) Nos creditas supplemten ta.re.s á v-erba 15• (Poli cia), abertos 
l-odos os a.nnos, nã.o é imputá el•a m etade da, desp.eza aos imposto.s mu-
nicipaes, c:orrenclo tecla a impor tanoeia po t· conta ela União , 
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No exermcJO ele 1907, a metade de 
taes despeza-s foi de 8.47 0:322$877 
e a r.enda •ar.recadada foi de -réi-s 
16.004 :20·3$783; a União pagou, 
pois, se1n que, aliás, para isso 
fosse aberto o necessario c·redito 
(**) , (Memsagem de 30 de setem-
bro de 1908; Dvm·io Officict-1 de 1 
de outubro cl.e 190·8 ) 2. 46•6 :119$094 2. 466 :<119$094 

24.188:373$498 15.251 ~89$898 
A metade de taes despezas, no correm-

te exercido é de 9. 944:181$956; 
j·á foi feita ao ~'hesouro a di-stri-
buição ele 9. 348 :7•24$519; Testa, 
portanto, .(].i.stribuir a q uamtia ele 
59'5 :437$43·7 e não cl.evendo exce-
d'er de 64:000$ ·a renda de setem-
bro a dezembro, cujo total ainda 
;não foi •communicado p•ela Rece-
becloria, tet'á a União ele a:brir 
um credito approxima,clo de (***) 

A . •co·nta trimestral da Assistencia a 
Alieo·a.do.s pel-o tratamento <le in-
digentes do Districto Federal é, 
na média, ele -3'5 0 :000$; ele 1 ele 
abril a 3'1. d·e ·dezembro des·te an-
no elevar-se-h a a divida de mai·s 

530:000$000 

1. OM :000$000 1.580:000$000 

.Total.. . ..... .. ... .. .... . ....... .. 36.831 :289$898 

ECONOMIA REAES DO PROJECTO· DA COMMTSS.ÃcO SOBRE A PROPOSTA DO GOVERNO 

Verba do Senado ........... ...... . ... ... .......... . 
·Pol icia (um escrivão em dfspo•nibiliclacle, aproveitado) 
Assistencia a alienados ...... .. ..... ........ .. .. . .. . 
Saucle Pu6Jica ..... .' .... .... ........ . ......... . .. . 
Obras. ·do Acre . . ................ . , .... . .... . ... . . . 
V e r·ba dili.gencias policiaes ..................... ... . 
Conservação do ·ed ifi cio da policia .. ... ............ . 
Colonia Corre2cional, por eff.eito da mudança auto-

rizada ... ..... . . . .. ...... ... ........... . ...... . 

lJ.1otal da,s eco·nomias ................... . ... ... . . . 

19:771$054 
2:400$000 

412:200$000 
15·3 :r520$000 
300:000$000 
100:000$000 
.50• :000$000 

85:000$000 

1. 1.23 :709~000 

Nota : ha outras economia,s m enores, como a redução elas verba.s 
<'I é diaristas e guardas -~ i vis, -porr não ser bisexto o anno ele 1913. 

(*'') Nos exercicios a:nteriores a 190'7 não se apurou a -suff icienc!a 
ou in~uffi ci encia dos impostos mun·icipàes, tendo só o mesmo Thesouro 
dado pel·a de 1907 no amno ele 1908, não se provielencia,nf1o por m~io 
de credito ·para cobrir o c~ejicit d-o referid-o a:nno de 1907. 

( ... ) .Alé!ll do de 6. 000 :000$ ~·á. aberto. 
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ECONOMIAS APPARENTES 

Ma:gi•Strados em disponi-bili'Cl-ade ..... . .. . .. .. ... ..... . 
Serventuarios elo -culto catholico . . , .. .. .. .. ' .. . 
Refo11ma:dos ela Brigada Policial . ..... .... ... ..... . . 
RlefoTmados -ele Bombe·iros . ........ ... ... . 1 . . : . . . ... . 

AUGMJ~N'l',Q FlC'riGIO DO PHO.JECrro· 

'Fôt·o local ... .... .. . .. .. . .... ... ................... . . 
Pol•icia . .. ..... .. .... .. .. .. .. . .. . .. ... .... . . · ... . .... . 
13o n11b e.iJros . . . . •.. .. . . . ... • . ... . ... .. • .. . . .....•... .. . 

PHO.TI~CTO DA COMMTSSÃO 

209:600$000 
100 :000$000 
473:000$000 
228 :60'3$279 

1. 011 :889$279 I 

.663 :753$5•59 
8. 041 :17·7$49 ·1 
1. 2.39 :2-50$90(! 

9. 99 •1 :lSl$950 

.3•8. 32 7 ~5•5<3$16 •57 + :9.994 :-181$95•6 (meta:de das àespezas acima) 
4.8 .•271 :7.35$·613-1. 011 :·8'89$279 (economias a.ppaa·entés ;por tnunsfere·n -

c ia.s {le verbas) = J7 . 259 :84·6$33 4 . 

PRQJECTQ DA CQl\:!1\:!ISSÃO 

46 .-278 :115$998 .-
A economia do proj•ec-t.o cl·a Comm.!·ssão sobr.e a oproposta do Govenno 

fo·i ele mil e ta.n~ os con.tos. 

·'Fei•tas es·t·as t)).J•eves consicl•e!'ações, a Gommi-ssão ·passa ao estu•clo cle -
talhaclQ _ das emendas, -pr-ocu.raaido agru;pal-as JJO.r -asstrmptos, •pará ,facili-
tar a t.aref,a .ela ·Oa.ma~ra ·e 'pe 1111'Hiti-r-:1he que ·possa enC'RI'a;I· cer-tas Jne-
d idas em coniuncto . 

N. l - 'Fi.ca o Gov-enno auolorlz.ado a e11•tender-se com o Prefedtto elo 
D i<S•tri-cto tFedlerrul no s·enUclo 1cle ar.I~ecadhr a Inetrucle doas despeza8 feHa:s 
ocim os ser.viços d·a .P.o•l'i·C'i.a, ·Corpo d-e Bombeiros e Jusbiça, do Dis-t,r.ido 
Feclera:l '8 a cujo ·pag.anTenbo é ·o n.1·es·In.o IDi.stricto obri.gla.icl!O po1r Je·i . 

.Sala .elas sessõ•es, u\gosto d·e 1912. -José Bon-ifnoio . 
[De accôrdo con1 as -co1nsidera.ções ·feiit:as ·no tpi't€ai1111bullo do tpal'€1C"er, a 

0ü"I11·Ini.s·s-ão, .o.u vi.cl·o o :Gov.el'<t1!0, propõe o s •eg-uitnt·e substUt·utivü: 
O Governo, pot· intermec] io dos .Mini-sterios da IFazen;cl•a e da Justiça 

e Neg;oC'ios Lnt•eriores, entrM'á em a.ccônclo com a •P.re.fe·i•tura do Dis-ti'i,oto 
F ecleil al par-a o f i;m, de liqui·cla.r d'e mod-o ·cl•ffiinit-iv-o o debhto d•esta •Pa:ra 
con1 a iUn ião, IJ.)O·dend-o ·receber e.1n pagam·e!nto apoli·ces o:u ptro=pr'ios m :uni -
citpa.es, e-spe~c-i.fii toad.ame;nte o 'T'h.ea1t·r.o Mun ic ipal e a ,:faz.end·a ele Mang--ui -
!nh=os, os :::errenos tproXIi.mos ·á Fa·culd.a.de •ele Me:cHditna ou ou.Lros ~na ci-
cl•ade . A União pass•a:J'á a ·cus•t-ear po-r i•nt-eiro os ;serviÇos de IBombei i'OS, 
P.o1icia •e 'Fôro looat!, •rel'en-dQ cl·eHnH-ivamen t•e •Pa•ra indem:ni.zação <le par-
te -cl.est•a -despeza a oohra:nça do .i.mp.os to -ele i•ntclu.sotr·ias e [}t'ot:issões no D is -
f.t' i-o to 'Fede1·a l. 'F·ica es·ta,be.l•ecido que a renda do impos:':o el e tra:n·smissão 
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Je P·l'O:l,}l'i.eda de cüns·'.ii,t.uirá a ·CO•ntrtbuição da U•ntão •papa. o clesen,volvt-
rn em· ~o elo ensi·no !pr-i•rn:a do na CapHal da H :epuhl·i.c;a. 

N. 2 ....::._ ünde convier (pal~agrap·ho uni.co, art . 1°). 
JJig.a-se n1.ais: 
•A' Assad-ação de Res·is tenci-a dos Cocheiros e Classes .Anna:lCas, do 

D ·istricto .li"ejGJ: al, conn a con{~,iÇão de rnanter aulas pr: i. n-:.ar i ~us 1P1a.ra seu.9 
sacias e E~.lhos c!'estPs, CO!l1l a ·f.re,quencia 1n·êd ia 1d•e 15'0• •alununos, ve.rifri.ca'Cla 
po1· ·cHrtidã.o de ·aubori·da.d·e poli-cia·l e 1&endo· o pa.ga:rnento feito por ü ··d-
m es :res ve•n.CJklos, 5 :0 00$ 0·00 . 

Sala das sessõ es, 10 de A.g·{)sto cl,e 1912. - Metello JmiioT.- M(t1~·o 
H a rmes. 

N . 3 -· Onde co·n:v(er (•para.g·ra•pho uni•co, art. 1 o) . 
Dig;a-se rn.a is: 
A' S·oci·edad·e União ela.s O.per rurios :Es!U•v-a.dores, .do Dis.:rido F~eder•al, 

co•nl a co·ndição el e man ~·úr aulas pTÜ,n1arias jpara s e·U:S . soc i,os .e fi lhos d es-
tes, ·conl a · ,freque·noia m ·éd·ia -de 5O ahunnos, ver.i:fi·c:a-d•a. fPOr inf·orlna.ção .dn. 
a u·t·oridad·e poHcia l, e s·endo o pa~g·ain.e:nto f eito po.r t rh1).·es·tr•e,8 ve-ncklo.s , 
5 :0 00$0CO. 

·S·a la das sessões, 10 ele .Ag.os.to de 1912. - M"etello Jt•n-im·.- J1'I<bdo 
He;·mes. 

N. 4 - o~nde convj er (-p.a1ra.grapho uni co , ali ~. 1°). 
Diga-se mais: 
A' ·Soci·eda.de União elos rrrabal.h•a dOTes e OperarUIOS ·da Li·m'P83a íPIU-

bJl.ca ·e Pal'ti·cu.Jar, do Dois>to,ie:Q Federa,!, com a oond·iÇã·o d'e ma:nt>er anlas 
prl'marias •para s eus socios e f'iJ,hqs destes, com a •f·requ.enda médi•a d e 
50 a.i.u m nos, YerifLcad·a po r certN':ãc, ·d•e •t, utorid'h:ele, •POLicial e se:n>do o 
pa gamento fe•i·~ ·O lJOr trimes•tres· :ve01·côdos, 5 :000·$00·0. 

·S'ala elas sessõ·es, 10· de A>g.o~.to de 1912. - :M:e·tello Jtvltio r . - Mario 
He.?'mes. 

~~. 5 -- O.nd·e co•lwier (•p·aragrap110 wrüco, a.rt. 1°) . 
IDi,ga-se mais: 
Ao •Ly·ceu P o.pular ·ele Inl1aúma, no DiS'troid" •F\ecl era,l, com a ·condl-

'~:W d·e ·mant·er aulas pr·im·a ri.as, 1Jara se·us so.ci.os e .fi.l hos dest;es, eom 11. 
il'equ en.ci·a n1éclti<a d•e '50 a lun1no,s, IV'ell·Hk.a;dla ,po.r cer1ti1dão oCl e autori1(1adre 
,~ ·ikq•a,l .e se•ndo .o p.a·game:n,to •fei·to por 1kim·e~t'res :vencidos, 5 :000$00·0. 

Sala •das •sessões, 1 O d e AgoMo de 1912 . - M eteUo Jttn~o? · , - 'l''ho-
,·;; :<." De!fino.- Mc"'"Í·O Hennes. 

N. 6 - 10 .node c.o~nvier (para.gra.ph:O u.ni·C01 ant . 1° ) . 
Diga-se mais: 
A' .o\.ssoc'iaçã.o elos Mari in heiro,g e R emaod•ores do 'D'istnictà Fe:cl e•ral 

CO·tTI a co-nd ição ·de 'Ul·a11lter ~au 1 a.s IH~irn·arias·, para S'eus .so:cios e f il-ho s K]tes-
t es , >com a ,fl'.equen coa méclia de 50 alumnos, :verifi crud'a •por cer.ticlão d e 
-autor·kla;d·e .po1lkial e sendo o pagam·e.nto .f·e ito po·r 1trim1eS't r-es vencidos, 
5 :000$·000. 

>Sala das sessõ·eS, 10 de ,J\,güsto de 1912. - Metello J1tnioT. - Mm·io 
He·>·rnes. 

/ 

li. 7 - Onde eonvier (pa;r.a.gnap.ho uno,co, a·rt. 1°) . 
l!J lga-se mais: 
,1>.' Soci•edad·e União dGS ·F·oguistas, ·do D i,st.r ic:to F eclel•a,J, ·com a con-

dição de man.! .er .,.'l.ulas ·primal•ias, 'Pa,,a .seus soei os e ·f!i.Lh"s destes, <)Om a 
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frequen.cia média de 50· •alumnos, v.erificada po•· cel'tidão de autoridade 
rpo.Jicia:l e sendo o · pag;ame>n;l'o .f,ei.to por 'trimea:Tes <V·énód.os, li ' :OOO$OOn. 

Sai·a das sessões, 10· de A•g.osl'o ·de 1912. - Metelio. Jtmior. - Mari() 
Hennes. 

N . 8 - O:nde convier ('para>g-rap·ho unico, art. · 1°). 
Di,ga-se mais : 
,A' Associação dos Tra!Yrulhadores de Trapiches e Ca&é, do Dist.rict~ 

Fedet•al, ·c.om a condição- de ma>no•er •aulas primarias, para seus socios e 
fi.thos destes, com a ofreq•uencia. méd'ia de ·50 a.! umnos, verHii-oada por cer-
üdãü de au·tondwd•e •PO.Jióal e s ·endo feito o .pag·amento nlor trimestre 
vencidos, 5 :000$000. 

Sala das sessões, 10 de· cA;gos.to d·e 1912. Mete!Ío Jmdm-. - Ma?'!() 
H e1•mes. 

·N . 9 _... O.nde conV'i.er (paTagraphü uni.c.o, at•t. 1•). 
IDiJga-se ma is : 
A' Sociedade dos Tralballla,dores ·em Oan·vão e Mi·neral, do District(). 

Federa;\, com a .co•ndição de manter aulas p!'imarias, para seus socío·s. e 
tí•1hos .destes, oom a ,f.requenda média de 5·0 a lumn.os, rV•eT'i.f.ica;d·a por :cer-
ti.dão ·de auto.riodaJdoe poo\i.ci·al e .send-o o pa;,ga;rr.ento fetto po·r trim·estres. 
vencidos, 5 :000$0·00·. 

Sala das sessões, 10· de A.g.osto d·e 1912 . - Metel!o J t{n-ior. - Ma?'ia. 
Hernws. 

:N. 10 - O.n.d·e convier (·rmra;gr.apho un.ico, a t,t. 1 o) . 
· ,Di•g.a-se mais : 
A' Soded.a•d'e União d·os O.per.arios do •Engenho d·e Den•tro, do Dis-

tr'io:o Federal, com a ·condição de mante-r aulas tj}rimat•ias, para seus 
soc.io.s e filhos •d-estes, com a freqmmcia nnédia de t50 aJJonm•nos, verificadá. 
por certidão td•e aulto·rid;;t>d•e .p-o'\ici·a l e s·endo o pa;ga:m~mto 'f·eito 'J.)or [ •ri-
m estres vencidos, 5 :000$0.00. 

·Sala das sessões, 10 de Agosto d·e 1912. - Met'ello. h•n-bo1·. - Mario• 
H'e•1'mes. 

N . 11 - Onde co•rw-ier (·paNugr.a;pho unko, al't. 1 o) • 
Onde se diz: 
•Ao Ins'tlit;u.t.o de PnJ't-ecção e Assistoencia á l•~f·amiCia do· RJio de . J a-

neiro, c.ompl'ehendendo o auxti•li.o ·paTa a.!ug•uel de casa, 30 :000$·0·00. 
· D~i~e : . . 

Ao Instituto d€ P rot.ecção e Assisrt'encia •á Infancia. do Rio de Ja-
neir·o, ;comprehen.dendo o •auxi.lio para •a.\u.gu·el de .casa, 50· :000$000 . 

Sala das sessões, 10 cl·e A-gosto d·e 191•2 . - Metel!o Jtlln!!Or. - lia~ . 
phcwl .PitlJ1W1iro. · 

.N . 12 - Ao para;gra.pho unico do art. 1·• .a·o O'r<}arrnento do In,terior -
Na subvenção do _A,sylo de iPrMecção ·e Ass'is·:•e<ncJia. á Infa;noha do Rio: 
<'i'e iJanehu, -em vez de 30 :000$ d.iga-se •50 :0 00 $000 . 

,sala das sessões, 10 de Ag-osto de 19 12. - JoãJo. Chaves. 

N . 13 - Ao paragrapho· un.ico do. art . 1° : 
'Em vez de . 120 :000$ pa.ra a :Ass-ist•encioa aos Pobres dirlgida pela 

h:mã Pa:u•la, d].g.a -se 150· :0•00$0 00 . 
•Sa;la das sessões, 12 ·d·e Atgosto de 19'12. - Raphae! P iinhe.iro. 

Pa·t•lo àe Mello. 
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:N. :14 -,- Fica concfl'did,a, .como •auxilio, á P.O'lYJclinica. de . B0t·afog0, a 
qual'l(tia de lO :~00$ i])ar.a m.ãnut enção de se.rviço·s d·e so.ccorr0s-e assi·sten-
<'i-a aos po:bres do· ·b'airro d<e Bo:tafog0. 

1Sa;l·a ·d,as sesMes, e~n .cJ,e _<\ogosto de 1•91.2. - Alf,·edo R~~Y Bmrii'J'OSf1·. 
~ Ro·!]e?'io 'tVe Mi?1ctnâa·. - Ji'cm··ia Sm>to. - :Jiltmiz (le Oa1·v'a.U~o .. ~ F?·ei?·e 
de Gm-..mlho. - 11\l(f,btwo àJe. CAo?~óct. - Pe?·ei7·a B?·cc'[J'cb. - Joã,o C·'hávBs. 
- Uba:{/l!i-no leVe i lssis. - Atoo\elio Aono·Tim. - ,F'loll'iwno àe ·Bo'itttd. - I?'i-
?Mnc Ma·elltetJtÍo. - I(J,ew·ç&o Bt>ock.lm·. - Au.gwstQ ·M·o~•t~imo. - kwgus.to de 
Lvm,a. - :PaUlo rdJe :M~1r.o. - ·Tor.qw:~to Jlf.-.r.ei?·c•. ~ P-e!dli"' .if;e .(J<a?'1Ja'l!ho. -
BezerrU F'<!lntfJn•eHe. - José Lo·bo. - _JtugWst<!J '!Lo A,mlamal. - F •tguei'red:o 
R IOCihiOO. - R·o'flii~UtH~S Alves Fil1>o . -.Sanes Ji'iUW·. ~ P.etiltro L'"fJO·. ;:___ ,Jl:f.e- . 

• ve~lo J~cni.oo·. - Mll%g((Jbeinl. - jJ'fig~agl ,Oal1J~On. - Lo?We<nço ./i!<i . - li!o'IJiZXl 
Br'i.td. - Al'bento li!'ahnento. - Rod~·4gu:es Lvnue;. _: ,a~zso Bc<ym,a. - Do-
nuf.ngo·s Malsoarem;hclS. - GudJ•m'c.i.ncDo Ribas·. -João Vespuoio. - Dio.go 
For·twna. ~ Jo·ão Be•~icio. '-- aw,·z,os :JI!l•aX1\IIm111iano. - EnJJSmo A?nara~. 
- A?>t'onio Nog~oei.,·•a. - Moniz S.odré. ~ J'o·c•q~•irn Pires. - Dums,h ee de 
Abranc•hes. - Po?·to SobTinho . - F'?'lmci.sco Yeiga . · - Anthe1·o B.ote~ho . 
...f__.. J . B. J..T__ogtt eiíra. · 

N. !1.5 - On.d.e ·corJ.;vi.eT (W•Lra.gra;p,h o uilllDo, .ar't. 1.0 ). 

ID·i,ga-se m.ais : 
A' S.odedaile •Protec:1.or.a, dos ""cni.maes, 10 :0 00$000 . . 
Sa.J.a .c]a.s :sessõ.e·s, 12 de :A;gosJio d<e 1'912 , - M f!.tello .J·um.or. ·- J.oa-

.quirn PiTes. · · 

N. 16 - Qnde .eonvi er: 
.Su'bv·endon·e-s·e ·com n ,qu·anHa de ·60 :000$000· o 'I11stituto <:l<e sur(\~)S

mudos do sex.o femi'n·i.no da ·ci·dade d·e litaJju,b<á, Es·tad-o d·e 'Míi·nas Geraes. 
· Sala das· sessões, \2 d .e Algos:to d·e 191 2 . - (J1wis.t<ano B1·azil. 

'llf. 17- üni l•e convie r: 
O ~omO>rno :aúxi.JJa.rá. com a qua,n:tia de ·29 :O•O'ú$000 o Instituto ~l"oão 

IPin•heiJ:.o, d e Beillo I'foPizon.t•e. ' 
:Sala d:as s essões, 13 de A,gosJo de 1912. - A~vg? t.S·to d& Lima. -

<.ilwisti·a1M B1•azil. 

dos 

:N. 18 - Ond<e conrv,ier: 
O G.o.verno .sttbven.c.ionariá com a qua,nLLa de 20 :000$ a con~;>trucção 
'hóspi.ta.e·s d e Orutaguaz·es e Uhá. 
IS 2.<1a d 'as cSess@es, 17 d·e A;go>~to d<e 19,1.2. - Asioltpoho Dwt1·a. 

11"- 19 - Ao a.r-t. 1° (pa;r.a.g,ra;Jl<ho un<i.eo) acc.r.es:cen'le -se·: 
.Sact•t.a. •Ca.sa -cua M·iseJ'i-cordia d e Dõr.es .do :énd.ay.ii., ·,P'a•I:a o -paNi.Jhão de 

tu;bercU:loso.s, 15 :0·00$; Associação .Betnefi<c~n.! ·e Q-iJto .cJ.e Se~e!DJbJ·o, para 
a uxHk;.r .a <:·O'n,s·irurcção dü -ed'i{ icio d·es·tin·3Jc11o, .a-o asyl•o c1'0s pob1le:s, na ci-
Q:a.de CB Ulberruba, 10 :000$000. 

i!":::>·l·a :cita,s· sessões, A•gO's,to d·e 19112. -'- Bd<clolJJIVo IP·aixão·. 

N . 2ll - O.nd•e· coJ~Vi·er : 
IP::,ra o hospHa:l d!a c idad<e de Lav ras, 10 :000$000 . 
IS<a la .cJ.a:s 'S'ess·ões, l16 :üe .AJg.osto de 1.9:12. - Anlt-h,f'!ro Bo-telho. - Au-

!JU~~;t:o de ,Lmn,os. 

I:( . 21 - Ao art . 1°, ;para:gr•ar,fh.o •UJlllico. A.üC'r•es•c e>nlte-se, entre a;s Sttb -
·V•enÇ{í:es, .a. de 10 :00·0$ ao ~"> •p·rend'i,za-clo Bu·e no · Bra:ndão, na ci.d·ade da 
Cann:pa:nlJa, paJ' a crea;nça.s desaan·p·a;rad<as. 

Sa•la .elas ,sessões, 19 d e J\Jgos'to d·e 1 ·91~. - Josino c~ Ara~t;jo. 
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N. 22 - Ao para.g-ra.pho un(oo elo· anit . 1°, a,ccr.esceTlll>e-se o111de con-
-vier: ' 

A ' S•amba CaJSa de Vilila do• Pequy, 1 0 :000$000 . 
Sala das sessõ•es, 20 d-e ;AJgosto de 191 2. - Praclo Lope's . 

. w. 2 3 - ·0 Gio·verno auxi·Hará •c'om •a quamt ia d·e 1'0· :000$ o ·Asylo à!e 
.Swnt.o. Antoni•o-, em Bello· I-Ionizante. 

Sala das ·sess0e•s, 1·3 de 'hgos1to d·e 19·12. - A~~g·usto ele Li1ma. 

N. 24 - Alccrescente-se o.nd·e cunwier : 
O Gow.enno auod:lkur•á com 1-0· :00•0•$ o Asy·lo 1S. Fr<a•ncisco d'e Pà;uJ!a d:o 

· 1raqou•arussu' . · 
-s.aJa das sessões, 1.3 de .%gos1lo <Le 19·1~. .....:.. .fl 1tgt•sto ele lAma. 

N. 25 - u'...ccrescen•te-se ao· ~m.gra;pho un.i·co do art. Hospi•tal de 
·tulber,cuJ.osos de BelJo HO'l'i·zonte, 20 :000'$00·0 • 

.Sal•a . das sessõ·es, 10 d·e J.\>Jgosto ele 1912. - HonontPo AlveiS. 

N. 26 - AcCreseet1t·e- s.e a0 ·paraig·.pa•p·ho ·Hti'l!i·C:O do art. ~s:yJ.d de V-e-
lhos &e BeJ.lo iHori.zo·nte, 10 :000$000·. 

Sala das sessões, 10• de ·Agosto de 1912. Honorc.to Alves. 

N . 27 - Ao p.araE;lrapho -uni co do- ar:t:. 1° : 
·1·0 :0·00$ a ·cad•a um ·d.os thosp·i.taes d e .Srubará, Di•anHunbitna, PitaJnguy, 

Pal'á e Vnü.Ja Norva de Lima . 
&"l;!a d•as .sessões, 13 de .Agost.o de 19·1·2. - Au.g1ts.to ele Li.mct. 

N. 28 - ·AO pa-ragT·ap·ho tmi-co• d-o art. 1° : , 
10 :000$ .. par·a o Hos:pHal :el-e fl'u•bencm•1osos <d•a. ci·d.ad.e d.e ·;p>itan'!;'t~Y . 
Sala d•as sessõe•s, 1.3 de 'Algosl)•o de 19·1·2 . - AugH-sto ele Lim~a. 

N. 2 9 - Ao par.agr.rup!ho uni-co : 
:A' 'V'enba - So:ccot>ros .pubJl.icos - 6 :000•$ para o .:Ho.spilbal .de A,l::rl'e 

·Ca•mpo, como aux•i·Ho para 0 trata.mento de t :ube rm>losos ... · , 
S~la das sesÊ'ões, 13' i!·e );.g,ósto doe 19112'. - · DamduJp•hÓ ç~e M agalhãeos· 

N . 3& - Ao p-ara,grrup.ho u:ni•CO· do ar.t . .1° : 
.Ac;cre.süen&em~s:e ás ·s·ub·vengoes ne!He ·consi.g>na:éha.s ma.is as •s>eguint.es : 
,3 :600$ para •a ·S•ant·a Casa de .Miseri•CO-I<efia de Po~1·so A<Ho . 
3 :•600·$ •Pa1I·.a a San•ta Oa·s."' de· ·J.I'Ilii·serioc.orcl:ia. de Pass•a Q11atro . 
Sala .das sessões, 16 de ~.6cgos:to de 1 9lo2 . - J osmw.cle A 1·a1t,jo. 

l!l".,. 3·1 - ~6co pruDalg'l'a'J)ho- u;nr.c.o. do art. 1 o· accresce·nlt:e-s.e: Hos)!lH;a;l 
de I,aza;r.os da cidade de •Sa .. bará~ . 

iS-m1a das sessõ·es., !3 d.e Agos' -o de 1912 . ..:.___ Au.gt,S!to ele lAma. 

N . 32 - A0 ,art. to, :Par.:âgrapho- unico, a:ccrescente-.se: 
·Hos·pita;l i'Je 'I'u··b·ertm!esos d-e Pall'llyra, Oliveira, Pira;nga, Nranl}n -

assú, ·CaraU.nga, Pomba, .Alto Rio Doce, Our o Preto,. ·Qu eruz, iEJ,ntr.e !Rios, 
'!J.'l'.radentes, Domingos• d-o Pr.a.tiíJ, Abte ·Campo, Mariana, Í3a.rba!cena, Pra-
·dos e AlviQo poU&\ a 3 :0'00$ •cada u:rn, 51 :00·0'$'000 . 

!i; ala das .sessi'íes; 1 0 de .&gosto· de 19·12 . - Calo,geras•. 
N . 33 - Ao n. 28 do art. 1°: 
EJe·ve-:se a 170 :0'0·3$ · a vet'ba 100 :0'00$, distribuindo-se o ·augment:J 

~pelo.s segu.in tes estabelechrte.n.fo·s e .associações ·elo ®s.tado da IBáJh ia :. 
·1 0 :ÓO O$, á S'anta -C'a.sa ·ele· ·Misericordia da . cida·cle de .Joazeir-o; fél's 
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10 :000$ , á San·ta Casa de Miseri.co rdia .de ·Mara.gogLpe ; 10 :000$ á So-· 
ciedade 011 Dispensa ri o de 1S. Vicente \]e Paulo , na capita l do ' Esla:J:p 
el a ·Bahia ; 15 :000$, á Sa-nta •Casa de Misericorclia. da ddade da Feir.l. 
ele 'Sant.'Anna; 10:000$, ao IHospital de Misericordia el e [lhéos e réis-
15 :000$, ao Instituto de •Protecção á Infanci~ na .capital elo Estado d !D. 
Bahia . 

.SaJ.a. ·das sessões, a-gosto de 1912. - ~edro L ag·o. 

N. 34 - Ao paragrapho unico: 
Inclua-se a ·su·bvenção de 10 :000$ ao Colle.gio Nossa Senhor a d El' 

Sallete. 
1Sala ·das sessões, 17 de agosto de 1191 2 . - :Ped-ro L ago . ~oc tavi (»> 

Mangabeira . 

N . 35 - .Ao ·paragrapho u.nico: 
Inclua -se a subvenção de 10 :000$ ao Collegio da Divina iPr-ovidenci<l. 

da Bahia. 
· 1Sala das sessõe.s, 17 de agosto d e 1912 . - Ped-ro L ago. -Oct avia:· 

Manga beil·a . 

N. 36 - Onde convier .na ve rjba «Soccorros P.ubJi.eos» : · 
5:000$ para -o Instituto S . José, da :Bahia. 
Sala das sessões, 20 de Agosto de 1'912 . - Dunshee de Abra n ches---

N. 37 - Ao art. 1°, pa:ragrapho uni co, accrescente-se: 

A' Sociedade Protectora da Infancia Desvalida da capital 
da . Bahia .. . ............. . .. ... .. ....... . . ...... . . . . 

Ao ,H os·Pi·tal de Miseri cord ia da capita l da Bahia . ..... ... . 
Ao Hospital dos Pobres da cid ade de ·Alagoi·nhas, Estado 

da Bahia, para .sua fu ndação ................ . . .. . ... . 
Ao Hospital de Misericordia da cidade .ele 'Sa.nto Amaro, 

Estad.J ·da Bahia .................... ............ .. . 

10 :000$00 (Ji• 
50 :000$00~ 

20 :000$00 0> 

10 :000$00a>· 

ISala das sessões, 10 de agos to de 19i12. - Muniz de Carva lho. -
Alfredo Ruy 'Barbosa. - Raphael !Pinheiro. - Freire de Carvalho.-
Oct-avio Mangabeira. •Pedro :L ago . - Mario Hermes. - M.uniz 'so-
dré. - Raul A.lves . - Miguel ·Calmon. - Ubaldino ele Assis. 

N . 38 - Accre.scente-se ao paragrapho unico do ar·t. lo: 
\Centro Opera-rio da -Ba hia, 20 :000$ ; Escola de Bellas Artes d~

Bahia, 20 :000$0 00. 
• Sala das sessões, 10 de .agosto de 1912. - üctavio Mangabeira.-

Freire de Carvall1o . - :P.edro ·La·go. - Souza .Brito. - Alfr edo 'F[u:f· 
Barbosa . - Ratillael ~in he i ro . - Ma:rio H ermes. - Rau l All' es. 
Muniz de Carvalho. - ·Miguel •Ca.J mon. - Ubaldino de Assi.s. 

N .· 39 - · Accre.scente-se ao para.grapho un ico: 
· Hos-pital de Miseri·co rdia ·d.a ·Cidade ·de ·Cachoeira, .na Ba.hla, rét.~,. 

!O :000$; Montepio dos . .Artistas de ·Cachoei'ra, 10 :0.00$; Asylo Filhas;• 
(le Anna, na Bahia, 10 :000$000 . 

.Sa la .das sessões, 10 ·de agosto de t1·912. - Uba ldino de As.sis. - · 
O ctavio Mangabeira . - 1Freire de Carvalho. - ·Pedro ·L ago . - Souz~. 
B1·ito. - Alfre·do Ruy IB arlbosa . - Raphael Pinhei r o. Mario Her-
m es . - Muniz ele Carvalho. - Miguel ·Ca.!mon, 
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:N. 40 - N.a verba .n . 28 - «ISoccorros Publicas" - accrescente-se 1 
Incluída. a do tação ·de 10 :000$ >á Santa ÜÜ<a ele Misericord!a cl·a 

ocidacl e ele 1Santo Amaro, no Estado ela Bah ia . 
.Saia, das sessões, agosto de 1>912. Pedro Lago. 

N. 41 - · Accrescente-se ao paragrapllo unico elo art. 1•: 5 :000$ a 
-cada uma das seguintes instituições da capi ta l da. Bahia: A.ssociaçã~ 

·'''ry.pographica Bahianf!, , 1Bolsa elos !Patrio tas, Protectora dos .Artistas. 
iRi'o de Jan eiro, 10 ·de agosto ele 1912. - Octavio Mangabeira. --

. Pedro Lago . - Freire de Ca.rvalho . - Souza Brito . - Alfredo Huy · 
· Barbosa. - .Raphael •Pi nheiro . - Mario Hermes. - Mu.niz de Car-
. " 'li alho. - Miguel ·Calmon . - JUhalclino de Assis. 

N. 42 - .Accres·cente-'Se ao !pa'l'a.grapho unic-o dO art. 1°: 
Insti-tuto ele •Protecção e Assi·stencia lá Infancia da •Bahia - réis 

1 0 :000$; Instituto do iBom Pastor ela -Bahia, 5 :000$000 . 
.Sala das sessõ.es, 10 de agosto ele 1·912. - 'Souza iBritto. - Alrre-

. ·i'lo R uy BaJ'bosa. - Muniz ele 1Carva·lho. - Mario Hermes. - ·Octa-
vio Mangabeira . - lPe'dro Lago. - F reire ele Caryalho. - Miguel Cal-
m-on . - Ubaldi.no de Assis. ' 

N. 43 ·- Onde convier: 
Para o Ho·spital 'Pedro U ela ciclacl e do Recife, 30 :000$000. 
Para o Hospí-cio de .Alienad os -ela -cidade do Recife, 30 :000$000. 
As ,duas ·quan tias acima deverão ser e11tregue.s á !Santa ·Casa de 

..:Misericor,Jia elo iR.ecife. 
•Sala das sessões, 1 3 de ,agosto ele 1>912. - Meira de Va·sco.ncellos. 

·- Erasm•J -ele Macedo .. ·- ·Cunha Vasconcellos. - Simões Barbosa. -
·costa Hibeii·o. · 

N. 44 - Onde convier : 
Da verba dest inada á r.u!llri-ca Soccorros publicas, o Gover-no cles-

.. tacará a quantia de -5 :000$, que serão entregues ao I nstitu t-o de ·Ceg,ls 
a.a -cidade el-o Recife a titulo de a·uxilio .· 

.Sala elas sessões, 1 3 ' de .agosto de 1912. - Augus to ·d o .&mar.a!.-
Meira de Vascon cellos . - Cos-ta Ribeiro . . - Cunha Vasconcellos. ---

_Netto 'Campell9 . - Manoel •Bor-ba . - Rego Medeiros. - - -Bento Bor-
_g-es. - E rasmo Macedo . - Simões Barbosa. - ·Aris tarcho Lopes. _::_ 

_Lourenço .ele ,!õá . ' 

:N. 45 - :No paragra-pho uni-co e onde convier , accresce.nte -se: 
Ao Insti-tuto de •Assis-tencia -e !Protecção á ·lnfancia elo 'Recife, réis 

10 :000$900 . 
- Haia ·el:o;,s sessões, 10 ele agosto de 1912 . - Simões Barbosa. ~cost:t 

__ Ribei!'O. - Ma.'l).oel iBorba. - -Borges ela ·Fonseca. - Aristarcho Lo-
l)E:S. - Nrotto Campello . - Meh·a ele Vas-concellos . - Erasmo el e M_a -
cedo . - Augusto do Amaral. - C u.nha Vasconcellos. - Rego Medei-

,_ros . - Loure-nço ele Sá. 

N. 46 - A.ccr escente-se onde ,convier: 
AI't. O Governo ·fica a utoriza-elo, .no pre.sente exer.cJ.cJo, a entre-

gar a.o Recolhimen to '0rphanologi-co ele tBo.m Conselho, em Pernan1bucQ, 
' . .a quantia de dez ,contos de .réis para conclusão elas obras a.lli iniciadas ; 

e a el e seis contos como .a'uxilio -á manutenção elos menores a.IIi rec8-
~-hiclo s . i 
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Sal-a das sessõe<;, 10 de agosto de 1912. - Borges da ·Fonseca. -

IRegG Medeiros. - Mauri.cio de 'Lace1'da. - Souza. e !Silva. - Mamoer 
Borba. - -- . Erasmo de Macedo. ~ J. Augusto do Amaral. - Cost~ 
Rilbelro. - Arista.rcho Lopes . - 'Simões 'Barbosa. - .Cunha Vascon-
çellos. ·Meira de VasconceJ.los . - ;Lourenço <le oS·!í. - Netto .Cam-
pello. 

H. 47 - No paragraph·o unhco e na rubrica «Lnstitu.to iPasteur do -· 
Recife» em vez de 10 :000$, diga-se: vinte <Xlntos de 1~is (20 :0 -00~000). 

Sala das .s-essões, 10 de agosto {!e 1912. - ·Netto -Ga;m!Pello . -
.Costa !Ribeiro: ~ J. Augusto do Amaral. - Erasmo .de Ma.cedo . -
S imõe,.s Barbosa. - Be.nto Borges. - Rego Medeiros . - Cunha V as. 
concellos. - :Arista1·chu ·Lopes. - !Lout·enço de i::Oiá. - Meira ·de Vas-
cott-cel.los. - J. Lannartlne. 

- iN. 48 - •Ao -paragra,pho uni·co -do a1·t. 1°, accrescen te-•se: 
Asi)'lO ·Providencia de •Porto Alegre, 20 :00 0$000. 
Salà das sessões, 10 ele agos to de 19•12 . - João Vespuclo de Abreu· 

e Silva. - GumeTcindo 'R.i·bas. - .Octavio (Rocha. - Di_ogo •Forhina.--
E\•aristo Amaral. - Carlos Maximlllano. 

l\J. 49 - Ao -paragrapho unico a-ccrescente-se: 
'Hospital para tubercu losos, mantido pe~a adminis-b·ação do iHo.3-

pital de Caridade de Santa Maria (•Rlo Grande do Sul), 10 :000$000 . 
. Hospita1 ·para tuberculosos, ,moa'!1tido .pela adminis-tração do Hospi-

tal de Cai1dade de Cachoeira (Rio IGra.nde do :sul), 10 :000$000 . . 
(J"o orçamento não ha verba para t ratamento de -tuber culosos no:· 

Rlo Grande do ·sul; rrmitas ha •para IS . Pwulo, etc.) 
•Sa~a elas ses-sões, 12 d,e agosto de 1912. - Carlos Max-imllia;no. 

N . 50 - Ao paragra.pho unico do a rt, 1°: 
Subvenção ao Hospi·lal de Caridade da •cidade de Jaguarão, Estado-

do Rio Gvancle do Su-l, 10:000$000. • · 
!Sala das sessões, 13 de ag_osto ele t1912. - Diogo Fortuna. - Evâ~ 

rlsto Amara l. 

N. 51 - Onde convier : 
E ' concedida a sulbvenção de 10 :000$ ao A~;ylo de ·Mendicidade Pa- -

dre •Cacique, de Porto Alegre . 
'Sala -elas .sessões, 1i3 de agosto ele 1912. - •Eva.rlsto Amaral. -

Maxim iliano. - GUI:nerciiTldo. - Diogo 'Fortuna. - O.sorio. - Nabu:o .. 
de Gouvêa. -João -Benicio da Silva. - Oetavio IRo·cha . - Jo~o Ves-
pucio . - Domilflgos Ma.s.oa.renhas. 

H. !;ia - E:menda a o paragr a}J.ho u nico dO ar·t. 1° : 
Ao Instit uto Pasteu r de ·Porto Alegre, em ve~ {!e 10 :OOtl$ diga-se · 

20 :000$, como está con signado -para o de S. Paulo. 
Accrescente-se: 
Santa .Casa de Misericordia de •Por.to Alegre, para o hospital de-

t uberculosos, 10 :00 0$000 ; 
Asylo Pella de Taguary, 4 :OOD$000 . 
.A.sylo .s: Benedicto, de ·Porto Alegre, 3 :000$000; 
Ao Abrigo do Pão dos 'Pobres, de Porto Alegre, 3 :000$000. 

"sa.Ja <las sessões, 10 de agosto <le 19<12. - O.ctavio iRocha. Gu~ 
mer.citldo Ri·bas . IDomingos Ma.scarenhas . 



N. 53 Onde Co·nvier .:...... P ·aTagrapho unico, art. I) : 
Fica p Gov eorno au.to·r!zado a i·ncJ.uir {) Dispensar!{) do C.ol_l<lglo 'de 

Santa ·Isabel, em Petropolis, e o •Pelo mesmo co.Jlegio ·Creado na sua ll·U!:-
cursal em Vassouras, entre .a.s ass·o.ciações .qne g-osam de aux il-io do 
Gover,no, destinando-lhes u,ma q·uota >·eparJ idamente de 10 :000$ - an-
nuaes . 

:Sala das sessões, 10 ·de ago.sto · de 1912 . · - Maur-i-cio de Ls.cerila.-
Ely,sio ele Araujo . - il'taul Fernandes. 

N. 5 4 -- 0nde convier - ('Paragrapho unico, art . 1°) :· ;· .. 
Fica ü Governo a.utorizado ·a incLuir o Dis•pensario do ·Colleg1b de 

Sa;nta Isabel, em P ·et ro.po.Us, entre as associações que · go.sam de auxi-
lio ·elo Governo, de·stina·ndo-lhe uma quota .no valor :de dez .cà'n1;o:s 'i'!e 
réis. 

•S•ala •das Oommissõe.s, 1 0 çe ago,sto de 1912. - Augusto CarlÔ.s ~e 
·Souza e ·Silva. - MaurLcio ·dfe \Lacerda . 

li. 55 - A' verba - Soccorros •Publ icos: 
Augmente-se 3.0 :000$, ·para 0 Institu-to de Assfsten.cia il. 'Infan<:i~ 

do lEJstado fto Maranhão. 
•Sala das sessões, 12 de •a;gosto de 1912. Cunha Machado.-Dun-

shee de Abranches. 

N . 56 - A' ' v erlba - :socc-orro.s. lPublLcos: 
Aug mente-se 10 :0 00$, para .a, Sauüa •Casa· de Misericordla do Ma-

ranhão. 
Sala das sessões, 12 'Cl.e agosto de 1912. - Dunshee de Abranches. 

---'Cunha ·Macha;do . 

N . 57 - Oncle conVier : 
:E' o Governo a·u.torizado a ·auxiliar ·COm 10 :OBO$ o c"..syJ-o •de Men~ 

d lcidade· João Maia, {la .cidade ele Naital, •Esta;do do Rio Gra.irde' do 
Nw~. · · 

Sal·a das sessões, 13 ·de agost.o d~ 191 2. - J•uvenal LamfLrUne·. 
August{) Mo-n·teiro. 

N . 53, - Da ver,ba •So-ccorros Pub!i eo.s destaque-.se a quantia de 
5 :000$ co·m@ auxilio ao [-lospita1 de .Sant-a; Isá:beol, de :A-raca.jú . 

R i-o, 19 de agost o de 1912. - Dias de iBarro.s. 

N: 59 "-- A' verba s·ubv·ençõ'es ac.erescente-:se: 5 :000$ para o Or-
pham.ato elo Cajurú, U{) Estado elo Paraná. 

:Sala das ·ses.sõ·es, 10 de agost0 àle 1912 .. - Carval·ho C'haves. 

N. so· - Ond'e co·nvier : 
Auxtlíos aE>s Hospitaes de ·Carià.rude de •Curl·tyba, Parana.gu~. Ponta 

G rossa e AQltonina, 20 :000$ , 12 :000$, 10 :000·$ e 10 :()00$, respectiva-
m.ente. 

Sala elas s·essões, 10 de a.gos.to .de 19,12. - Rocha .Cav·al cante. -
Muniz d e Carvalho . - Ped r{) La;g·o. - João Vespucio de Abreu e 'S ilva . 
- Mete·Jlo .Tunior. - I·rineu Machad0 . - 111!lguel Calmon ·. , - .A , 'B 
T.oledo. - Oso.rio . - ,Hueno de •AJwdra;da. - •Caloge·ras.. - IGarção 
Sto.cJwer. - Octavio Ro.cha. -O. •Costa ·l\lllcta. - lFerreir·a :Braga.-
Carvalh{) Chaves. - L'Lvlz Xav·ier. - ·Corrêa .:Defrel tas·; 
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N . 61 -- Ao art. 1°, paragrapho uJüco: 
Eleve-se a· verba -de 10 :000$, para o Asy.Jo ele Menclicidacle Irmào 

Joaquim, · em Florianopolis . 
'Sala das .sessões, 10 ele agosto ele 1>912. - Celso Bayma. Pe-

.reira de o:iveira . . 

N . 62 - Accrescente-se á es-pecificação elo •paragrapho unico: 
A' Ma-ternidade el e Campinas, <Estado ele .S. •Paulo ...... . 
A' Escola de Commercio ele .Morro Verde .... . . . ........ . 

20:000$000 
10:000$000 

;Sala das s essões, 10 -el e agosto ele 19•12. - José Lobo . - A.lberto 
Sar.meri to. -Rodrigues Alves F·ilho. - G. Carvalhal. - Prudente de 
:Moraes Filho. -..:n Palmeira Ripper. 

N . 63 - Onde convier: 
.O Governo auxiliaJ'á -com a quantia de 5 :000$ . os hospitaes clàS 

cidad es de Pedreira, Serra Ne.gra, .Soccorro, Mogy··h11irim, Mogyguassú, 
Palmeiras, ·Tam!bahú, 'S. .Simão, Cravinhos, Cajurú, .Sertãosinho, Ga-
conde, ·Bata.taes Jardi nopo!is, Franca, ~'"I'uporanga, Ituverava e -Igara-
pava, -destinada esta quantia especialmente ao tratamento "ele tu -
berculosos. ! 

Sala el-as sessões, 16 el e agosto de 1912. 
José Lobo . - Bueno ele Andrada . 

N . 6 4 - Ao paJ·agra.p.ho . u nico: 
.Subvenção - .Accrescen te-se : 

2,4 :000$, •á Santa Casa .ela Miserico-r·clia ele .Santos vara o :trat-aJmento 
ele tu-bercu losos. 

Sala elas sessões, 10 de a gosto d e 1•912.- Gc•leão Can-valhal.-
C.cvncl-ido jJ!Jotta.- Bt<eno eLe 11ncl?·cuta.- João Lobo.- Fm·reir-a B?·ct[('a.-
p, .t,clent'e ele Jl!J•o1·aes Filho.- Pa,!,me·ira RilFPm·. 

N. 65 - Accrescente-se ás insti tuições de caridade, es.pecialmente 
dE>claradas .no .paragrapho uni co: 

A' <Santa Casa de Miser.i-cor-dia -ele S. Pau"lo, p al'a .tratamento de · 
tuberculosos 30 :000$000 . 

.Sala das s-essões, 10 ele Agosto ele 191·2.- José Lobo.- CarocwZo 
'.M)otta .~ G: ·C(Ij}"V'ctlhCI.I.- Buen,o de Ani~?-acic..- Eo·clTigu.es Alv:es l?ilho.-
P·al?ne·i·ra RiaJ2J:er. 

N . 66 - Accr.escente-se ás in<Stitu·ições à e caridade, e~peci.almen:t-e 

,cJec!araelas no :parag-rapho unico: 
A' Santa Ca.sa da Misericorclia .ela ciclad·e de ·casa Branca, Estaclo 

de S. ,Paulo, 10 :000$000 . 
!Sala elas sessões. 10 de ag-osto el-e 1912 .- José Lobo.- Bueno ele An-

cl'ra{la.~ Ro:cl?'i,r;t.•es Al-ves Ji,ilho.- G. Ccw-vc•llvnl.- Pnoclente ele Jl!Jo?"aes 
Fli!ho.- Po-lmei1·a Rippe,·. 

N . 67 - .On>Cle conv-ier : 
Salvo a reclacção: 
-8-eja auxiliada a. Santa ·Casa da Miseric orelia de •Patrocínio de Sa,pu-

cahy com a .quantia ·d:e -10 :000$000. · 
·Sala das sessões, 10 d-e a g osto d e 1912.- Bueno ele Ancl?'Ctcla.-

Este-vao Mcwcolino .- CamcUclo 1'Jilottct.- Palm<!i?'a Rippe>·.- José Lobo. 
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N. 68 - Onde convier: 
Para a ·Associação Protectora· d.o6 Fil'ho.s elos T.uber.culosos, em SãO> 

Pa·ulo, ·e Asylo, .em Bragança, 5 :000$000 . 
.Sala das sessões, 10 de ag·osto de 1912.- Ca?~dido JI!Io·tta._:._ José 

Lobo.- Albe?:to Sa.nnento.- Bui:•no ele iAncl?·coclc•.- Rocl?·igues Alves 
Fi.lho. - Pn.bcVente ele 2J!Io?·aes Filho. - Ga.lecio 'Ca?·valhal. ~ Pctlmei·J·a 
Ri'}'JZJB?'. 

N. 69 - 20 :000$ a o Instituto .Commer·Cial ela ·Ca•pital Fed·eral. 
Sala .elas sessõe.s, 20 de agosto ele 19·12 .- F'loricono de B'l'ito.-Dyo-

1d.sio cne CieJJ·qu.ei·rct.- Ctw.hct V c•s oonoellos . 
. Este .Instituto .. fO·i ,f und a do em 1903, reconheci,do officialme.rite por 

decreto munici:pal ele 7 ile Junho de 1905 (sem swbvenção municipal). 
E' su·bvencionado pelo co.ng.resso cDm 10 :000$ desde 1906, e tem 160 
a lumnos matricula,dos con tri·buintes e 32 gratuitos.- RctZJhcbel Plnhei?"o. 

jJ!flbtwioio Lace?-cla.- N ·ica?W?' Nc•sci11wnto .-- ll!Ietello Jttnio1·. 

N. 70 - . Art. E' o Gover•no a utorizado a subvenciona!' com 25 :000$ 
o Instituto Historko ·e G eographico •Brazileiro, s em o d'ireito· de Im-
pressão <Ja •s1ua r·evista ri.a Imprensa Nacional. 

Sala das sessões, 12- d•e agosto de 191 2. - José BoniJfcwio·. 

N. 71 - Ao art. 1°, ond·e •Convier: 
Paragraph.o additivo, O Institu.to Geographico e Historico da Bahda 

per.ceb'et' á a .subvenção de 10 :0000$ para· a·uxHiar a manutenção de sua 
.bibltatheca, acquisição de cartas geosraphicas, moedas, medalhas, sellos, 
UJet:iodicos, manuscri;pto<> e livros concernentes á his toria U1acional. 

Sala das sessões, 1·0 de Agosto d·e 1912. ~· 1l.f1tni.z de Cct?'Valho. 
Al/?·eclo BttY Ba.?:bosc~ - Ua1Jhc•el Pin,/Vei•·o. - F'revre de O:airv·a.Uw. 
O.otavio Mangebbei•·c,.- ~ eà1··o Lago.- Mcwio Hennó3s.- M;trPtiz Soc'ké. -
Ra·nl ,Alves.- Miguel .Cctlm.on.- Ubc•léUno àe Assis. 

N. 72 - .A:ccreseente-se: 
A' .ru br.ica - .Socco,rros '!:>.ub]icos 20 :000$ á c<\C·O.dem ia Brasil" ira 

de Lettras. · 
Sala das sessões, 9 de agosto de 1912.-Ca!'!os .Pe·ixoto.-Calogents. 

N. 73 - 1Ftca o Go·verrío autoriza.c1o a aux.iliar com 10 :000$ a 
Sociedade ela Cruz Vermelha ,B.ra•siJ.eira ·b tambem com 10 :000$ á Socie-
da,de de 'Geogra11hia .dQ \Rio de Janeiro. 

Sala •das sessões, 12 de .agosto de ·1'912.--:- Duijtshee àe Abntnohes. 

N. 74 - Onde convi·er: 
Ao .Instituto .<\rcheolog.ico ·e Geographico P .ernantbucano a quantia 

de .10 :000$000 . 
.Sala das se•ssões, 12 (!.e ago&to d·e 191-2 .- Meint cbe Vasconoellos,-

Simões Bm•bosa.- C'unha Ribei?·o._:_Eretsmo .cte Mcwe.cloo.--'j)!J.a.noel Bo•·ba•. 
Cnnhé• Vasoon,c.eilos.- Lom·enço cloe Sá.- A?·istclJJ'cl'o Lopes.- Bento 
Bo•·ges. 

N . 75 - Onde convier : 
Auxilio •á Acad-emia Naciona l ·de Medicin a - 12 :000$000 . 
.Sala çla·s sessões, 10 de agosto de ·1<912.-- Nnb1tco de ·aouvêa. 
7!«. 76 - A' rubri·Ca 29 : 
·,&ccrescen te-se a quantia de 20 :000$ para subvenção á Academia 'le 
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.Iiettras, sem o ·dii<eito de impressão gratuita •dos seus trabal hos na Im-
prensa· Nacional. 

Sala das sessões, r12 de agoS>lo ele 1912.- José BoJn1ifa;cio. 

:N. 77 - Onde oonvi•e.r : · 
<Fica -o · Gove rno au•toriza.do· a s·ubveBcirynar ·Com 3 :000$ .a 'Braz'i!iil. 

Ligo Elsperamt.ista com o auxillio pa;ra d'issemi'11ação -cl'o ensino da ling,u<l. 
a.uxHian·· Es'Peram to, •o qual é :Ce~to .g~ra:tuitam,ente nas. escolasl e · a·itnda 
para })ropaga1nda -dO ·Bra.sil no extrangeiro por inter~11edlo do seu orgfio· 
official B?·azvitict BI&J?e?·ct•nh·~~o . 

.Sala das .sessões, 10 d·e agosto d•e W12 .-D11/nshee ·cve A-b?'an<:h!(Js. 

N . 78 ~ Fica c oncedi·d•a. a <SUbvenç.ão .ele 10 :000$ ao Instituto Poly-
teclmico {le Jui'z de Fóra. 

!Sala ·das sessõ'e.s, a•go.st0 de 1912.-José Bo~ti/fcfia1.o.- João PenMo. 

N. 7.9· - Onde· co·nvi er: 
Fica o Go'V e'rtno .autorizado a suttlvencionar : 
C0m 50 :00·0$; ·Cada. ·uma. .d-as. escolas polytechn·icas; 
Com 30 :o·oo·$, •cada uma das faculclad'es de. medicin·a; 
·Com 20 :000$, cada Ull'l1!a das facu lda.cle.s cl·e direito, existen•tes n oo 

paiz e não ;m\lil.iltidas· rpelo Gove1mo [Fed'erao.. · 
Rio ,de Janeiro, .10 de agosto d·e 1912.- 111/a.?·i•o Henm~res .. - .Qc,tav·w 

Man•oabeiu'{l<. - PedTo Lago. - F?'ein:J. ele :Oa?"Val'lto. - Sottza iBTito. 
Aijn;d,o Rt;y B.a1'bl0-s·ct. - R ;c;p:nael Pinl~f!i?·o. - Rattl A 1lves. - M oniz ele· 

. C·w·vCfHw.~ Mifgtf,e•l Ceti?JUJQt ,~ U·bct<icl~n.a clie A:sstls·. 

N . ao· - AecrecelJ!.e-•se : 
Auxiliar ·com 5• 0• :000$~ cada u.ma d·as es·co.Jas cl·e ·engenharia, com 

30:000$, .cada uma cla\S fa.culd'aeles ele medicima e com 20 :000$; cada 
r.ma d'as fa.culda.d·es ele direito não .subvencionacl.a.s ou ,m.a!ll'tida.s· pel'a 
União. 

!Sa la cla.s s eo.sões, 10 de agos,lo de il9,12.r- PedJ>'o Lngo. 

N. 81 ~ Ao art 1 ", ve<rba 22": 
S·ubvenção ·á •Fa-culdade ·Li•vre de -Direit-o da ;Ba.hia, 25 :000$; idem' 

1\." lEscola Poly tecbn.ica da. .Baluia, 25 :00'0$; a.ccr·esceniando â consigna-
ção a respectiva differ e nça ele 50 :000$000 . . 

Sala das s essões, 10 de ag·osto de 191.2.- Mumiz <le Ocwvai/Jto.-
Al'fredo R".t ;y B>nrbo&a.-- Rci!JJII!Ic;el Pinlhleiro.- ~ctttl Alves.- Moniz dfl' 
vio Manga~eint.--P'ecl?·o La.go.- .!Vl'ci!Pio Hennes.- Rcw,l .tllve~.~Mo'nii<>: 

Socbré. - Migt;e•! Octl1no1t. - UbctUDino àe 21.,ssis. 

N . 82 - A:ccrescente-se â ver.ba 22": 
<Fàculelad·e de Direit o da Bahia, -30 :000$; ·Escola Polytechmi·ca ·da; 

iBahia, 50 :000$000 
.Sa!la. (las sessões, lO de agosto ele 1912.---'Met?'io Hennes.- Oct'avõo 

111;.11!/~!J'ctbei?·a .~ Frtei?·e ele 1Cm·va.aw.- PeclTo Lc;go.- So~tza B~~-tt;o·.
Alfl•eclo J111.y Bct? ' bcos•c<.~ RC~<Z~Iva·el lPri1nlwvro .- .Rcttt·l Alves,.-M1w4z ã<J< 
Cct?"V·a,lho .- JliigwJi Ca.!moln.- Ub'(l~elintlo ele Assi•s. 

N , 83 - A o art. to, v·e·rba 22": 
Fica elevada de 25 :000$ .para ·50 :000.$, a r·em.une.raçfto á .Santa. Casa 

da Misericordia da Gapital do :EJs•ta.clo da Bahia., por franquear as oli-
Ifica.s á Fa.culd<d e de Medi-etna da. lBa.lria. 
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-Alfredo R1~Y Bc111fbosct. ---' Rct-'P-'I•c•el Pinheiro. ------< F'.1·eWe rle .Owtvalho. '-
Alf,?•edo Ruy B ,m·bosci<.- RaplúctBl - P~~h,eiTo.- F?'ei?·e cVe C<III'V)l,lho. -
Oo.favio Jlfa?~[frubBri?•a. - Ped1•o L a-go .. - Mario He?"'nif31s. --'- Rat<l Arv,es.-
Mo114 z 'So'd1·é.- Mig~t.e l dalmtan.l-- Ub!clllcli~to de il ssis. 

N. 84 - Onde convi-er: 
Art . E ' con-c%1-J d.a á -Fa,culd-ade de Medicina de Bel!o Hor-izon te 

a subvenção d-e 30 :000$; á Es-cola de Engemha-ria e á FlaC\üda,d-e d-e 
_Dir eit-o ela mesma -oa,p ltal, respectivamente, a . <]e -5 0:000$ e a de 

30 :0 00$000 . 
· Art. E ' concedida á :Materni·da,d-e de iBello 'Horiz-onte a subvenção 

de 10 :000$00íl. 
-Sala das sessões, _ ,12 -de &g·osto de 1912.-Jifello Fl'an'co. 

N. 85 ~ Considerando que a questão da ed-ucação phys-ica dev-e 
rner-ecer. -1o leg isla,dor a-s -ma-iores. cogitaÇõ.es e os ,melhores ·cuidados; 

·Ccmsideranclo que .a ·i-lücia-'liva, •parti-cular, util e P'roveitosa, em ta.l 
s entido, eleve ser auxi!'ia,da ,pelos Po·d-er-es ·Pu'blico,s da Republica ; 

Con,sicle.rand'D que, nesta Oa:pital, o 1Fluminense Foot-Ball-Glub 
mui to ha feHo .no sal-titar desenvolvimento pelos SJJO?•t.s ath letico.s, sem 
o m e·nor auxHio of-fici&l, -já educando ·em seu campo uma m ocidade 
outr'o~ra r·efra:ctar ia 1 j-á 1Pl'0·111\0Vem·do a real iza ção , por .. sua. Conta exclu-
siva. õe jogos internac"io11a-es e j·á obrigamdo, !pelo seu exemp'!o, a fun-
'<lação de extraorclinario numero de .socied-ad-es all1leli·ca.s ·na c-ap-ital 
F .ecleral e nos -Estados. 

>Co·ns ider.a.nto que . ·os r efe,riOos- jogos j,nternach:maes têm sido de 
grande a lr.ance para a .propaganda _ ·elo patiz no exterior; 

Cons iderando <fin aLm~_;n te ·Clll<'> ao c-itll!do Fluminense Foot Ball-C-lub 
·é qué -j nco·ntestavelmente se ·deve <> irltcio -dos spo1•ts athletko.s· entre' 
nós. . . 

.Fi1ca conced ida, na vi.gencia d-ésta _le i, ao rFlttmin:tm-se Fooi «3a.ll-
Clu1b, ,soo1eda·de de spo1·t athlet i-co ne&ta Ca,pital, ·a sUJbvenção de ré.ls 
20 :0·00$000' 

Sal-a das .sessões, 10 d,e rugosto de 1-912 . ·- Celso -Bayma. - Mano 
II-ermes , - Pedro Lago. 

1f. 86 - Onde convier: 
O -·Governo a uxiLiará -com a quantia de 1·5 :000·$ o Con.gresso de 

Géo•gra1phi-a a reunir-se em -Recife, <'!fi setembro d-e -1·91Z. Este au•xt-
Ho desUnar.-,se--<ha ás -ders.pezas •com -a pubHcaçãü das m€m.orias e das 
re,so-luções 'to·m-a.das pel-o m •e.smo co-n gresso. 

:Sala <Clas sessões, 1'7 ·de rugost o -de 1912. - Au-gusto -d o :Amaral.~ 
Costa Ri!beiro. - Mrurtoel .Borba. - ;Erll!smo de Ma-ced:o. - !Rego •Me-
dei ros . ~ Lourenço ·-de Sá. - Simões ·B-arbosa. - -C-unha Va,scon-
oollos. - Aristardho LcJpe.,s. - Nett-o CamJpel!o. 

N , 87 - 0-nd•e CO!UVier :• 
Fi,ca concedid-o aos a utO'I'-es dia IQiper-a ;naciona l Siderea o auxilio 

d'e 25 :000$, :p-ara Impressão d-a mus-ica onde '-'Onvter e monta-gem da 
peça nes-ta Oa-p.ital . 

ISa.la d:as se-ssões, 1 0· d;; ;ag·osto d.e 1912. _ 'Conêa D efrei:ta,s. - Gar-
><alho Chaves . 



N. 87 A - Onde convier: 
() Governo subvencio.na rá com a quantia ele 50 :000$ o Jnstitutu 

ela Mater.nid.acle de Bello Horizonte. 
•Sala das sessões, 1:3 de ag-osto ele 1912. ·- lcugus ~ o <le Lima. "-

C.hristiano Brazil. ~ · · · 

·A 1Co.mmissão 1c onfessa que s en te ·elnbara ço sen1p1·e que lhe cabe 
pronunciar-se sob.r.e os auxílios e subvenções que ·costun1am figur~r 
no ·orçamento -elo In'terior. 

iSão ·cada vez .m-ais numerosaJs as en1endas él!1resenta·'las: nesSe ·sen-
tido . . Q anno ·passado ellas foTaln 52; e.st~ ann~J s flo 87 , e nos exer-
r:icios proxi.mos -::.1 qua.ntida11e :.:. r !3 ~·!··t.' 

•Acceitar •essas emendas em g-lobo, s eria aggl'avar ele 1110do consl-
deravel a .de;speza .publiica. Escolner en'lre ell ·ls, .rej eita r utnas ·Prt ra 
a.pprovar outras, .não ·parecer·ia log:l·C O, ne•n Ltj!;•J:tv e !. T etnus .qu\=! ·apre-
ciai-a s :á luz cl·e un1 .mesmo criter .1o. E '' 'l .::Ü11t'al qnl· t•) .J. :-Ls sejan1 jus-
t :·:l.s e r es.ponr.la·1n -a ~n ecessidad-es r.! :1 :.l:J ~J. · ).:; leg·itinl~IS . l\.1as a eon t. e-ce 
que ellas reunidas, .so.m-maria .m, só no -que diz .res11eito ,a est-a.beleci-

- n1entos df' ca rida·de e instituições I ""' ;J' '·.··,·i ·t·~·: 11 : i ; t ;:;o-: iaJ. C•Jl'f a de <'!ouS 
.mil co:ntos, distr~bui·dos c omo se vê do seguinte quad'!'o: 

i 
-\.cccrescimo -d 'as I SubveJ1ções <subvenções de 1912 pelas emendas 

--------------~~------~------------------------~~----_. ________ , 
J;;staclos Q'otal 

Amazonas . .. . . . ... . 
Pará ....... . ...... . 
Maranhão .. . ....... 40:000$000 40:000$000 
Piauhy ••••• •••o 00 .o 10:000$000 10:000$000 
Oeará .... .. . ... , ... 10 :000$000 10:000$000 
Rio Grande do Nor·t e 10:000$000 10 :00,0$000 
Parahyba • • • O o •• ••o o 10:000$000 10:000$000 
Per-nambuco -101 :000$000 22:000$000 123:000$000 
Alagôas . . . . . . . . . . . . 10. :000$000 10:000$000 
Sergipe ••••• o• o O o •• o 5:000$000 ·5 :000$000 
Bahia ••••••• •o •• • • • 305:000$000 32 :000$00·0 337:000$000 
Esphi'to Santo .. ... .. 
Rio .ele Janeiro .. . ... 10:000$000 12:000$000 22:000$000 
L)istricto Federal ..... 115:000$000 278 :000-$000 393:000$000 
S. Paulo ........... . . 199:000$000 64 :0·00$000 263:000$000 
Minas Geraes . .... . .. 424 :000$00·0 99:000$000 ·523 :000$000 
Goya z . . . . . . . . . . . . . . 
Para~ná • • • • • • • • • • • • o 57:000$000 57:000$000 
S•an ta Cat"hari·n a . .... 10 :0.00$000 10:000$000 ·20 :000$000 
Rio Grande do .Su.l .. 90:000$000 10:000$000 100:000$000 
Matto GroiSsO .... .. . . 

1. 366 :000$000 567 :000$0·00 1.933:000$000 
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Ninguem dirá .que exista pro·porção •nessa tab·ella. Ha Estados, como 
o Amazonas, iPará, Matto Grosso, Es:pir.ito Santo :e Goyaz, que ahi não 
figuram . 

Note-se qué o calculo, aliás deficie nte, exclue as associações s·cien~ 

tlficas e Llterarias, escolas e ·academia•s, ·congi·essos, i.nstitu·tos diver-
sos, ·.etc . 

. seria li cito •á Commissão, ne.stil momento, qu.e ella .Propria e o Go-
verno reconhecem ser rde gTtave crise financeira , libe1~alizar desta for1n~ 
as .renda.s publicas, ·que, apeza,r de seu ,crescLm,ento ·continuado, talv~i. 
não bastam ,para cobrir o·s gastos .nor.mae:s -claadministração? 

Evidentemente •não. l 
Assim se.ndo, é •claro qu·e o assump·to se com:p.Ji.ca, porque .se esta-

belece desde logo um dilem,ma: ·Cortar as subvenções . e ' a uxi.Jios já exis-
tentes ou. ·consagral-'Os ·com os que se acham ··consignados nas oitenta ·e 
.sete emendas que a Commissão ora .r,elata. 

A ·p:rimelra solução seria evident•emente ·cruel; e foi por isto que 
eUa ad.iliclonou o pàragrapho u.nico ao ar.t. 1• do projecto. 

Mas não resta duvida que a •rejeição pura ·e sLmples das emendas 
apres·entadas não seria me•nos dolorosa do que aque.lle .cõrte. 

'Era preciso, p·ois, procura·I'-se uma formula d·e .conciliação, que sa-
tisfizesse a todos, sem ·prejudi·Car os Ln•teresses do 'l'hesouro. 

A Commissão ·pensa t•et'-a aohado. Antes, ;porém, de aprese.n tal-a, 
qu-er recordar este trecho de •seu •parecer do anno ·passado . 

. «A c 'amara não i)ód·e ·continuar nessa vrMica. E' da ,maio.r conve-
niencia que tome a re•solução de limitar-se a acceitar o que deplo-
ravelme.nte delxou, IDOS ·ex·erciciüs anteriores, ·encrusta1r-se .no orçamento 
da despeza . A suppre.ssão das ·subv•e.nções já ·exis·tenles seria talvez 
uma inlquidade, acarretan·do o ·desapparecimento ctos serviços que ellas 
beneficiam e que se c>~·.g.anizaram ou se ·a;mpliaram fiados .nellas. Evi-
temos, porém, augme.ntar o mal, dilatando a esphera ·~utelar da União 
em ma:teria d·e assi.ste.ncia, que •cabe aos Estados •e ás •MunicipaliÇlaLles.)) 

Neste . sentido, a Commissão opi•na ,pela rejeição das . em.enclas, res-
peitando a.penas as ·subv•enções que j•á ·ex is t·em no orçamento vigente 
e isto mesmo como acto 'de benevolenda e •como adv.ertencia •para que 
as instituições beneficiadas se orga:nizem de 'OUtra . fôrma OU })rOCurern · 
OUtro ·caminho' para obtenção de favores, que não •Cabem no oi·çamento d·a 
União, maximé nas •pr.esentes .co.ndições fina;nceiras actuaes. · 

Procurando attender a todos ·os interesses em jogo, a ·Commissã·:> 
J)ropõe o seguinte s-ubstitu-tivo ao •pa.ragrapho un ic'o do projecto e ft-S 
em-endas numeradas ·de 2 a 8·8 A: 

«0 Governo .' manterá ·as •subvenções e os auxilios ás casas d-e Da-
riclacle ou instituições de ·Philantro.pia e .previdencia social, associações 
sc ientificas, historicas, JiH.erarias,' artísticas ou outras, escolas, facul-
c~ades, academias ou tnstHutos, ·não fundados pela União, nomeadament'e 
deckurados no orçamento dO Interior .para 19il2 (lei n. 2. 54'4, de 4 d~ 
janeiro de 1912, art. ,3• lett.ra i e art. 4") e que no referido exercicfõ 
tiverem reclamado e .rec:eb ido a respectiva quota. Denttro de tres me--
zes contados da .(Ja:ta da ·presente lei, o Governo expedirá um regula-
mffito gera1, ·fixan·do as .normas tpara to.rnar effectiva a pre.st·ação do 
favor e esta:be.lecenclo as necessarias mediqas para a ·conveniente fis· 
calização das despeza:s por ventura feitas ·por esta •consignação. No se-
gundo Semestre do exerc!clo, ouvido o Minlsterio da Fa.ze.nda e co-nsul-
tados vs i{\~eresses do 'l'he:souro, poderão ser attendidos pe:o Governo 
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outr<Js ·peclido.s d·e auxnio>S e subvenções. :daquella na:tureza, que satis-fa-
çam as co:ndiçõe~ ·que for·em prescriptas no regulamento., 

N. 88 - A rt. cE' o Gover.no autorizado a abrir, no e::oerc>cio de 
1913, c redito até a quam·tia de -5. 0·00 :000$, afim de i1ücia1· as obras d>e 
co.n.s·trucção d·e u,m edifi.cio d·e:stinado ao Palacio do ·Cong-resso. 

As mesas da üamara dos Deputados e do 'SenadQ, em F·eunião 
conj.unda, -escolherã:o ·o local, approvarão as plantas, v1an0·s e orçamen-
tos; o qu·e fei.to, abril<á então o Pod.er :E.xecutivo C0·ncurre:ncia 'PUblica 
pau-a as obras de ed!fi.cação. 

Sala •das sessões •. H d·e a·g-.osto de 1912. ~ •Irineu Ma-cl1àdo. 

N. 89 - Onde -co.n;v-ier : 
Ar't. O Governo :fará •construir no quarteirão occu:pad'O pe'o LyceLl 

de ~.tc.rt.es u Offioci·o~. a que daliá i01•stallação cemdig-na, 'um .palacio onde 
d:eyerá fu.r.J-<>cionar a •Camara dos Deputados, des•penclend.o até 10.000 :000$, 
qu•e serão pa.g-0:S em a,p<J!ices da ·divida ·publi-ca fec1eral, juro·s de 5 o/o 
pap:e·l, amor,hizaVejs ·eln ~30 ~a.nno.s, para .tal fl1m .emlttidas . 

·Sala oda.s ses·sões, 10 de agosto de il-912. - Jo à>qu·im Pires. · 
A Comrn1ssão of:ferece o •seguinte •súbsti-tutivo :ás emendas 88 e 89 

e r.equer que, .a,ppr.0Vado, constitua :proj.ecto em sepamdQ ·e seja env iado 
á CommiS<3ão ·de Po1bcia, c uja •audbeneia 'Ped1e: 

Fi·cam as Commissões ode 1PoN·cia .do Senado e ·da CaR1a1·a autori-
zadas: a promover den~ro ·tlO "xerócio ·a construcção do :P a lacio ·do Con -
.gresso Na0i0nal, par.a 'O qu·e o iGove·r.no abrirá o•s oered.Hos que lhe f'o·-
xem ;pedlélo.s ·pelas mes ma.s •commiss0es. !No ·caso de qu-alquer d·es-intelll-
g-encia en•tre a mesa do 1Senaclo e a da ·Ca mara ficarlá livre .cada quál 
·ele optar pela ·co.nstru·Cção ode ediEici0 separado, ouvindo, porêm•, pre;.. 
.viam ente os seus .respectivos prures. 

1<1', 90' - A' verba 7 : 
.Accre.:5oenta-Se: 
Para !'s despezas d·e repre.sen tação do Presidente ela Camara dos 

,Deputados, a quantifl. d·e 36' :000$000. 
·.~ala da.s sessões, t6 de Agosto d·e 1912. - Moreira .da Rocha. "-

·J1oaquim P1-res. --José Tolen.tino . -Celso 1B·ayma. -Pereira Braga. 
- Mario Hermes. - Eloy de 'Souza. - Cunha Va.sco"ce!Jos. - Mau-
ricio de 1Lacer.Ua. - ;Borges d a ·Fons·eca . - ·Mario de Pa-nla. - Souza 
e :ST!va. - Aug1.1sto elo Amaral. -R. A.rlhur. -Firmo Bra.ga. 

A verba para representação odo IPI'esi<iente ·da ·Camara .nasceu de 
\TIDa · entenda do s-r. j·0s,ino de A.!\.raujo ao orça~m.en:t o vi•gente . 

Essa emenda •cons ignava 3·6 ·co•n tos ·para isso. A Gomnüssão propoz 
um sulb.stitutivo, que foi ac.ceito, fixando -e~sa verba nova em 12 eont•Js 
nnnuaes " dancl-o outra i.g-ual .para r epresentação elo 1° Vice-IP·l"esiden.te 
<lo Senado . · 

Aoecen tuoú· •nessa o.ccas·ião, que o •Vi-ce-'Presidente da Republica, que 
~ pela Oo·nstituição, o ·Pr-esid'·ente do ~~ ·énado, só .r.ecebe dos ·cofres ·pu·-
ibli!CCjs :s;6 :0!00$000. 'Colherent.e oeom o· seu vo'to ·anteri0r, a Com,mi.ssão 
po1· unanimiclacle não acceita a ·emenda . 

N: 91 - Aecr escente-se ao n . 8 d o art. 1 •: 
. Augmentaclo de 6 ·:480$ •para a c-ons-ignação· "Gratiofi.cações add.L-
<.ionà·es,, ele accô.rdo ··com 0 art. ·6o da incHcação appYovada pela ·Ca-



.mara. com o parecer ~1. •51 d·a >C0m,mtssãJo -de Policia, em 19t1 1, _,para o 
pagamento d-e 20 o/o de a cldi-cionaes aos tres reda.c tore.s -de .cleb'ates, -que 
já •completaram 17 annos de .s-erviço, Dr. Geryasio 'Saraiva, Dr. Primi-
tivo Moa;cyr e !Eugenio Pinto, >á razão de 1 :440$ a cada ·um, e ele 15 o/o 
.a(? -chefe da r edacçã;o, que j á compl·etou 10 annos de serviço, no valo~· 
ele 2:160$000. 

Sala das .se.s·sões, 10 ele .ago.s :o ele ·1912. - •Porto 'Sobrinho. -
Bue.no de And-rada . 

N . 92 - Accrescen te-se ao n. 8 .do art. 11 o : 

Aug,mentacla de ·6 :~480$ a •consig-nação - «Gi·-a.t ifi:cações addicionaes» 
de accôrd·o -com o art . 6° .da indicação approva.da :pela •C amara, com 

·O -pa.1:ecer n. 51, da -Commi.ssão de -Poli-cia, d·e •elezembro .de 1911, par3. 
paga·mento da ·gll'atiüca.ção adMçiona.l de / 20 o/o .a. •que teem direito •)S 
r-edac'tores de debates Q)-r . Antonio .Gervasio A . •de .Saraiva, D •· . 'Primi-
tivo Moac;rr e E1Jgenio 'Pint·o, J>Or terem mais de 1-5 annos de •serviçQ 
e d·e. 15 o/a a g uem de di:reHo, o che-fe da redacção João Antonio 'Pereira 
Bar-r-e•to, vor -ter · mais de 10 annos -el e serviço, gratificação que deixa ram 
.de, receber em 1912 . 

.Sala üa.s sessõ.es, 12 de agost o d-e 11.91 2 . ~ F·eli-s-bell-o Freire. 
A ·COinmissão, Ol,l Vind.o a 'Inesa, acceita as clt:1as emenda·.s ac·inla. 

N. 93 - Considerando que o ex . .c,hefe da reelacção de del!at-es, D:·. · 
DeT,meval da Fo.nse-ca, -di-spensado -do serviço por ·clelibel'ação da Ca-
mara, -conta 29 annos d-e •serviço pulb lico, dos quaes 17 an.nos na reda;c-
ção dos debates desta Casa, serviços relevantes c-onforme documen tos 
-que apresentou: 
· Consideira.ndo qu-e a t odos os fu.nccin.na.-rios ela ·Camara. dos De_pu-
t~düs tem sid o m andado contar a •gratificação a.ddici-onal pToporcional 
·a.o tempo de serviço, üomo foi -com relação ao _,onti-nuo na mesma data 
dis).')en.sa.do co_m o Dr. Derm.eval ; 

,A' verba n. 8 - •Secre-ta-ria da ·Carn a.ra dos Depu'tad os - accres-
cent-e -soe a quantia J:Jecessaria para ·pa.gam ento de 20 o/o de gratif icação 
addi•cional ao funccionario Dr. [}ermeval da Fonseca, a conta!' - (la -data 
-em que foi di~pensad-o do -serviçon. 

iSala das Redacções, ·5 ·de Agosto de 1912. - Rapllael .P i·nhei!t·o .-
.Eri-cõ ·Coelho. - Ftoriano de Brito. - Muniz Sodré . - 1Raul Alves . -
.F .reire -de Carvalho Fi!llo. - iPer-eira Bra;ga. - Souza- .e Silva.· -Mau-
ricio de LEcce•rda . -Pedro L :1.go.-Mari.o d·e Pau.Ja .Th.o.maz Delfino.-
'Üotav io Mangabeira . - Ma.n.oel R ei.s. - ·F -rederi-co Bor.ges.-Simões 
Eai-bosa. - -J -oão Chav.es .~V. -Britto. ·- More iTa -da Rocha.~Faria 'Sou-
te ;-Mario H ermes .-Cunha Vasconcell-os .---,Ubaldino -de -A.ssis .-Dioni-
sio ·Cer-queira. - ·Rogerio ·ele M-i-randa.-Lucia.no Pereira.-Po-rto ;sobri-
nho ,___,Eloy de Souza.--'Fior·es da 'Cu.nha.-Carlos ·Maximilia.no. - Jacques 
·Ourique .--Jos•é Lobo .>--Antonio No•g ueira. . ·- J. Lama1'tLne . - ·Celso 
Bay-ma .' ·- Nican 01.· elo Nascimento .-Dia.s d e ·Barros . - Pereira ITei-

_ xeir:;t.~Muniz de ·Carvalho .-So-uza Brit o . - Irineu Machad-o .--'Tei-
·xeira 1Brandão. '- Serzed·eHo ·Cor-rêa. "'-'- .Prudente de Mor aes Fi-lho. -
Au-gusto -do Amaral. ~ Martim 'Fra:n cisco. - Coe-lho ·.Netto . - Costa 
Roclrigtles .-Chr)s ti-no Cruz .~c . ,Peix·oto Filho. - Metello .Junior.~Joqé 
'Tolen.tino. - Aurelio Amortm. - Augusto de •Lima·. - Viànna -Je 
·Cacr-va.lho. - Ne.tto· Cam·pe!lo .-Erasmo d·e Macedo . - .Costa Ribeiro .. 

·Calogeras. - João Penid-o. - Bezerril Fontenelle. - Paulo Mello. 
-- Rego !Vf.edeiros. _:_ Borges el a Fonseca . - :Rodrigue-s [..ima . - Ma-

I 
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vignier. - Torquato . •Moreira. - Pedro de CEt~rvalho. - Camillo de 
Hol1ancla. 

A emenda é um favor que se qtrer da r a urr) velho s erventuario 
afastado elo serviço em co-ndições desvantajosas, 'r elativa,mente a O•l-
tros fu.ncdonarios da ·Camara. 

Os Srs. Deput.ado.s, que em tão grande numero a subscreveram, 
clfrão, -no plena-rio, com o .seu voto, se o fizeram para simples apoia.-
mento ou se Cleseja.m realmente ap·provar a m edid a . 

N. 94 - · A' rubrica «Des·peza~ eorn o Palacio ela Presid€nciall, em. 
vez· de 151 :440$, dig_a -se : · . 

Despezas com o Palacio -ela Presiclencia, inclusive iiiurnin a ção, pa-
grune.nto de honorarios a-o 'lTIOIPdomo, do pessoal subalteT.nO · e despezas 
com o'bjectos de expediente de secretaria e consumo d'ag.ua, 40:000$000. 

Sala da·s ses.sõ.es, 16 -ele agosto de 1912. - Josin o de Araujo. 
A Commi-ssão -não a,cceita a emenda. A consignação •para despezas-

CÇ>m o Palacio da Presidencia não ·é exaggerada. A redu·cção ·proposta 
nada tem que a jus tihque, sobTetudo ago11·a, qua.ndo dessa rubrica são-
pre.stadas mensalme-nte ri-gorosa s -contas á •Direc toria ele Contabilidade 
elo Mi.n·isterio do Interior, -o que dantes não .acontecia. 

N . 95 - Accrescente-se á verba n. 3 - Gabi.nete do Presiden te ch. · 
Hepublica - mais a gTatificação d.e 300$ ,mensaes a cada um dos mem-
bros das Casas Civil e iY.[ilit-ar do IPr.esid-ente da -Republica, a titulo êle 
r epresentação. , 

' ·Sala ·<'las sessões, 10 ele agosto de 11912 . - Cunha 'Vasconcel:os.-
Augusto do Amaral, '- Joaquim Pires. - Netto •Campeiio. - Ni·canor 
elo Nasci·mento. - Ra·phael •Pinhe>ro. - Mauricio de Lacerda . - FlD-
ri wno de Britto. - Manga·beira. ·- •Freire 'de Carvalho ·Filho. - Ubal-
cli.no ele Assis. - Dionis io ele Cerqueira. - fRaul Alves. - 'João C ha-
v·es . ~ Aurelio Amorim. - .Moreka ela Rocha. - Souza e Silva. -
Olegario Pinto. - Muniz Sodré. - .José· Tolentino. - · Meira de Va•s--
concellos, - Flores da ·cunha . - Erasmo de Ma,cedo. 

Esta· -emenda · é i-dentica a u,moa que a Commissão rejeitou o a nn ·J· 
passado, com a poio da maioria da C amara. A Com missão não encon-
tQ'a razões que a l-evem a mudar ele parecer. Aconselha por isso a re-
jeição da emenda . 

N. 96- Ao a·rt. 1° n. 10 - Sob a rubrica ((-Secreta ria de Estaoe] o>r 
em vez da 'consignaçãü de 716 :'5 73$11 8, dig·a-se 6·96 :773$118, diminuidas 
a.s segui:nte..s im!portancias: 

10 :000$ da s ub-•c-onsignação de . 20 :000$, para o-rganização, impres. 
são e revisão ·do r ela t-o rio e orçamento. 

4 :800$, da sub-consi-gnaçã o ele 19 :•800$ para objectos qe expedienta" 
livro-s, enc11dernações e assignatul.'as de jornaes; 

·5 :000$ da sub--consig.nação de 113 :0.00$ para Impressões, pubHcaçõe'!-· 
e despezas miudas, etc. ' · 

·iõala das .sessões, 19 de ·a.ge>sto de 1912. - Josino de Araujo. 
A Commissão não póde dar o ·seu assentimento ás reducções pro-

posta·s nes't a emenda . As verbas ,mandadas reduzir já são -de 'si muito 
modicas, sobret·udo se as con'fronta.rmos com as con~ignações a.nalogas-
de outros ministerios. 



N. 97 - Acerescente-.se onde convier; 
Secu·etaria ·de Estado: 
Para os funccionarios {!,a mesma 'Secretaria que exercerem O-' Jo-

gares de auxiliares de gabinete ·dos directores geraes-7 :200$000 . 
.Sala ·das sessões, 19 de a,gos to de 1912. - An-tonio .:Nog.uei.Jra. 
A emenda .acarreta aug,mento d-e des,peza, estabelecendo uma gra-

tificaçã·o d0 que o t'egu lamento da Se-cretaria de- E~tado não cogi·tO'l, 
nem precisava ·Cogitar. Os ·di-r.edor.es geraes são· Jivo·e·s de . ter ao pé 
de :si, ·Como .auxiliares immedi.ato.s, os fu.n.ociona_rios necessarip~ de sua 
director!a para ·conveniente vasão do setrv!ço. Não adquirem com lseo 
ta·es func-cionarios; direito ou .reg,alia · d.e especie alguma s&·ore· o~ ·seus 
demais -col!e,g-as de dir-ect.oria. 

A :prevalecer ·o orHerio da emenda, IYão . .seria de admirar que os 
directores de secção, !i. sémelhança dos directores de ' directoria, recla-
massem tamlbem gra,tificação .paTa -offi.ciaes de gabinet-e. A go·ati.fi.ca-
ção só deve .ser dada aos que servirem no gabinete do vroprio Ministro., 
e ahi se eompr.ehend.e o favor, porque a tnatutreza do -po'Oprio cargo &car-
reta despeza.s de r-epresentação, •que seria :cruel exigir que o off!-cial ··la 
galbinete ·cust.easse de seu ·propTio ·bolso, ,pela simples vaidade de ser 
official de gabinete. 

A emenda -deve ser regeitadá . 

N. 98 - A' ve rba 18, cu\r()hivo publico>>, augmente-:se . de 1 :800$ .a · 
consignação .d-e - Material - para pagam-ento doe 12 -co:pistas, ·!i. razão 
de .150$ a cada um, r elativo ao mez de dezembro ae 1909, em que dei-
xaram -de :receber a gr-atifi-cação a qu-e .tinham direlto. 

Sa.la das sessões, 12· de agosto ci-e 1.912. - IPedro Lago. - Dunshee 
de Abranches. 

Parece a·bsurdo ,mandar-se p.a.gar por co.nta do ·exerci-cio fi-nanceiro 
de 19Hl des·pezas refe-re-nt<=.s ao exercido de 1909. 1Si o pagamento das 
~r-atificações a que al:ud-e a. •emenda é realmente .devido, cabe ao Go• 
verno impetra-1-o do Congresso, a .titulo de exerci-cios fin.dos. A emenda 
não d.eve ser acceita . . 

N. 99 - Onde convier: 
Da parte relativa á verib.a destinada ao pessoal s-ubalterno das or-

ficinas do Archivo Naciunal, substitua-se 10 :506$ por '1·4 :t640$000 . 
Sala das sessões, 16 de Agosto de 1912. - Dionysio Ger·queira. 

O lega-rio 'Pinto. - .Mete No Junior. 
A •eonenda · não doeCJla,ra pa:Pa qu•e fim ·s·e -dflsti-na o ·acct'esdmo que 

{lesei-a fazer na co•nsi.gnação. 
iNão s•e s·a·])~ se é patr•a augmen•tar ·o -Ú-u:mero dos opel'ari·os ou a 

dia;l'i•a d-os já ·existen•te.s. !Num Qa.S'O ou ·nuutro, ·e·ntend·e ·a tOommissã.to 
que a •emendta deve ser rejeitatdra. 

N. 100 - FUN-DAMENTOS - iN-o iRJelatorio d-o •M.inis-terio da Justiça 
e N e.gocios In::e.riores, de 1911, .Jê-se o seguinJbe·.: 

cc·Como trabalho ·preliminar, fo•i .enoa.rrega:do .o 1·o uffici•al qu·e serve 
d e .chef,e da. 2" scçãJo, Am•to•nio Perei·ra. .AJgreJia.- de, .pencorrendo o depo-
sito de livn:os d•o antigo e1difi-cio, a·s&i.g-nalar, ·em mappa:s que .m~nd•ou 
im•primir, o num-ero de pra-teJ·eiras occup-ad·as ·em caJdla •estante, qua·e.s as 
que Bstav·am •occupadas por duas ofiJ.eirias •d•e livros, •qual ·a la.:d::ura de 
cad·á ·u~na das estam·tes, em q•U·e 1;pratelei·ra s·e a.chavam . as publi.cações pe~ 
ri'odi.cas, ·e oeomo estJav·am ldi·s•tl'ibuioelo.s os volum-es d·e uma ,mesma pu-

li 
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blioação, p·eri:od iüa -o-u não, si seg·uLda:Jn-en·~e 1nas pra.t1e·le iras de uma· m·es-
m.a C:f.ta.: 1 . ·~ cu c:;n _!- l·a:te:•ek·as { .. o ni·eE·ill·D .nume.:·.r. d·e ordt:: :r., ma.s pcr-
t•en~cen~t ·E:s ·a est.ar::r.E::s d-iversas . 

•• ,; ........... .... o ••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • ••••• 

, . ·Para (p.resid•iT á reti:ra;da dos !ilv.r·OS das €S•tan t:es e sua coU.ocaçã.o 
,. nv~ cai"Xõ·es <f.oi d:esig;-na·d:o o rumanu<ens·e que E•ei"V€ .d•e 2° oHic·i·al Euge-

nio IT:eixei·ra d•e IMJa.cedo, e para os Teceber no Ol.OV·O ,edificio e whés d·ar 
" u,ÍJl, ·no.vo log·ar o 1° oHióal Antonio Pereira ·&g.reHa. üo·mo ·ajudantes 

<i.o •P<riuneiro lfo•ra;m desigmad.os os ·auxiliares . Henr:iJqné earlos Med:n~cke e 
LaJfay.ett€ ·Mo'll!ra e do segu:n1do v ruma•nuense BernM,do de Souza F ·rancci 
G•u<J.JhyJba e o• auxi.!tar A.rthur de Lima Fr8Jnco. 
· · ·iN·eÍ,t•a:s oomdições, a 1 de .S:etembro co•me;;ou a . ser t.ra01s'fe•rida a 
Bi•bliotheca, •tra nsferencia que sórnenl!e 1teuminou a .21 ·de rFe'V.ereiro do 
'oonrente ·an01.o." 
' · IE nnra1is raJd,i·.am:t.e : 

«·E>> d•e j-ustiça reconhecer os serviços presta;:J.os ,pelo 1 o• o·rfic.ial An-
o to•ll:io ·IP•ere1.ra l>\>gt'E>lla, q1u•e 1não •po:wpou esforços. no senti elo de corres- · 

po·llJd.er á espectativ·a da düe"furia. 
Merecem :ta:mbem ser sa;Ji.ent:a;d'Os os serv.iços do a ·man·uense Euge-

nio ''!:1ei~eka de M&eeldo e .cl~ s d.ous amxi:l•i·ares que 'O ajudarem .no ser•v1ço 
da l'eünada dos li'V•ros, manus"riptos, ·c-artas g-e.~grap.hi•oa;s e parte d:as 

.:. es1iarrnpas, ·tendo f i·oadiO a .mu•d•anç·a ·da rrn·ai-o.r parté destas e a {!.as moe-
, daS .•e •m ·eda!.has a •car.go de ch:efe <e do 1° o.f.fi•cial da 3• s•e·cçã,o " a. das 

O:ffici.na.s a .carg-o 1d'O ·l'lespecti V'O rp essoa.l. 
INo serviço fio .r ecebimento e collocação dos liw·r~s e •maJs object-os 

.foi ·O lo O·ff•i·c i~l :A,n•t.on•io P •e;!'ei·ra A,greUa •effiüazm.ent.e ·aj•udad'O .pe.lo s e.r -
vente Joãio 'Gomes 1Braz.il, tendo si•do clis.pensa.do ·em Outubro, JJ.Oil' aflta 

. de assi•d.u:idade, a ·coll!a:ho'raçã,o d.o ·amanuense 'e d:o ruüx.iUa:r .a ·que já me 
, re~eri. 

·P.restara,m. bambem <bo·ns s•erviços o am~unuense LFernano 'Lu·iz Tr•a-
-vaSE•os .e o ·porteiro J·osé• IBernaPdles, que tom·avam nota .ao con.l!eúd•o dos 
caixõ·es e ~nsca.lizav;arm a sua sahdia..a. >> 

S·eTl!do as·sim, ·nad~a mai1s tjusto ·dlo que ·lhe;s· s·erem. dis,tl·ihui•d;a.s ·as g.ra-
tific•ações do qu:adr·o a baix.o: 

Am~oni'O · P€reill'a Agrel!a, <Jhe:f·e de 
secção in•te!1i•no a ·7•5 0$000• ..... . 

Eu.g·endiQ Teix·ei-ra de Macedo, 2° o.f-
:(ici·al 1nlleri:no a 40·0$000 .. . .. . 

Henf'J·que Carlü·S Mei•ni·oke, am:a -
. . n·ue.nse interino a 13125$ 00•0' .. . .. 
'F .e·Prua;n do Lud:z Tr-ruv;assoS, a;m.a-

, nu•emse a 325$000 . ... .. . .. _ . . . 
J osé 'Berna.rdes, lj)O.r~ed•ro, a 2·5·0$00·0· 
B er•nardo d~ 6oUiza F·i,an.eo Gu~hY

.. · ba, •2° ofíici'àl interino ·a 400$000 
Ant.hur d-e Ltm.a Fram•co-, a_,m ~a:ntuen-

. ·E e i.nteri·i'lo a '3 25$000 .... , .. . 

·2 :2150$000 ·6 mez•es de t rabal·ho. 

1 :200$000 idem idem. 

·975$000 i-d>em id·em. 

975$0·00 i.d•81n á:dem. 
750$000 idem ld·em. 

400$0·0·0 .2 mez•es d·e trabalho. 

6 :>875$000 

Esta ·ta;beHa ·não foi por ·nó" arbitmar·ian-nente o.r.ganiz·a:da. Li,mit:a-
mo-l!lOS a ·rep>roduzk cl'if,ra p:o.r cMr,a. a;,; grruti:fi>C>ações q•ue f.ora.m. dadas 
a;o•s emP'regrudos do A reihivo IP·wbibJ.co) por o:CiClaSliiã,o d·e sua mudança, 



iDemais', <esses {UJpüci.om<a:i·los da Hilblio:theca Naci:o•nal, dtira'll<be se1s 
me.z,es, rbraball1hara'l11· .. em ih.o.ras •extrao·rd-i1la..ri!&S, [)lrOTOg'a.J00o O exipedlie~·te 
a:bé <5 .hoTas d•a .t1ar•de . e 1não .gozaram das if·é!'ias· da I•e i. 

Propomos, .assirP,,' á S.egiu~!~nlte. · effienda: 

(.:.:;;.ãe oonvi•er: 
Co·nsd,gmados 6 : 8•7•5 $, rubr.ilrdo-se .o.s ·.ne.cessarios •Cil'tld•i:tos, .pa.ra gra-

tificações aos ··f.unc:CJi'Omari:b:;; .q:we, ma Bi:bli.QI:,heca tN·a•ci·o·na;l, 'perst'arani S8·l '-
vlços e:xltraoDdinar'iloo durante a mudanqa pa.ra ü nD-V·O ej ifoi.cio, a;ss.im dis-
tTilhuildos: 

Por se1is ;mez·es de trabaJI•ho : 
A um üheife d•e secçãio 11nteT!n'O ........ . .. . ...... . ...... .' 
A ·um 2° of,fi.ci.al [li1l~·~ri,n.o . .... : . .... · . ... :: . .... . ... ..... . 
A ·do-us a.~rna111-trenses . ..... . ... .. .. . .. . ..... . . ... . •.. . .. . . 
Ao ;po·rbeiT.o .. . ........... . ....... . .... . .. · . . . .. .... .. . .. . 

Ondre oo,nvder: 

2:250$000 
1 :20·0$000 
1:950$000 

750$000 

Os rumi8JnuenS'es e 'auxiUa:r·es d1a tBilbUotheoa~ 'N~lJCio,nal terão a g-rati -
fi-cação m •ensa11, .cada :u:m,, de 25$, .abrJjn,do-se pa•r:a isso os necessar.irüs CI-te-
d·i>tos. · 

O d.Hus,t r.e ST. Dr. R iv·a,davia Co•t'rêa, MLnlstro do· I•ruteri.oT,' ao or.g.a-
niz·a;r· a ta1bella ann•exa. ·aJo .regu·Lamento ba;boàJdo oom o cl·ecreto· .n. 8 .•8·35, 
d.e 11 d•e .Jandro ct.e 1911, l!eve doe resbr.i•n,gi·r-se aos ·estr·eMos Ji.mi<tes que 
a lel lhe im:p<ulnha e que .Johe veda:ra;m -d:a•r á Tel'omma da Bi'bHootheca Na-
cional a ext•ens·ão qu'e as neces•S·~dad·es de tão. im·po.l'ltamte s·erviço exig·ia1n~ 

O nov·o Gâi•f\.c\o d·est'e •eHta·bereoúnento e o g1ran~d'e im,pulso que l<he 
ha i.m•primid'O a. ofecund•a a;dmini.straçã:o Ido seu actual i'Li·r-ector, •es-tão mos-
tra·nd'O .a .ca;da tpasS,() a ungenc'i.a de !Lh1e -aUJgtiiN31D:t•ar o 1pessoal que iV!i•ve 
~0brecai'I'e·ga;dlo •de trabal·hO e é .sem con.testação Lri•suffic\.ent·e p~ra uma 
r-epartiqão que se oot.'hne ás 1·0 horas d.a ;m.a:n1hã, só se feohamdo ás 10 da 
noi1te e funeciona a ,hnd:a ao's d·omingós. 

Pel•a natureza d·e seus cargos, evi•dlentem·emt·e os mai.s sohrec•a•rrega.-
d·Os de servi•ço são o s amanuensoes e auxdHaTes; 1e, reJ,a·tiva1nente, tod~avia, 
são os .q·ue m enns JJ'e•T'Ieehe.:nJ. AJS.Sii1m é que, ~em·quanto entt·e u:m sub-!bi-
b lilo•thecario e um o.füd·a;1, po·r e.xemp•l>O, a drl·:t'f:er-enç.a' dos v~n·cimen1os 
memsa.es ê de 100$, •entre um o.rficlia.J e l!l·m a•ma•mi.ense é de 125$ e e·ntre 
aq·ueMe ailnda e tml ruuxi:liar ê d<e 2.25$000 !' 

O ho:nJCado 1Sr. M.i:n1istlro ·do In:t·erdür, que· >eo•nhece quanto são pesa-
dos os erica:ngos dest-es. serv•emtua;rios, forçados a •ca:cla i•ns•tan,te a a•uxi.-· 
Ha,rem <os s·erventes ho 1transporte d·e Ji.VJros papa os ·elevaJd'Ores e d e pavi-
mento a pa.Nim·eruto, ·e .que ,fori o prf.m·ei.ro .a •Oo·nroo.l'cl•a.r ·em que :fkaram 
.m1al a.quj~nlhoados ,em_ suas J ~emunera,çôeLS ~'-3JO se faz.er a ref'O'l'ilna à:a Bi-
bliotlTeca Na.ci<o•naJI, · <es~am•os :certos •d·e ·que, ·e.s.pini1to aMam•ente ·r,eflecti.d'O 
e ·ponderadü·, t<rrfo·rmará a illlus't raJda Commiss.fuo de F ·ilnanças sobre a 
i'liiSbiça e 'O<ppo:r-turri<d~de •da P•l'e&en>te ·em·enda·. 

Sala das sessões, 10 de .A>gos•to de 1912 .• - Diogo Foa1t.wn,a. 

A Cnmmissão, 'l)Or sua m.aiOI1ia., não acoeita. as emenda1s do Sr. [)iog<? 
Füntuna. 

A prim.ei:ra de Has •ma;nda .gra;tH'i•car, •no ex·en;i•ailo doe 1913, ser<Viç.os 
pl'estados annos am~tes, o qiie .evidentemerrt•e .não <par-ece curia1!, E' s·em-
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pre d·e má p,raxe !'ef.erir-se a ·um exercicio fu·~·uro despeza.s ou verbas 
t>Or E·erviços fei : os em ouitros exercioios an ~er i o1 es . 

A~cr.eE.ce que, sem àesm er·e<ler dos ser.viços rpre;; .a:.cs .pelo s fu nccio -
na r:os aos qu:aes Ee que.r henefi·ciar monetariam~nte, po·}et -se-h!a talvez 
obj•ectar que, emqu•a n to e lles estiv•e,ram cui·d·an do da mud·ança, fi·cruram 
Isentos de seus o·u·:ros €!11'CaJ'.gos burocrarUcos '110rmaes. Ist:o sem 1e:mbre,r 
que, q uamàoO ta.! rmuda·nça se [ez, houve per:c>Jo em que a bi·blizytheca es-
teve .fecha.da á frequencia putb:lrica. O pessoal, JJão só aqueUes f.uncc!o-
n rurios, mas •todo o rpessoal, do direoboT rao •u·l·t!mo sen~n·:re, todos rt:rruba-
lhanam, d e um modo !O·u de outro, :na •murdrunça. rLotgiC31mente, ·todos de-
veri·a;m rerutão ser gra ti fica.do·S e não ap<:na,s aqueJHes que a emenda 
enumera . 

E' ta.m.bem oo•ntra rio o pa•re·cer d•a Commissão •qu a nto á segunda 
e•m1e1nd!a d·O Sr. ·Diogo ·For:~una . ~ 

Ella, no f.untdo, .eleva v·Emcim entos po.t· m•e io de gratifiDações, o q·ue 
não é de .boa r egra Ol•em .pa;r.ece a.~cn.s·e-l·havel. 

'Póde ser que a •tabelda de 'Vencimeim(kls d o pessoal da b'i•bHoth eoa. es-
teja mal Ol'ganiz;ad·a e r!O n·venra m odCfica!-a . Oa;be ao Governo indaga.:· 
si d·e facto assim aoontece e pe1ir ao Oa.ngreSBo que re ·ro~ •ele, si este 
não ;preferir a i;niciativa d·e um projocto espec:·al nesse senti-.'\1 . 

A s imp les con·cessão de uma gratificação de 2<5$ mensaes aos ama-
nu-enses e bib'Ji.olhecarios nào ooncer·ta ·essa ·siiuaçã.u. L onge lle aur;men -
taJ~ o serviço· desses ser.VJentuac~os, a a;pp-an-ei1h8Jgem· meca ni·ca pat'a a 
con.d!Icção d e l'ivros il)or !força lhes d1a de tw di>rrünruüdo as fa{] igas . 

N . 101 - A' rubrica 31•~Corrpo d•e Bombeia-os: 
Na 'V·B'J<ba e<·Mruterial» : 
Para reprut•o, ·oons·ervaçã·o, -wcq uisição, •et{)., etc., ·em vez -d'e 168 :000·$, 

di-ga-se: 16'5 :000$000. 
IO:rztla-c1as sessões, 10 de Ag.os ~ o de 1912·.- Si lva 0CIJ8-tro. ~ Dionysio 

0et~'Q1tei?·a. ·- F ,;,g1Lei?'eclo Rocha. 
A Gomm issão não pôde acc.eirta.r a r edu,cção f·ix•a•!J.a na emenj-a a:cirm-a. 
Longe de ser di.mi n·uida , a <venba em questão •mereceri a lllm aUig>m.en•to 

razo·avel, pois o <Corpo ·de Bom·beiros -está ev id•B[l'temente d·esprovird'o de 
mate rial moder.no, como o exi.gem o aatual calçamento dre a.sphalto <e as 
novas e di!Jcações da ot.da;de. O Govetmo preporura uma. mensa.gem ao Oon-
gt·esso nesse sen tido . .Set':í entã·o occa·sião de estud a rmos melhor a ma-
teria. 

N . 102 - 18 - • .<\,rc'h!ivo Nacional : por~ei·ro, vencimerutos, 3 :000$; 
casa, 1 :200$000. 

Ajudan•'e, 2 :4 00$0·00. 
20 - Dl-rec-tori·a Geral de Sa:utd-e iPurblirca, rpor.tleiTo, vendrnenttos 

' 3 :6 00$000·. 
21 - Secre taria do C.ons•e.l·h·'O rSuperior de E•nsi•n·o, co·Tlltinu.o, venci-

mentos, 2 :40 0$000 
23 - Escola Nacional de BeiJas Ar<te!S', porteiro, ventcimentos ré is 

3:000$000 . 
Serventes 1:800$000. 
27 - Hibliotheca Naclo[laJ, porteiro, vencime[l·tos, 3 :-6 00$ 000. 
Ajudante (lo p01rteiro 3 :00 0$0 00. 
10 - Secrert:aria de Estado, p o!"teiro, vencim~mtos, 6 :0 00$ ; casa 

1:800$000. 
Ah:d'a·n·te de porteiro, vencimentos 3 :320$000 . 
Çontinuo 3 ·:000$00Q , 



71 

12 - Ju-stiç;a Federal. 
Supremo ·Tribunal, ·por.teiro zelador, vencimentos e casa 4 :800$0 000 
Porteiro do.s auditofi.o.s 4:800$000 o 
A.i udaTite do porteiro 4 :200$COO . 

. Serven-tes 1:800$000 o 

13 · - Juizes · de Direito, porteiro, vencimentOtS ·2 :400$000 . 
l?ara que sejam ·equiparados esses vrrncimentos :aO do a~udante de 

porteiro da S.eePetaria <:lo Estado e 1 :200$. para casa . 
· Sala das ·sessões, 13 de .a;g.o.sto ·éle 1912. - Augus-to de Lima. 

Ohristiano Brazi'l. 
A emelnda acima eleva v.e·ncimentos e va;ntagens de ·porteiros, aju-

damtes ele port·eiros, conti•nuos, serventes, 2lela;d·ores de varios estabe-
lecimentos. Não deve s.er a;c•cei ta pela oOamrura. 

N. 103 - Accrec::;cente-·se onde convier: 
Art. ·Pal'a ·o ini.cio da .co:ns·trucção ·do edi.fkiü do Fon<m do Dis-

.tricto 'Federa;!, o Gov·enno poodoená :abrir creditos no ·exercício de 1913 
até a qua•ntia d.e 2.000· :000$0·00. 

Sala das .. sess·ões, H de agosto •de 1912. - Irineu Ma;chado. 
A Commissão es·bá o.rficialmente info.rmada de que o Gov·el'no acre-

dita p·oder dotar o Rio de Janeiro d•e unn sumptuo.so Fo1·um, ·sem n em 
um o:nus dkecto para o 'Thesouro. Exi stem já estudos e negociações 
entabo1adrus 01ess·e se•n-tiodoo A necessida,de de um pala,~io ond·e possam 
s·er dignamente a lojados os Tribunaes e Juizados e outra,s reparti-
ções ou officios judLciario·s que funcciona:m :na Capital da Republica 
está de longa data a impõr-se e o Governo tem viv·o empenho e.m at-
tender a es·sa justa aspiraçã;o. 

A üomrrii!ssão •prefere esperar que o Governo, em mensagem es-
pecial, 1he peça a approv·ação <'lo p~anoo Aconselha por ·i ·s~o a Tej:eição 
ela emenda od•o Sr. 'Irineu M·ruchado. 

N. 104 - Onod·e co•nvier: 
Para compra de mobiliaria do salão de ·honra do 'St:'Premo Tri-

bunal Fed·eral, 35 :000$000 . 
.Sala ·.das sessõ•es, •lo6 •de ago.sto de 1912. - Pereira Br81ga. -,- Tho-

maz Delfino. - Celso Bayma. - Metello Junior. - Domingo,s Mas-
carenhas. · 

A Commis·são; devi·damente infor.mada por -qu-em ode di rei'to, não 
s•e apopõ·e á 81~cei tação c1a emenda, r epetindo ·o seu parecer do anno 
passado. 

N-.' 105 -On.cle convier: 
Ao ·porteiro .elo Font>n será concedida a gratifi(}ação de 1 :200$, 

na vigencia desta lei, para aluguel ode casa. · 
Sala das sessões, 14 de ag.osto de 1912. Rogerio de Miranda. -

Camillo de Hollanlda. - •Simeão Leal . 
A Com missão nã;o acceita a emenda. 

No 106 - Ond·e convier : 
.&t•tigo. O Governo •res-tituirá ·aos pretores do Districto Feà.e ral os 

impostos que, soobre os vencimentos •da.quelles j-t:iz·es houver.em sido até · 
agora ~C.abr.ados; para esse fim abrindo os 1necessarios credites . 

Sala das ·sessõ·es, 1·6 <'!e agosto de 19120 - Iri·neu M81ohadoo 



A -Com-missão não -aoceita a emenda. Pai'eoe-.Jh>e q ue a m·ateri·a não 
tem cabi•da no orçamen•t·O·. 

A l'estituição ' só -pode s•er fe ita mediante .sentença que firme o 
d ireito dos intei'essados. -Q\!ando <lS d·esei:nbargadol'Bs da Cô:t<t.e de Ap-
pellaçã<l -e os Ju izes de Direito ·I!J leHea.r a.m a . res,tituiçã-o do imp.osto 
sobre venchne·htos, üa P.retore.s quizeram ser assistentes á lid·e, m~a:s 

esse pedid-q foi indeferido . 
-Quando a ·propTia j ustiça decidiu .assim, não temos nós o d.ireito 

de - prej ulgar da legitimidade da pret•enção, po-r meio de uma dispo-
sição geral e taxativa, -sem - i ·ndag.a:~· se :não ha -p-rescripçõe.s ou outras 
drcumstancias ás • quaes ·convenha att-en-der. 

lf. 107 - Aio al't. 1° n . 13 : 
fDa ·c·ons-lgnaçã;o d·e 1.390 :097$·1l.S . su•pprimam-.se as ·quantias de 

37 :674$ para o·r d.enado •e gratificação d-e set·e .gs•crivães •criminaes, e de 
25 :2 00$ pa,ra ordenad-o e glratjfi;cação d·e 14 ·offióaes de justiça, inde-
vidamen te augmen tados pela Teforma ]udidaria, sem a u to-rização do 
Poder Legi-slativo. 

•Sala das s•essõ·es, •19 ·de agosto de 191·2. - Josino de Araujp. 
A ·Commis·são -não .a.coei•t-a a emenda, pelais· razpes que :iá expoz 

no preambulo •deste pa,re<cer. A suppressão d-e a lg uns Jogares ·e orea-
ção de •outros, deram ao Í.Uu.s.t-re autor da emenda a impressão de au-
'r;mentiJ, qt:e mamda co rt-ar, quand-o o que houve f.oi simpl·es tro.ca de 
d-enominações de ao2ôréLo com as descriminações .da nova -lei. Se de 
tudo :J'e.Sultou algu r:•. ac-crescimo de desp·eza, •tal accr-escimo fo i insign i-
f icante. O córfe proposto a l·ca.nçaria diwr.sos serventuarios v ita1i-cios, 
que foram aproveitado-s. · 

N. 108 - Ao a•Pt. 1°, verba !2• : 
Fica elevada em 130 "1° (-triU1t.a v-or cento) a tabell.a v igente dos 

\'enc-imentrys percebiqos pelos es,~·rivã•e-s de jui·zes fed•era,e-s, como grati-
ficação. 

Sala -das -ses-sões, 10· de agosto d·e 191•2. - Muniz de Carvalho. -
Al.fredo R uy Barbosa. - Raphael Pin•heiro. - -Fr-eire -de Carvalho. -
Ocitavioc; Mangabeira. - >?edJro Lago. - Mario H'E>rmes. ~ Raul Alves. 
- Mu·niz SodPé. - Miguel :Calmop. . - Ubaldi'llo d•e Assis. · 

A emenda aca-rreta augmento d·e despeza com 'vessoal que, a lém 
dos venci,m·ento.s, 'Perce'b.e c usta.s 'e ·em·olument,os diversos. A Coinmis-
são acnn-selha a -Camara rejeital-a. ' 

N. 109 - Onde convi•er : 
Ao escrivão do 1 o offici-o d-o Juizo •S.e2•cional <le Minas se a bonar& 

a gratificação de 2 :400$ , pel-o serviço eJ.eitor al a 's•eu can·go. 
Sala das -sessões, 20 de ·a,gos1to d-e 1912. - •Augusto Lima. - Pra;do 

Lopes . 
A Commi·ssão re j e.ita a emend·a. A •exce,pçã<l " que ella es-ta:bele~e 

não se justifica. Para que pai'e<c-esse justa, a medida dev~a ser gera-I, 
gr.a.tifiocando•-s•e a todos os escrivães q ue tivess-em de lid-ar com o s·ervi-
ço el-eitoral. A Commis>3ão já sus•t•entou o anno pas·s·ado O'P·inião. con-
traria •á:s remunerações por tr-abalho.s elei-l'O:I'!lJe.s, qwe .não pesa,m sô so-
bi' e o.s es·c·rivãe-s, mas sobre a massa geral d'()IS cidadãos, m -oralmente "' 
obri-9·ados ao -cumprimento çlQ -mai~ a lt•o dos çl•e-v-ere,<J civicos , 
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N. 110 - Na rubri.ca ·12n - Justiça F:eder,al: ··', í• · 

Em vez d·e 12 serve!Jlt.es, gratificação de il. :800$, diga-se d•e 2. :400$" 
28 :800$0·00. 
Sala d·as s•essõe·s, H de agosto de 1912. - Irineu Macha;do . 
A Commis·são •não accei>ta a emenda, Ql;·e aca•rreta augme<nto de· 

d;espeza e estabeleceria ·para os serventes de outr·a.s repar tições .unia• 
in1us'l.ifi•cavel situação de inferio·rida.d•e, 

·N. 1 11 - A' rubrica 12" - Justiça Federal. 
Eleve-s·e a 2 :400$ a .sub-rubrica - gratifi;ooção ao encairr("gado 

do serviço de electrJciCÍade. . 
Sala das ,s.essõ·els, 1-6 de agos·to de 191.2 . - ·Irineu MachaiJo ;., .. 
A Cornmissã:o não acceita a emenda, reservando-se par.a d·ecic1ir 

sobre o re·querimento q1:e lhe fui aHecto, subscrip'to -pelo interessardd' · e 
encami.nhado ·ao Congr.ess·o p·elo p'residente do .Supremo 'Tri·bunal ·.F é" 
dera!. 

N. 112 ~ A' ver.ba 12" - Justiça F ·ederal: 
Augmente-se 70•0$ á consignação «material» do· Jui'Zü •Seccional ' do 

~~o e~~efi':~~~·o,a;c~iop~c~~e e~~~~~;~~t~t:., p8~~H:ações de ·e•ditaes, ,&bj-ectoo 
·.Sala d·as sessões, 10 de agosto de 1912. - Mc~Tio .cve Pc;ula. - FTó'e·s 

da an~z. - RaHl Vei.Qla. - PoTto SobT'im·hO, ·- SOUi1'C! .· e Silva. --:- ' .Mau?-1.-
cio Lacenla. - Jo·sé Tolentino. - · T.e:xe>Ta B'T'andao. - Si~vci O>osta. 
- ETico Coelho. - Francisco PoTte!!a. - Elysio de Ara,;tjo. ··:· .· 

1 
: , . : · 

A Cümmissão ·não aDceita a emenda. As informaÇj)es ' qu~ ool~u 
asseguram que a verba <Oxisten•te é bas!a:nte e -não deve .ser augmen;-
tada. 

N. 113 - Augme,ntada a verba 1-3• de 20 :000$, '[)~ra paga~eni:O:_ .·d~ 
salario·s que fürem ' devidos pelp. Fa>Jenda Na>c.ional a.as .seus o.fficiaE*J 
judiciaes a que se Tefere a tabella 311 , .s•e:cção ·,5a lá 7• do Regimento de 
CustaJs da Justiça Federal. ' · 

·S-ala das sessões, 16 d€ a;gosto de 1912. - Celso BaY,~a. _:. rid-
mingos . Mas-carenhas. 

A emenda ·só poderia ter cabi•da no Orçamento da Fazend·a .. A 
Comm1,ssão não a aocei ta. 

N . 114 - Ao a;rt. 1•, ver:ba 12•: 
Fica o Governo aÚ'torizado .a conceder · a grati-ficação de 30 •J• 

so>bre os .a;ctuaes vencimentos, na vigewcia des-ta lei, aos procurado-res 
da Republica qu·e funociunam nas :secÇões d<l~ .. :Estado-s, eiocluidos os 
do Distrkto Federal, em l'elação aos tqua;es o GovePno foi .aurtor-izado 
a , reorganizrur a Procurad·oria da Repu>hlica do mesmo distrWto, ' na 
fôrma -da lei n . 2 .1524, de 31 -de dezmhro -d€ 1-911 . 

.Sala das .sessões, 10 . de agosto de · 1912. '- Mullliz d e ·Carvalho. 
A Oo,mmissão não aoceita ' a -eme·n.da, que acarl'eta augmento oe 

despeza. ' 

N. 115 - Na rubrl•ca 1 7• - 'Guarda N acio•nal ·- em ·v e~ , de réis 
35 :100$, -d iga-.s•e 7·5 :•100$, sendo destinrudo-s 40 :000$ ao pagamento de 
çontinu<ls, a luguel d.e casas, g8.z, objec:t-os de expediente, livros, as-
sei'O, conservação, aoss·!g:natura oo · Dim'io :OfficitJ,l e outras des·p·ezas n? 
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sêdes dos commandos superiores nos Es•ta,dos 'e •CaJbendo a eada um d·~
ses ·commandos a quantia de 2 :000·$000. 
. .Sala das sessõ·es, 10 ·de ·agosto de 1912. - Netto Campel!o. - Cos-

·'•ta Ribeiro. ~ At:gusto :ao Amaral. - Agapito dos Santos. - Dunshee 
dB Abran.c•hes. ~ Erasmo de Macedo. ~ Hosanna:h de -Ollveira. - · 
Dlonysio Cerqueira. - Celso ·Bayma. - Carvalho Chaves. - Borges 
d !t· Fonseca .. 

N. 116 - Ao art. 1 •, v erba 17": 
Pa.ra co.rr.;pr.a de u:m p·l'edio o·u concerto <lo _propi-io ·rede ' a ! em que 

!ú,ncclonou. o q.uartel general 'li.a capita•l da •Bania, para ser in.s taa·Jado o 
commando super.iorr· d•a Gu.ardQ. Nacional ~o ·Estado ·da .Bahia, '50·:000$000. 

' S·al•a •illas rSeSISÕes, 10 de agosto d•e 191'2. - -Muniz ·de Ca rvalho. -
Altredo Ruy Bai:bos•a. - 'RaPhael Pinheiro. - IF1reire d·e ICarvalho.• -
Octavió -M·anga;be·ira. - Pedro -La.go. - ·Mario He:més. - rMuniz Sodr€. 

Raul . A•l·ves. - Mi'!l'u.el Calm<Jn. ·- Ubal .. ~ imo d e ·Ass·is. 

·N. 11.7. Augmenlada a ver ba 17• - de 24 :000$, para os comman-
d·os superio·f~s da Guar.dá. Naciona·J de i20 •Estados á !•.azão •à.e .2 :0•0•0$ para 
q~da un). 

: Sala das se·ssões, 10 de a.go·sto ·de 19112. ·- e e,ls o Bayma. - Car-
valh<J Chaves. 

1· ·A Gomimissão não acceHa n·énhuma ·das emendas s•o'b ns. llií a: 117 . 
Repetindo o que declarou no. parecer sobre as emendas offere·Cidas a este 
or§a·me·n'lo na ·2• .·discussão, o a;,nno passa-do, ·CU)'Il·pre-lhe acce·ntuar mais 
urna vez que não =lla ebnvenien.eia ne:nhum.a .e•m. se a.ggravar o·u .s e ele.-
va,r ·a despeza pu·blica com a co·nsi•gnação õ•e novas ver'bas para a Guard!a 
Nãcional, por men:or-eà que · seda1m. 

1 Si ·h.a alguma co.Úsa a faz.er-se com essa veJ.h•a e beneme·r ita .!•nstl-
tu'l~·ã·o, é •passai-a para o rMiMsterio da Gu.el'ra ·e indui.l-.a de vez no 

·pla:no de reerganlsação g·el'al de r.ossas fc-rças de te·na. 
' ' ' I 

N. 1·18 - Art. F.ica o 'Governo autoriz·li',:J.o a entrar em a ccôrdo 
,co1!1 o 1Co·ps:elthO .Supe~ior ode E1nsi.no e ·c.ongregações d-o.s estab-e·lecimentos 
de ensino subordinados ao l\Hnisterio c1·o Jnterior, para o e.ffeito de, 
etí.treganci-o ·a.os .mesmos suas d•otaçõ.es em apeilices da divida publica in-
alienavei's, -!i.bertal-os por completo d a tu tela offi-cili'l. Os juros das apo-
lices •que ·serão emitti.clas para .esse fim corresponderão aoo di.spendio 
qué' o Governo tem àct ualme·nte com ·as -~ubvenções .. aos a·llud'ido·s ·esta-
beleclment.ps (ver"às 21" a 26"), os q.ua<>s fi.carão oobri.ga,d·o·s !á amorti-

·l'lação ·a-o·s .titulos que recebe1·.em pela acqulsição <le o·utros, na razão ·de 
'lh % a.nnu·wl.mente. . 

·Sa,!a d.a s sessões, 1'3 d·e a.gosto de '!9102. - Joaqwim Ptres. 
Ha ev·identerr.:ente a lg ·uma cous.a a cons:derar nesta ·e·menda. O 

pensamento .que a Jns1p.Ji·ou cs·nforma--se . pe:·feH.a·m ente com o p rin cipio 
da désofficial!ização ào ensi.no, peJo qual à Govern-o •procul'Ou nortear a 
refo4ma a.utorlzada exp.:·cssamen te pelo •Congresso . 

.Seria m·uitis·simo vantajos-o .c:rue se apres.sasse essa ·desoffici a Lza -
ção, ·. fibertamdo .de.finltivamente a instÍ'ucção secund·aria e superior da 
tutei;t do Ex·ecutivo .Federal, pela .f.or'inação do patrimo·nio d'as d·ive rsas 
esco-las .fund·adas •pela União . Assegurados dest'arte O·S r ecursos de qu e 
esses ·es'tabelec:mentos .necessitam para viver, e·s~aria a sua respectiva 
autoq-omia didacti-ca .exceHentemente co.rr.q:..Jetad.a pela i-nd·epew'lenci.a .eco-
nomica, tão essencial como a outra para o livre él'e!Se.nvolvime:nto .. e ex-
pansii,o <;las STaonde~ •in~titui~õe·s de' ensinQ, · 



Todas as escolas s·u,periores e o Gyrrnnasi.o •poss.uem um começo üe 
patrimoni·o, r.eprese.ntado pelo edifício em. que funccio.nam e -anateTia;l de 
que •dispõem. O ultimo conta -mesmo algumas apolices. Só a IF.acutld·a-de 
d·e Mediaifià do R io de Janei.ro funccio.na ainda hode em um prurdiei.ro a lu-
gado . Um •projecto em andamento manda o >Governo a ux i<liar a . constru-
cção .ele um edi.fici-o a,p ropriadü para a ·refel'ida esco la, como é de un·gi:mte 
e impresd.ndivel ·necessi·dad'e . .Assim sen·do, 'ficará ta;mlbem el1la , a es·Se 
respeito, no mesmo •pé em .que · .se encontram os outro-s estabelecimentos 
que a Nação .0reou e a -cuja maml'tenção co11tinúa a prover, por meio 
d·e su'bstd·ios . 

• Esses subsidi.o.s constituirão s·empl~e como que ·um laço de d•e!)en-
dencia, .que melhor fôra .nãõ ·existir. 

A O[leração p•lanead•a na emenda seria, em th.ese, ·d·e indiscutive·l vau-.. 
ta.ge.m tgeral. Desa:ppareceriam do .o·rçamento a lgumas -ru'bri·cas pesacras, e, 
embora .as s ubstibuisse uma divi·d•a, tu·d·o tenderia .para a d·iminuição do 
onus, uma vez fixada· a obrigação de anTortizar-se ~grad·u~rulmente ~seme
lhánte divi-da . 

Aliás .não devemos nos · p.reoceupar muito .com as despezas que nos 
foram . imp ostas ·pela necessidade do desenvolvimento do ensino. Taes 
despezas r epr.ese.nt.am antes um capital a j.uros. 'Pode•!POS cortar em co u-
sas sumptuarias, a diaveis ·o·u de utilidade -contestava!. ·Mas não devem·os 
ratinhar mi.gal:has com a imstPucção . 

A d•eso.fficia·Jiozaç.ão ·dO ensino ·não que·r c!'iz:er que o ·Estado deva des-
intei·essar-se da so.rte e f uturo d'o mesmo, -cO'mo intel!igentemente pon-
dera, .n o seu recente e hri'lohante relataria, o -i.l\usbre Dr. Delfim !Mpreira, 
d-igno secretario d·o [ ·nterior de Minas IGeraes. 1Sem intervir pro.priamente 
neUe, ou ma maneira por .que 'é ministr-ado e .adrnim·i.stra.do, nem ,por isso 
pód·e a Nação fugir ao altíssimo· dever d'e aJbrir ·com .gent)rosid:ad:e a sua 
bolsa •para attend-er a . tod.as as necessi<d·ade .:nateriaes o.u financeira.s que 
os .cliv.ersos estabelecim-entos 'POrventura tenha·m o.u venham a ter. 

N·unca foram d.e assu·star a ni-n.guem os nossos g·astos com a instru-
cção. Pocl·einos até al'firmar que, ·a esse respeito, -temos si.do de urna ·so- · 
vjnice ver.g·on1w.sa, :sempre eSquecidos de ·que o d'i-nheiro g-ast-o com o 
P.nsi'no não S·er'á nunca pm dinheiro -esbanjado . 

A .ultima refo·rma creou .a;J.g.umas .cadeiras e am·p!iou certas disci- ~ 
p1inas. Gr-itou-s-e lo1go que a despez,a augmentá·ra. , E ning>ll!em rparece 
lem•bra.r-se da ve.hemencia ·com que to-dos <ie lon•gá data r·eclam.avam, por 
exemplo, contl'a a insufficieneia 'Palpa.v eii -do curso anedi·GO então vi.gente , 
E, emquanto ·s·e d'iscutem as vet·bas com a i.nstrucção •Supertor e ·S·ecun-
~aria, e .se i.nd·a;ga da fúrm.a q.ue ·ha ele revestir o ·auxil:io .pa.r.a à •d if-
fusão do ens ino ,primaMo -no paiz, cresce desmesu·Pada,mente •a despeza 
com os inacHvüs ·e aLargam-se os .gastos imp.rocluctivos . 

A acoeitâ.çã,o da · em"encl.a elo S rr. Joa.quhil .Pires 'teria, ao n1enos, a 
virtude repu.b1ica.na e clemocratica •de d·emons t<rar que o <Congr-esw, pa-
rece:nd•o di.sposto .a eco·normizar em tu.dQ quanto fôr ·pos.si.vel, .não sente 
Incl inaçã-o nen.\lu,rr a para esmi·uçar o pouco, o quasi nad•a ·que .se lhD 
ped·e em ·bem do .cJesenvo•lvimento regu.lar das grandes lnstit·uições de 
ensino exi.stentes .no· paiz ·. 

Não signHica isso ,q.ue a üommissão pretend a aconselhar a ·Camara 
a acceitar de afogadi'loho, em uma caud'a de ocçamento; uma medida tão 
importante como ,aquella ·que a emenda consi,gna. 

1Mas 'P6dem muito ·bem os •Srs . Deputados approval-os pa1·a o fim 
de ser .cle~tac<J,da e co.nstituir ,projecto es:p•eciaa, sujeito ao exame e ·pa-
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reoer un.ais demoTado .a.as ·Commissões de I:nstrucção Publica e de Fi-
nanças. 

iN este sentido a 'Com missão opina e requer . 

N. 119 - Accr.escentem-se, sob a V•erba n. 22, os segtli:ntes dizeres: 
A su'bv•enção em di:nhei r·o, -co•ncedi·d•a a .cada .um dos i.nstitutos -ele 

ih s trucção secun·da..ri.a e superio.r, :far-se-ha ef'.f,ectiva lá 1nedida que u 
instituto <}emon•trar a i.ns·ufficienda ·da sua arrecadação arunual, por 
taxas e ·E>molume11tos, ,afim c]•e •prover 'ás necess i.d a.Jes ·OCCurrentes do seu 
ouste:o, •pessoal e .rr.ateria:l, nos ter.mos ela lei orga:nica .'do ensino . 

Sala das sess-ões, 20 de a;gosto -ele 1:9112. - Eo·iao Co·e·!ho. 
A Com.missão .sente não ·poder a.cons·e.lhar a adopção da emenda fo.r-

mulad-a pe lo il!.ustre re'Presentante fluminense, ·cuJo valioso apo·io á re-
cente refontna de ·ensino, con1o se vê -de seus me.m·oraveis d iscursos ,nesta 
Casa, soffre aiT·gu~mas restri.cçõ es séri·a.s no tncante á v.i-d·a econnn:ica e fi -
nanoeil·a ·d·as esco·Jas e academias, qu·e ambicionamos vêr ·d-eslig-ad·a da 
tutela off:cial. ·' .E' inq·ues tionavelÓJ.ente muito res·peitavel ·o '!JO:nto ·de vista em ,que 
se ·coJ.loca o eminente Deputado, profiess:or .dos mais capazes e .ser'Vidor 
constante e abme,g·ado da causa da instru·cção. ·S. oEx. •p-roc·ura lea1mBnte 
enquad.rar os seus al·vHr·es •d•entro dos termos da le'i o·nganica , cujos p.rin-
oi•pios cardea•es se•guramente ·não difJe>'em .mu'ito daqueUes mesmos com 
qu'e eiHe pr·oprio, nos primÓrdios ·d,a Repu·b·Jica, oo.mo dLrector da •Facu'l-
daà'e de Me·clicina d-o Rio a,ba•lava a escolastica d{)S vel-hos mesbr·es con-
s-ervad'o.res e Ja.nçav.a. co.I)l superior e1evaç.ão de vistas, os 1f'undamentos 
da reforma, que ,lJavia. ele ser acceita vinte e tantos annos dep.o.is pelos 
s:eus ·irred•udiveis ad.versarios daquel1e tem•p·o ... 

1M•as nã.o vê o dirg.no 1repre·s•e;rltante flun1inense ·,que · a autonomia · di-
dactica, ·se.m., pel-o .menos, uma Tela ti v a in·d·epenclencia .e fo•lgança eco-
nomica, seJ:~ lettra morta . O \G.overno terá ·nas mãos o a:p,pare.Jho de 
CCYm'Pre.ssão co.ntr.a ·OS ·docentes, aos quae.s preclsamos ~entre-garr a Tes-
p.onáa;bUidad'e inteira da dlrecção do en.si·no, ,para que aman'hã, quando 
quizerem queixa1·- ~e de novo <1escalabro e deca,d·e·ncia, .nu·hca possam 
attribni1r a cuilpa ao IGo·ver.no ou ao Congress·o, que patrioticam.e.nte pro-
c·uram aju.clal-os. 

A emenda parece estab.elecer o p1res.upposto de que a renda· dos es-
t.abeleci.mentos dever:á bastar para que elles se mantenham. 'O subsidio, 
assim, virá como U~fl testo· de dBsenca.r.go, um supplE;mento que s6 se con-
cede em cas-o d·e necessid'ade a'bsolu-ta, um favor fastidtoso, que se pro-
mette, m \as, que hntimaan en te •não se -d1eseJja .dar . 

.A.Jrgum.enta-se· prosai.cam·ente que desa:pparece·u da Receita uma im-
portante .ruhl'ka, até 1•911 alli insCJri,pta .como v•rod·ucto .das taxas de ma-
triculas 1e exames; e, que ·por outro lad·o, as venbas da ·despeza com o 
ensino ·augmentara;m. .Criticam-se as rulterações introduzi·da.s ,quanto ás 
taxas e ·emO'l'llmentos 1refer'idos .. Discute-se, neste particular, a a,pplica-
ção que se vai da.n·do ao preceituado na Reforma, que em alguns casos 
attri<huiu 'aos p.rofEisso.res a percepção .de ta l renda 8 o-b condições dive.rsas, 
entre as quaes a ·dis·pensa ·dos ad-ilicionaes so'bre v enci.me11tos. 

;Ln;agina-se •que. a renda dos esta;belecim.entos te·nha su'bid'o m_ulto e 
nLn,gue•m se .Jemblr.a d·e ·que o saluta;r.i•ssimo ex.am•e d·e vest.ibulo acabO'U 
ae v.ez com o escand·alo d·o 'ingresso faci.J, e dimi.nuiu as matriculas, o 
que quer dizer, red-uzir'á a re·nda. IT'ão pouco se Tecordam que só ga-
nhará mais que,m mãis tra:balihall", nem 1ha ·outro meio de interessa.r o 
professor :no ens~.no. 

As, s'ubvenções estão sendo entregues ·par quôta~, pamcell.as de dous 



em dous mezes. I ,mpôr aos estab~l-ecim entos a obri-gação ·prévia de <'le-
monst!f'arem a i·nsufficiencia de s·ua arrecadação an:nual, é ·<praticamente, 
invalidar a Refo.rma.. Bas•t8, .que esses esta.belec.im,entos pl'estem, como 
.na V·En-d·a.de prestam, as suas contas a o Govern·o . 

iVê-se ·que o .eminente a.uton- d.a em enda., querendo fL1)0ia. r e de if,acto 
aJpoia.ndo a ·Reforma com uma viv.aci-da.d'e de diaaecüca e um brilho de 
elo,q;ne11cia q,,_{e .ni.n,guem poud'e exceder, ·mas, · por o·utro lad-o, deseja.ndo 
ig·ualn1·ente salvar possiv·eis interes.s es {1{) T -il-e-s.o u ro, 'inva'lida em parte Of5 
s·eus ·prop-rios argutn entos 'P'Ois qlle l !· estaur~ o dir.e ito •d.a intromissão 09 
Governo na. vida i-ntima do -en s ino . · 

O humi!.de r-elator .não s-e envergonha de co-nfessar que não sabe pôr 
nenhum •es,p.i·rito ·d•e •economia. no ex·ame d-es-tas .questões .. A •a.ppl!caçãü desse 
e:sptritoo- d•ev·e ser r-eservada para outros serv.iços e tra.bal'hos, onde s e 
gaste d-e mais e ond•e se ·possa cortar sem prejuízo. 

!Não signi•fica isso d·esco.nhecer a procedericia -ele -c-erto•s ·receios do 
,predarissimo e estimado professo-r, o-rnamento ela •Cainara, ·guia ·e mes,tre 
de -s·E•us .pares nestas d·elicrudas e hnportantes questõ·es, q.u·e ha !o.ngos 
annQis v·em pe•rlustrando nes•ta e .na outra Casa do •C'ong-resso com ·sabe-
doria provada e inexcedível tenaJc.idade . 

:Só.mente o mesmo r elator reflec.t-e que essa r-ero•rma é -ele hontem . As 
'fiuctuaçõ·es ·de .crüerio na sua a.IPIPlicação, par-ecem naturaes. Estamos 
ap·enas no CO·lfl·eço do arduo período !le tralls ição, -que d•everá conduzir o 
ensino su.periot· e s-ecundaria ao i·d-eal desejad•o. po r to•d os. i\. reforma foj 
raclioea,l ·de mais .para que •!)U1d-e-ss·e pas1s.ar ·s·em aibalos a VaciHaçõ·e:s nos 
seus •Ptriiln·eiros tem1pos .d·e ex·eeuçã:o. D eram -J;he, para .(iscal e guiã.., 1Um 
a,p.p'are'l'ho a -d-ministrativo, a que muitos p6de, taJv.ez, par-e-c-er uma super -
fetação ~ Mas, n6s .d-evemos ser oppO·rtunista.s •e espera.r .que os •p•e quBnos 
defeitos •Se cor.rijam pO•r si mesmo . Não ,,p-e rtur'bemos com a 'llOSS•a fnte:r -
venção inte>mpestiv.a a ohra que se <processa e da ·qu-al •se -esp-era.m tantos 
'b·enefJcios. 

O ·Q'U•e nós -gastamos com o ensino secundaria e su;perior é uma ir-ri-
são, comparativament•e a ·outras· .d·espezas qm•e s~ob:recarregam . ein pm•a 
perda os orçamentos. A .r-ecente reforma f o,i 1feita ·Com tão rigoro•so es-
Pirito d·e ·econo·mia q·ue não augm.entou ~rencitnentos ele ninguen1, apezar 
d-e .ha>:er o mesmo o·rça,mento qu·e a cletel'1minou a utori z•ado o Go'Verno a 
equiparar os v·encime·nto.s .elos lentes das escolas su.p-eriores aos dos 
seus .collegas d-a. de Minais . 

tNão aHer-emos, po.r B•mquanto, a situação actual dos estabeleci·me'll-
tos em fac e -elo Governo, ·nem f.acultemos a este, que a liás o não deseja, 
medidas qu-e 'l'he \I)er·inittam intervir na econom ia -interna dos mesmos 
éstabelecim•entos. 

•Po.T •estes ·flundame.ntos e outro.s, qu-e se a -cha;m i-mp.J.icitos, a Com-
missão aconselha a ·rejeição da emenda. 

N. 120 - A' v erba 22" 
'Fica manti da a v·er•ba de -200 :000$. reduzi·da _a- 100 :000$ pa•r-a a in-

stana.ção ·de Jaboratorlos · na Faculdade de Medicin.a do Rio e sua con-
se-rvação ·c•m ·iclén:tic.a•s condiçõ·e•s da 'lei elo a.nno anterior. 

S:;üa ·das sessõ-es, 14 de agosto de 1912.- Nctbuao de G·oWIJêa.- Dias 
de Barros.- Pa.lrnei?'C! RV]J~J'e?·. 

A' ·commis.são ;f<Yi presente .uma. represe ntação a~signada 1)01' u1n 
grand·e numero d·e len~es da •F\a;culdade de Medicina, pedin-do a co.nser-
vaç[o -d·esta v-erba tal se ac;hava .na pr~posta . A. aHui-da .rep.resentação 
estâ. redi-gida no .~ '>eguintes termos: 
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((IF81Cu'ldade d·e Medicina do 'Rio de Janeiro - Rio de Jam·e1ro, 16 <!e 
a.gosto de 1912.- S.rs. membros da C~~>mara dos Dep•wta,dos- Bas·eaua 
na proced·encia das razõe.s constantes deste .documento, a ·F·aculdade de 
Medicina do 'Rio de Janeiro vem solicitar a manutenção integral da verba 
com qJU•e, nos ultimas dO·US annos, .lhe foi dado f\az·er f.ac:e ás grandes d,es-
pezaJS deco!'rentes do seu funccionamento normal. Se não. d)ede acocres-
clmo - o que, aliás, .s·eria justo, visto com o des·imV"olviunento pro.g·ressivo 
d;,.s sclencias exige o ·parallelo augm19nto do·s dis·pend.ios - ~não se deve 
eonfol'mar com a pra:)éoctada su.btro•cção da •parcella ·de eem contos, a qual 
sem s·er suf.fidente para co.rrJ.gLr as consequen'das do de!ibit orça;mentario, 
aearretarlá a •suspensão de serviços ini.ci.ados, entorpecendo, com gravame 
para os fÓII'os de •um paiz dvillza.do, a marcha do ensino . 

.As subvenções, ·concedidas pelo GoveFno' ·F·ed·e.ral aos inst·ltutos rpor 
elle ·creados, ·não pod•ean fl·car aqueni da;s iilllJleriosas necessldad•es delles,. 
segundo as palavras ass·egu!'adoras ·da Lei Or•ganlca. O:ra, com os ire-
cursos fornecidos em 1911 ·e 1912, a Faculd.ad•e ·d•e Meà·idna conse·g.uio 
montar novos lab<natorios· de ;pathologda .geral, o d·e .ohimica 8JIJJ8ilyU.ca, o 
d·e bacteriolo.gia, ·o d·e ·anatomia pathologlca, o <Je p•hy.sica medica (lncom-
·ple•bo•), o ·d·e tec•hniç a o-dontologica (inc ompl·e.to), .e o insti;tuto !'adiologi•Co 
- ·e ap.parelhar conv.enientemen t·e a clinica otorhino-lary.ngo.Jo•gica, a ter-
c·eira cadeira. de clini'ca · cirurgi·ca, ·a cli~nica der.m-atologica·, a~a t·res c.a-
delra.s da clinica medica. ' 

Ainda, g.raça•s á a,ppHcaç1to methodi·Cq, da ve:r.ba, •fo.ram melhorados 
e providos d·e grande c6pla d·e material os labOTatorios .d·e ohimica .medica, 
d·e •hlstolo.gia, de anatomia des'Cl'i.ptiva, e as cHnicas ophtal'mologiea, 
o'bst•etricá e ]psychiat:r.i.ca. · 

Lo\ transformação, operada pela lei .de de· ab:rll d·e .1•911, imprim!o . 
um caracter •essencialmente pratico• · ao ensino, impondo esses gastos, 
ainda ·não e·ncerrados, .pois esperam .dotação .condigna a clini.ca gy.neco-
l·ogi·ca, a pri'me~ra e a segunda ·Cadeka .de clinica ci:rur.gica, as cadeiras 
.d.e dlinic-a pedlatrl.c·a (medica e drurgii.ca) , a cJ.i-nica obstetrica, a teu·rapeu-
tlca experimental e ·agúar.d.am, por s·ua v ez, •reforma comp,Jeta - equiva-
lente ·á nov a creaçã·o - os ga:binetes de hygiene, :rned·i·cina legai, de 
;physiolo•g!a, d·e pharmacolog ia, d·e historia n<l!tural. 

!A autonomia dida;cti>ca e a;dmini•strativo d•e q.u.e, em ·boa hora, a 
FacuLdade foi inv.estida, troxe comsigo IUiril exces.so de ex·pediente. 0 
pesso.al ad.m'!.n.lstrat.ivo vio o seu .qu-adro c.r·escer, as·sim co.mü cresc.era o 
pessoal encàrregado ·ele auxiliar o •ensino. Den.tro das ·suas •rendas, a 
F.a;cul<'lade tem de ,pa;gar .novos f.un cc·iónar.ios (um amanuense, dous con-
serva;do•res, quatro .bed•eis, .aez serventés, •um fiel de thesourei.ro, um dl-
.reoto.r do Ins:Utwto •R!a.d i·ologico, um preparado.,· .d•o mus·eu, clO"us assis-
tentes de clinica, dous ,preparit.dores, o-ito cl~efes de la>b<o~·atorios, d.oz.e 
monitores, gra.tifi.cação a emprega-düs que des,empenham cumulativa-
mente funcções d·e ·ar-ohivista, d•e almoxarife, . contador, ajud·ante d•e 
portel•rO e .photograp-ho·, gratitflcaçõe•s indispensav·els· aos s·erve·ntel! 
de 1trruba:Johos anatomicos). A somma e.mJ,II'e;gad.a no· custeio 
diessas d•es.pezas münta a 1012 :80·0·$ e tende a avo1umar-·s•e, po·rquant.o 
a Co.ngreg·açã-o reso•lV'eu, .pa;ra ma.is perfeição do s erv·iÇ)O, .desdo•brar vari·Os 
cargos (.um ama;nuense, um conta,do.r, 'll·m almoxarif-e, um photo.srapho, 
oito conservadores, actualmente exerdd,os, como acima fi·c•ou escrip.to 
por outros serventuar·ios da Faculdade), ainda não pr.eenchl·dos por falta 
'de l'ecursos. 

E' cer.to ·que a Faculdade dispõe hoje de outras rendas. Mas a 
grande maioria ·é d·e O•rd.em transit.a.ria . As taxas de matricula, pagas 
pelos alumnos, da ·3• ser.i·e em ·d:iante, sujeitas ao Codigo de Ensino 



dLminuirã<:> de a.nno ,para an,no , .pa ra cessa rem qc a .nd.o os actuaes alumn.os 
da tteroolra se:rie concluia,em o CJur.so. 

As taxas de frequenc·ia dos ·Cursos de pro•fessores, que optarem 
·P€las g.ratificações addiciona;e·s, desap1pareoerão com a r·etixada dos ,p:ro-
l:.essoPes .antigos. Os cursos ·equi;paraJdos; dirig idos i!)Or docentes livres 
e prof•eso:r.es extrao-rdinarios, .j!á restring·em rnU:Lto• as so1bras, poJ.1que taes 
doüen.t<es .reoebem a t axa . 1Denfro de tres annos, d·esa;pparecená a ta;xa 
de exame pag a ·pelos d'iscentes m.a.triculados na vigencia do Codigo de 
Ensino. 

®lilminad.as estas verbas, o qu·e resta em proveito da Fa;culdade é 
muito. pouco e serve, no maximo, ,para auxilia.r a .. conser:vação ·da Jirn;peza 
Interna do ed.ilficio e a acquisição de um .ou QIU1tro obj.ecto impJ;'esciruJ.i.vel. 
Nun0a .facili tar<á a eXJpansão natural do ensino. Se o auxilio do. 
Gov·erno mal chegava, .am.tigarnen.te, ·para o custei-o dos d esfalcados e 
pouco nurrnerosos iabo.ra.torios que a ·Facurdad·e 'Vossuia, é evidente que 
a sttpp:l'essão da quo,ta de 100 :000$ · determinará a im;possi!bilidade d.e 
oocon·er ás deS!Pezas com os 1•4 gabinetes, recentemente' creados, e· adiarA 
.para f•u·turo remoto, a cr.êaçã.o düs outros. 

A Faculdade de ·MedJ·Ciina d.o Rio de Janeiro espera qu•e a Carn·ara 
dÓs Srs. Deputados nfuo queira · ·assumi 1; a -respons·ab'ilidade d·e tão· grave 
attentado contra as legi,timas aspirações sci•e.nUHcas .da sua .Patria! 

Rio de Ja.n:eiro, 16 de agosto de 191i2.- A. A. de Azevedo S·odré.-
Cypri.ano d·e Fx·eátas.- IDr. Jlhmesto d·e .Freitas Grissittma.- Domin,gos 
<)e ·C6es.- Sou·za ·Lopes.- illl. Nas·c-imento Silva.- Dr. Antonio Maria · 
'l'eixeira.-br. · T. N. Pecegueiro do Amaral. ,- A. Santos.- Dr. 
NascimeiJJto ;Bittenco:u:rt.- F. Ferraz .- A. Sattamini.- Aloysio doe 
Castro.- Nascimento Gur.gel.- Vallad,ar.es .- Afranio Peixoto.- Rego 
Lopes.- Austre.gêsilo.~ D.r.· J. Eeii!damJn 'Ferreira Baptista.- Dr. 
Erna;ni iPJnt.o.-Agenor lPo!'lto.- F·ernan.do Magalhãe:s.-Dr . •M. Monlz. 
- D.r. A . üsorio de /ALmeida.- ·P.i.nh·ei.ro GuLínarães .- Dr. iHenrique 
Ro•xo.- Dio.gen-es Sam1paio.- ·Augmsto .PauUno dor; Souza.- Na·buco de 
Gouvêa.- Hilario .de Gouvêa. 

Reconhec.en.do os fundamentos evidentes da ·representaçãD, a Com-
missão ,ped·e venia par.a ponderar que não é de ·.novos laborato·riOIS que a 
Faculdade n·ecessita e rum d•e toda uma com![)leta insta!lação materi•al 
que ·cor,res·po.nda lá Jm;portancia ~ satisfaça ás exigencias . dO enS•inO 
medl·co entre nós. Pall'a este aJSsumpt.o olhará ella sem d·emo:ra, pois ha 
um ;projecto espeCiial pendente de seu parecer . 

. Em todo caso, não se óppõe ao •resÚibelecimentc. da vé r.ba, ·isto é, á. 
aJc•oe1taçãJo <da emenda com •a seguhn·te moldificaçãJo: Kcdedu%i n .. o-se do 
acooresci:mo a quantia de 10 :000$ ·para a enfe>r-rharia de gynecolog·ia. e 
Cá·r,u rgia do iHospi1tai da GambÔa». 

N. 121 - A rubri·oo - Obna,s <'Hminu:am-se .200:000$, supprimida 
a su!bco.nslgnação - .Para continuação das obras do Externato dO C.ol-
legi.o !P:ed·r·o .LI. · · 

Sala ·das sessões, ·agosto . de 1912.- José Bo111Ja.cio. 
A emenda não deve ser a·oeita. A consi.g;,ação, que ella manda 

supprimj.r ê,' .realmente , necessari:a para continuação das obras do Ex-
teNla,ta·. A conclusão dessas ·olbras, iniciadas antes da ueforma d·O ensino 
foi üPÇada em lll1i:l ·e .trinta e do.us contos e para el!as acab.a o prop·ri.o 
Externato d·e entrar com quinhentos cantos; . resultad·o da· venda ·ruutori-
zada de apo•Ji.ces de .seu iPaJtrimon;o. A verba ,pedida na IPOO,Posta dQ 
G<lvenno é imp!'esoindivel para conti.nuação da conswuccão ·do edl!!Cio. 
A Carnara obrará. com acer.to .rejeitando a emenda .. 



:N'. 122 - Ao art 1°, verba 2Z": 
~arag..rapho. Fica o Gov·erno autorizad·o a mand.ar contar ao SecT<e-

.tario ·da FaculdM!-a , de Medicina da ··Bahia, para todos os effettos leg.aes, 
o tempo em q.ue exenceu o ·Cargo de medico do Ex•ercHo e o d·e directo:r 
do museu da ·mesma facu.J(!ade, a.bonan:do-se-lhe os resJledtvos addicio-
naes, de accõrdo co•m o que [Prescreve · o n. 1 d·o art. 37 do ;Codtco (lo 
E.ns.ino que ;j)aixou -com o .de creto n . 1 . 1·5·9, de 3 de dez·errtbro de 1892, 
ap1))·rovado •pi:llo decret·o J.e.gislativo ·n.. 230, de 7 d·e d.eze.rnbro de 1894. 

Sala .c1as sessões, 10 de agosto de 1912.- Mwniz <he CaTvalho·.-
Alfredo Ruy B wrbosa. - Rapl•ael Pinheiró. - F1"rJd,re ·de C.a,.valho. · 
O.atavio Mangab•ei?'Ct. - P ed'tro Lago . .:_ Ma'f'io H .6'?1m;es. - R·aul Alves. -
Mumiz S·oid!J·é. - J.IHguel .Calmoot. - Ubavddno .die AsSiis. 

A medida não tem •Calbimento no orçamento . A •CO·nta!5'em d·O :ternpo 
ele servJço faz-se po,r via admiJüst.rativ·a. A concessão .d·e addicionaes 
é .tambern aJttri·buição do Gov·erno. O Co-ngresso pod·eria talvez intervir 
no caso ;para concessao ·de 1um favor, .mas só rPor projecto e·s[peCial e não 
por emenda na i·ei annua da fixação da despez·a. A Commássão opina 

·pala rejeição da emenda. 

N . 123 - F1ca o G.o;··er.no- autori·zado a fazer a despeza n ecessa• 
ria pa-ra ·a •co-nstrucção do gabine·te d·e .clinka psy.wüatrica da Facul-
.(!acle de Medic i·I)a da ··Bahia, no AsyJ.o 'S. João de Deus, ·na capital do 
referid-o Es{ad-o. 

Sala d rus sessões, 10 •il•f' a:g.osto Ide 19•1-2. - :Octavio .Mang.albeira. 
Frejre d·e Carval•ho. - :Souza iBI'i>to. - Alfr.eclo -Ruy .Ba.nbosa. 
Rap-hael Pin•hei.ro. - Mario HePmes. - Muniz Ide -carvalho. Miguel 
Ca'Lmon. - Ubaldino de Assis. 

N. 124 - Da venba ·2·9a desta.que-se a quantia d•e ·50 :000$ p·ara "a 
cons.trucção de um pavühão na .F1rucu1d.aJd·e Ide ·Medicina da .LBahia para 
a instaJ.lação e funccio•namento dos· ·labo·r•ato.rios • de physiologia e the-
ra,peu ti-coa experimentaes. · 

Sala tlas sessõe~. 10 de a,gosto d•e 1912. - ·Freire de Carv:oüho 
Filho. - Octavio Ma·ngabeira. - Rodrigues Lima. - Alfredo Ruy 
Barbosa. - -souza .Brito. - Rap.hael •Pinheiro. - -Raul Alves. 
Mario H ermes. 

N. 125 - Verba .22n: 
Na verba ·da :Facu1cJ.acl•e de •Med icina destruque-se à qua-ntia de 

10: 000$ para o serviço 'Cirurg.Lco :elo •Hos•pHal da Ga,mbôa, o.nde S·e 
pro•cede o curso ue cyneco.Jogia equiparado ao c·urso geral .da :Facul-
dade dest·a Capital. 

:Sala d·as sessões, 13 de agosto de 191·2. Evariste do Amaral. 

N . 126 - Ao art. 1°, verba 2:2•: 
Fl·ca o GoV'ei'no autorizado a •concec1er ·g..r,a:t1fLcação d:e 2 :000$, 

alêm dos vendrriento.s actuaes, ao ·professor de technica oclontolo•g..ica 
da <Falcu.Jidade de •Me~duci•na da Bahia, duran:te a 'Vi•g.encia da pre-
s·en te l·ei .. 

Sala das sessões, 10 .J.e ·agosto d.e 1-912. - Muniz de CarvaJoho. 

N. 127 - Omd•e co·n'Vi·er : 
Fica consig.nruda a v.er;ba de 6 :000$ :para pagamento ao p·ro.f·essor 

co.pJt!'actado d e prothese denta.ria da Frucu~drude de Medicina· da 
;sahia. 



Sala 'ct·as s·essões, 10 ce. zg-osco d.e 1912. - Alf r ooo Ruy Barbosa. 
- Muniz de ·Carval·ho. - J!'reire de •Car val·ho. - Pedro Lago. - Raul 
Alv·es. - Raphae.l ·Pinhe iro. · - UbaJ.di'llO de Assis. - Muniz Sodrê. 
- ·Mario ·Her.m e.s. - Octavio . Mangabeka. - ·souza !Bri to. "- Ro-
clri,gue·s ·Lima . - Miguel Calmon. 

N. 128 - Ac·cresc·ent e-s·e onde ;:om,ier: 
Na vigencia. desta lei, -os ·professores da:s Facul•dades de Medicina 

cujas cru:l·eir.as t(;nham labondorios per·oo)J·erão, além dos ven cimen-
to-s act·ua:es, mais a .gr atificação •de 100$ m e·nsaes . 

.Sal·a <las ses.sões, 12 de a:gosto de 191.2. - Alfredo Ruy Barbosa:.-
Souza 'Brito . . - M"llniz de Car.va:lJho. · · 

N .·· 129 - ·Accrescemte-s·e ond.e con:vier: 
Na vigenda desta lei, terá o pess.o.a:l admi;n istrativo d·as Facul-

da·i:es de Medicina rrnai·s 30 °J 0 sobre o to•ta:l dos seus venc.iro.en.tos 
3Jctua:es, . a ·titu:Jo de g.ratificação . 

.Sala: das .sessões, 10 de a;gos•to ·de 1912. - Alf,r.edo Ruy Barbosa . -
F ·reire d·e .Carv·a1ho. - Raphael Pinheiro. - •Souza rBrito. -"'-- Manga-
b eira. - Rau·l A!l·v•es. - P ·edro Lago. - Muniz de Carvalho. - 'Muniz 
So·dt'é. - Miguel Calmon. - U baldi'llo de Assi•s . 

As emenda:s ns. 123 a 129 e.s•tabele.cem meJ.horam•entos ma;teriaes 
e va;,ntagens ·pessoaes, de que o ·Congresso. não p6d·e n em dev·e . toma r 
co.nheci·mento, sinão d·epoi.s de ouvüdo o Co.nselho Superior de Ensino, 
por in:ter.medio do qua:l conV1ém que seJj'am enca.minhada ·s· as preten-
çõ:es d.esta na:tureza ·e outras analogas. 

O ·presidente do rererid-o <:o.nseliho ex,pediu r ecenterrnente um of-
fiocio ness-e'· s entido a:os !proprios d.ir~ctores dos es taibel-ecimentos. 

E sse od'fi.cio é concebido '!lOS seguintes termo,s : 
"Em 2:3 de outubro de 119.1.2. - !Nos termos d.o art. 18 d.a l ei 

ortganica d·o ens.ino , e das lettra:s a e d 1do regi:m:ento interno, ruppro-
vado p·o.r es·:e cons:elho, 'S6 ,po.r meu int .ermedio devem 1ser submettiilos 
a.o Gover.no -to..clo.s os assumpto.s r eferen:tes aos i'nsti.tutos de ensino 
subv r. r-c-iona.dos opela União, C·onvindo .p.ara bo.a ordem do serviço .pu·-
o li•co que ta:es di.s:pos-ições sejam . verfei·tarrnente cump:rid·as, o que vos 
r ecomm.endo .para os ·fins convenientes. •8-aud,e •e ·fratBrnidade." 

.A.li'ás, d-entro da:s subvenções actuaes, a:s es<õo·la:s ·pela lei or~anica 
sãio :Jiv.res d ·e pro.videnci·ar •Sobre esse e oultr-os casos serrnelhantes. Si 
essas subv.enções .não oha:stam, en~ãJo sim, será o caso de r ecurso a-o Go-
vercno e ao C:ongresso, ma:s s6 para: o f.im ,de a;,ugmenbal-as e nun ca: des-
criminando ou . .fjxa:ndo a: natureza dos a;ccres.cimos ou modificações, 
que são C!p. acção exc lusi'Va d·a:s .congregações. O co.ntrario dis·to se-
ria ·;fr-audarmos a •·efo·rma,. djsvir.tua:l-a •rudulteral-a. 

N. 130 - Ond·e convier : 
:Sem au~ment<J da ·sulbvenção .conc·edida a o ·Co:llegio Pedro II, fica. 

â gr.aJtHicação dos mestres de desenho desse •collegio e qui.parada A 
d os mestr.es de d•esellJho da Es•co·La: · Polytechni1ca, •de ruccôrdo com a 
indicação vota;,da una'!limeme.n te pela congregação do co.lle.gio e com 
iirma;,õa .pe.lo •C'onseloho •Su.perio'l' do En•s\'110, d ur.amte o exereicio de 19'13 . 

• Sa:la das ses·sões, ·20 de agosto d•e 191i2. "- ·Flo-ri·ano de <Britto. -
Ma;,udic io de La;,cerd,a. _ !Raul Oardoso de •Me1lo . - Dlo·nysio C'er-
queira. - Ni•canor do Nascimento. - Metello üunior. 

A :pro·p.ria emenda deda;,ra que a congregação e o Conseloho Su-
perior já se mani·fest.aram s obre a legitim~dade ·da equi'paração de que 
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se :trata. Cabe, po.rtanto, a e<õ:sa mesma congregação e a esse :mesmo 
conselho, -rGsolveram em definitiva, deferindD a pretenção ·dos interes-
sad-os, <:orno •parece de •jus-tiça. A emend-a deve -ser rejeita!d·a. 

N. 131- Em vez d-e 4.745:790$095, diga-•se :5.045:7·90'$095, sendo 
o excesso pedido destinado a auxiliar, .C!.e uma ·só vez, a ·con strucção d·e 
um ·edi•Hcio ·para •a FaJculdade de 'Medicina de Porto Al-egre, edi!ivcio 
esse que· j-§. ·é auxilia.<Jo com 100 :000$ annuaes ·no orçameruto daque!.le 
Esrtado. 

A 1Facul>dade ·tl•ca ob.ri•gada a . construir um -pavilhão ·IOS'pecial para 
o Instituto 'Pa.steur, no qua,J seJ'§. dad_o tratamentó a'bso!LlJtament e gra-
tultD a .t.o!ios os funccionarioo ci•vis e milHares da União, evitando 
assilm a despeza <:om -o transporte dos referidos -fun:ccionarios . 

.Sala das sessões, 10 de ag-osto d·e 1•9>1 2 .. - .Ocrt:avlo Ro-oha. - Gu-
mer.cindo •Riba!s. - .João rve.spu:cio de .A!bi·eu e ;S-ilva. Diogo Fo•r-
tuna. - :Na•buco de Gouvêa . - .Carlo·s •Maximiliano. - João IBeni-
cio da Silva . · 

A Commissão sente •não poder acons-elhar a, a:ppro·vação da emen-
- da; que '3/CaJn'etaria um au.gmento Ide des-peza ·eoun a •construcção do 

edLfici-o para •a Facu.J:da;de de :Medicina de •Porto IA.legre, quando mais 
U'llg:ente e !nadiavel se •tor·na a construcção d 'o · edi.ficiD :para a fac-uldade 
congenere :do Rio, que foi fundada pela Nação, e, a.pezar de sua j•á 
longa existencioa, .ainda :hoj.e funociona em predio im·pro:prio, :p·elo qual 
está · .pagando ai uguel -exagerado. 

N .. 132 - A:r.t. ,:f<~ica o !Governo autorizado a vrom'Ov-er e a ni-
mar o <lesenvo:Jvirrnento e a dilf.fusão- do ensino ·primari-a, pod·end-o para 
esse •fLm flllndar -es-colas nos terrHori•o.s federaes · e entend:er-.se com ·os 
gover-nos <los Es<tados, wj·usta.ndo os meios de c·r ear e manter escolas 
nos .distrilc:t-os .e povoaçõ.es onde não exist am ou em que sejaJm insuffi-
cientes, su-J:i,vencionar as escolas 'fundadas :pel-as muntci.palidades, asso-
ciações e •partic·lÚaJ,"es, e:IDpecU.ndo d nec-essario -regulamento, f:ixando as 
bases e as .condições · ·conv'enie·ntes e a.Jbrind.o o necessario credito. 

Sala das sessões, 12 ·de -a,go.sto d·e ·19'12. - José •Bonifa<:io. 

N. 133 - Art. Aos <Estrudos que -des•penderem .com a verba 
Ve!)!cimentos a .professoress incumbidos de mi.ni,strar instrucção .prima-
r•ia gratuita •e ,Jeiga - peLo menos 10 o[o d·e sua Jrec•eita, ·a União con-
cederá a .su'b•venção annua l correspo.ndendo· a 25 °[ 0 daquella dotação 
orçamehtaria. 

•Pa"agrapho. J=>.ara ·conceder ·essa su'!).Ve.nção >O Presidente -da Re-
pubUca erut.rará em ae<:ôPdo com .os Estad-os, ·fixando as bases e con-
dições convenientes, rubrind.o -o preciso credi:tD . 

'Sala das s·essões, 12 d-e mg-o-sto de 1'912. - José J3on-ifacio. 
As -emendas ns. 1-32 e 1313 do illustre J:epr.esentantes de 'Minas, que 

t:em sido 'llffi esforç.ado e brilha•nte ·batal:hador em prol da <liffusão . 
d.o ensino :Primario no IBrazil, rep-etem di-sposições já co.ns:t•a n tes do 
o-rçamento vj.g.ente. Nã-o existe, .pois, e m ·princi-pio, r·azão 'Para re-
cusal-as·. 

{} m·a>gno assumpto esrtá pendente de dis-cussão n.a Gamara em 
pr-o•jectos especi.aes, que ta!VJez respo!I}da m melhor ao fim co!Ümado. 
Todavlia; ·nã-o hawrá mal n •enh'll.m que o -generoso anhelo .seja mais uma 
vez rea.flfirrnrudo no orçamento ; UJma vez que as em-endas não reves-
tem fôrma ·taxativa e to-d-o.s -cO.nfia:rn :no criterio com que o Governo 
saberá · agir, sri Q>UiZ'er . usar da auto-rização que s-6 tem o vici·o de ser 

··autori-zação. Pr'eferi.ri·aJmos, é claro, UJma le i esvecial, >Com- :diJS'!)Os·itiovos 



mais ·estudados, mais claros e so•bretudo mais imperiosos, tiJ!2ando 
bem o pensamento do Congresso, não para um ·exercl:cio, mas para 
um ,Jo.ngo es:paço d,e tem"'o, como o exi.gem a impurtancia e e:>et~msão 
da 1bel!.a cruza,da. 

N. 134 - Fica o Governo autorizado, abrind<J o preciso credito, a 
auxiliar <Js Estados com subvenção annua.l d•e 20 "i" do que despenderem 
com o ensino primaria, leigo e .gratuito. 

Essa subvenção seroá elevada a 25 "i",' desde .que a importancia 
despe·ndida por cada Estado ·c·orresponda a 10 "i" pelo meno•s de sua 
receita. 

P.ara:grapho. A subvenção d·e .que se -trata será conced>d•a aos Es-
tados que a soHcitar.em e que assim ·se o.b.rigarão a prestar ao Go-
verno da União as informações .que ·forem vor estes juLgadas nt!-
cessarias. 

Sala .das sessões, ·1:3 de agosto de ·1912. -Costa Ribeir<J. -Netto 
Campello. - M a uriCio de Lacerda. .Dias · -de J3arros. - Meira de 
Vas-concellos. 

' Prejudic·ada ,pelo .parecer dado {!,s duas emendas anteriores. Em-
quanto a eme.nda .do digno representante &e ·Minas, Sr. J•os€· BDnifa-
do, éstabele·ce o limde mtnimo de a-p)plicação po.r par.te dos Estados 
de 10 "i" de s·ua ren-da .com -o ens-ino ·primaria; como condição essen-
cial ·para prestação do auxilia f-eder.al, a em·enda d-o illustre Deputado 
per.namoucano, l:lr. Costa Ribeiro, e · outros não d'ixa .nenhum mln!m,1 11· 
mitando-se a mand·ar a runião forencer ao.s ·Estad-os 20 "i" do que 
el!es «'Lespend•erem com •a inst-rucção eiem•entar. A emenda só esta-
belece o mínimo •da ap•plkação da renda .estadual, quando cogi·ta do 
a;ugmen:t·(l da sulYv·enção federal para 25 "i". , 

N. 135 - Ond·e convie.r: 
Fica aut<Jrizado o Gove-r·no .Federal a auxiliar ·as asso·ciações es-

tr.ange'i·ras .que mini•stna rem instnJJcção, -desde ·qué jus·ti.fi.quem ter en-
t re s.ua-s discipHnas a ;Í;ngua nacional, .g.eogr'wphia e histo.ria do Bra-
sil, como tam.bem as n1a:cionaes .que .mini.s t.rar.em aos estra.nsgeiToa o 
ens>no -das mesmas materia's, até 120 :000$000. 

Sala das ses.sões, 10 ·de · agosto de 1•912. - Mauricio de La·cer-d•a. -
Jo•sé Lobo. · 

f;. emend·a res'Ponde a um nobre zelo ·pela conservação e dff<fusão 
do nosso idioma. 

"Dev.e :por isso ser acceita e ·com a seguinte modificação: 
>Onde se diz · "120 :000$", odiga-.se, "até cem mil réis mensaes para 

cada escola, -não podendo exceder •<:l,e 112.0 :000$ a .despeza totaL,"· 

'N. 136 - Ond.e convier : 
Art. O Governo mandará pwgar ao Dr. A-ug,usto Brandão a 

quantia de 78'9$, diJfferença que -deixou de .perceber nos seus vencimen-
tüs na regencia da cadeira de ·clinka obstetri·ca e gyne.colo.gi~ca durante 
os annos de 1908, 1909 e 1910. 

Sala das sessões, ·12 de a.gosto de 191,2. - Cu.n.ha Vasconcellos. -
Jacques Ourique. 

A Commissão, d·e ·accõndo com o seu parecer ·do anno pa.sswdo, ·hão 
acceita a emenda. 
•' ·N. 137 - Art. ·Con'tinúa em vit;or até 3•1 de dezembro de 1913' 

o prazo , de .que trata o art. 1° n. •6 do •decreto n. 1.'157, de 6 de dezem-
bro de 1g04, 

1 . 
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.. Sala ·da>s sessões, a;gosto de 1912. - José Bonifacio . 

. o .. decreto •r1. 1.157 não tem a data <'Le 5 de dez€JIIl'bro <> sim ·a de 
7 .<(e, j a-neiro · de · 19 0·4 ·e .con.tem apenas u.m singelo artigo ,. autorizando 
o Governo a subvencionar com 20 :000$ o Dr: Vitàl ~razl! :Mip.eiro da 
.CailliPwn1la. Par·ece que houve engano da parte ·do ülustre a-utor da 
.emenda. Naturalmente o nobre Deputad.o quiz r .epetlr a .disposição que 
â'uás já uma vez swhiu errada em orÇamen to a.nteriox, pro~ogando 
o vrazo do serviço proviso.rio, qu.e · ·a .Je i fixou ·a principio em trc,s 
annos, da .pro.phylax.ia da .. febre amarella. Mas essa düs.posição se torna 
já desnecessaria. A tabella nova do proj•ecto deu car·acter definitivo 
áquella mecUda transitaria, ·uni·fiCando todos os serviços ci.e proJl'hYc 
laxia. 

Es:t·á, ·de resto, em andamento na Caanara um vroj.ecto muito 
j)em ac-ceito do illus-tre Dr. João 'Pel)iclo, consol1dando a n.ova organi-
zàção que mão •é •s inão o .desdobramento Iogico e racional ·da antiga, 
qu~ tão profi·Cl]'3 foi aos inter.esses da ·cidade . Não ha .necessidade de 
m anter.,se a d isposição c o.ntida na ·.emenda, a qual, por isso, deve ser 
rej.eitada. 

N.. 138 - A ' ru'brica 2• : 
-Mantenham-se as .consignações e su,b-consignações da <tabella ado-

ptad:a a verba da vroposta. 
•Sala das sessões, ago.sto de 1912. - José Bonifacio. 
A emenda acima ohedece •á an.esma ins•piração da a nterior, quer 

dizer, responde ao vago r eceio de que se preilend:a modificar, reduzir 
ou a lterar a grarnde obra do Dr. Oswaldo Cruz . 

.Si assim ê, I·abor.a ·em equiVDiCO o Jllus·tre ([}eputado . 

. Tal o,bra está ,garantida pela ·ef.f1cacia prati·ca dos resultados 
obtidos . 

.Ni,ngl!eln de 'bom senso s .e animaria a :Pôl-a wbaixo .veio ámples 
praz:er 'de. <les trui-r um ;tr a'ba lho m eritorio e a levantado, que fi co u send.o 
para todo ·sempr·e um cl.e nossos mais Iegitimos t i tulo.s d·e orgulho. 

·<O saneament o do Rio ê um facto: a febre, wrnarella deixou de ser 
end:emica ·na · nossa bella Capital, pas.sandD ~positivamente á categoria, 
das entidade s mor,bidas ·espo.r.a;d1cas, que já não assustam ningu~m. 
pur.que •toda a gente .sabe .. que, · •graças ·ao eminente 'braziJ.eiro, honra 
e verd•ad·eira .gloria d.e sua terra, que ·l·he abençôa agradrecida, o ines-
Hma:vel serviço, a ad.ministração estarli amaruhã, como permanece ~wje, 
como esteve .hontem, perfeitamente apparelhada de fartos recursos, 
com ![lessoál~ idoneo e mate!'ia! •completo, para jugular s.em demora qual-
,quer :i.rr!Upção do mal a.ntigo, o inimigo terrivel contra .o qual continua. 
m·ante.nqo-se na situa ção segura .e efficaz da paz armad·a; · 

O espanta!J1o da febre an1ra r ella passou e não ha p,e.rigo de . que 
volte, nem muito m enos de .que n os •encontr·e ·desprevenido~ para do-
minai-o d:e ·pro.mpto com a m esma energ·ia e proficuidade d·os .•rimei-
ros tempo~ da m emoravel e benemerita camvan•ha. 

'Restam outros .a spe.ctos mais tem•erosos do vasto e complexo pro-
blema .da saude publioca, ·para ·Os .quaes .pod·emos, agor·a, tranQuilla-
m ente, voJoiar as n ossas vistas . 

·Entre as morestia s ~rans:niss-ivei·S que nos .flagella~, 'l.llma 'ha que 
a 't'odas sobreleva, embora, pe1a s·ua •acçfuo •lenta e ·.diJ;,fus,a, ·l)ão _jm- . 
<pr·essione tanto como ·O vomi•to megr.o ·impressionava. Referimo-nos ~ 
tuberculose, . que, _no .RiP. de J ane!•ro, pocr causas ,mul•ti'P'la.s,. se· p·ropaga e 
diiSs·emiT!.a . ·a olhos ·<vJstos, o·ccup!md.o . no pbi1iuario uma !P~'O!P.o.rçã.o · d,e-. 
v eras· .assustadora~ · ·· · · ·· · · 



E' contra esse médonho flagello social que vrecisamos· hoje ievan±ai' 
as an.Eas ela J1yg .ene, ,·egulariza;ndo a situação tr.amsitor.ia dos serviços 
de pr.oph) 'laxia, un . .ficanoclo o t rabalho ·para maior segurança dos res.ul-
tacloa que todos al:nejam. 

A edificação do 'novo ec1ificio do desinfectorio tornou ·possível essa 
unificação com a vantrugem de .reduzir a despeza, -sem o menor pre. 
juizo para a gxancle tarefa a .emp-Pehend·er e tam·bem sem I'isco nenhu:-n 
para o pessoal .. 

'l'udo se fará .da melho.r maneira, se1n d'ispensar l!ünguem de s·eu 
emprego, um sõ funcc;onario ou diarista, nem diminuir-lhes vencimen-
tos. O Governo j.á •estudou cl·efion!itiva,mente o ass·u:npto. A tusão e sub-
s t,ituiçãD a:as aua.s :tane!lltas por wna s 6, lld!O tôraan t~eitas pelo · T.e1a.tor, 
que nisto se l•bm:tou a seguir o pensamento da administração, superior-
mei).te ori-entada no sentido do p rogresso incessante da .hy.giene ·defensiva 
e .preoccupada tambem com .interesse da hygiene aggressiva, apezar ele 
que ·estes deviam ser de pref.erencia ruttencljdos pela.repartição mwrücipal 
congenere . 

· Sem o concurso desta, •nada conseg.uiremos a :nuitos respeitos, como. 
por exem-plo, no tocante lá extincção das mole·stias do apparelho gastro-
intestinal, que, .pela imcuria ou ins·uff.iciencia da fiscalização de generos 

·e produotos a;Umenticios, tantas vidas ceLfam na nossa Capital. 
,YA -emenda do iiiTustre Deputa-do deve ser u·ejeitf!Jda. 

N. 1 3 9 - O.nde convier: 
Durante a V•igencia ·da lei presente, da cr:-u.brica - Pessoal s·u bal-

teTno - da I•ns·pectoria do Serviço de Pro·phylaxia, seja o·etirada a 
verba :necessaria para o -pagamento dos funccionarios ·da secção de :en-
genharia sf!lnitf!lria da Di·rector-ia Geral ele Saud·e Publ-ica, constante ela 
tabeHa annexa, os qua,es ac·tualmente, percebem pela v·el"ba de tra-
balhadores -do Serviço de Pr.o.phylaxia da Febre Amarella. 
.. Secção cl:e -engenharia sanl raria ·da Directori-a Ge-ral de Saude 
Publica: 

encar·regado de secção ............. . .. .. .. .. ........ . 
4 auxiliar·es d-e es·cr.ipta a 2:400$000 .......... . ..•..... 

3:00 0$000 
·9 :600$000 

12:6 00$000 
Sala elas s·essões, 20 de Agosto ele 1912. - Nicanor do Nascimento. 
A emenda en volve :nateria importamte, subretudo agora, quando se 

pensa em oTganiz8Jr d e modo -d efini·ti:v~ a bygiene f.ed·erai no R;o. 
· A .secção de eng-enharia san-i'taria, que tão .bons ser:viços Item .pres-

tado, preoisa entrar na remodelação geral, tambem com caracter fixo. 
Acontece, po·rém, que, na ordem de· assump.tos Que ·lhe são af.fectos, 

é onde rriruis fr equentemente se obsei'Yfllm •attrictos co•m as aut or:d8ides 
' muni-cipaes corr elatas . 

•Confiando qu-e o Go:verno resolva isso a com ten-to geral, a Corp.missão · . 
. propõe o seg-uinte. su bsütutivo : 

«A União combi•nará co1m a Prefeitura do Distr•icto Fed<:>rflll uma 
exacta e deLnitJi va d escrimim.ação :dos .s erviços sani;ta rio-s, d;efini1ndo 
com p rec:são a es phera •de compe tencia ele cada uma, de sorte ·a ev.itar a 
interferencia de a:-nbas as repartiçõ·e.s em se.rviços da mesma natureza., · 

N. 140 '--' 'o ,nde convi.er: 
Na rubri-ca Dir·eetoria Geral od e Saude Publica seja"i'nantida· a ve}'ba 

necessar·ia ao pagam-ento elos s erv-iços prestados po·J' 18 auxj'Jiares aca-



clennicos co:n cli'reitos acl•quiridos em concm'flo, e que, por isso, elevem ser 
conservados nos ii;"es•peCtivos ca11gos. 

:Sendo exchlidos <Ís auxiliar·es academicos que Já tenha m feito exa-
mes da 6n s•êrie medlica. 

Esta med.ida se11á posta em yi.go r , sómente emqÍmnto eXJi.stir o actua1 : 
serv:ço e:J~ que fôr enquadrada . 

.Sala das sessões, 10 de .Agosrto od-e 1912. - Dionysio Om·q'Uef,'ra. -
Flo?·iam.o BTitto. - Metello· JunAo1·. - T•homaz Dtelfino. 

A ·Comrm.issão acceita a emend·a. O nrumer:o desses academi·cos, que 
foram preciosos auxi-liares ma crumpanha caon'tra a febre amar.e.Jla, hoje 
extincta, ;tem vindo annualmente dün;.nu·indo. Restam hoje apenas 18 e 
é ·d·e jus-tiça ·conservai-o a té que, ·PO" s•ua V'ez, concluam o s-eu curso. 

~- 141 ---' :Y'e?'ba rSaude Pwb lica - LMaillteJn•ha-•se a ver.ba proposta 
pe'lo ·Govern-o ,para -os serviços de prop·hylaxia, na -importancia de 
1.981:520$ ·e não a da ,proposta do orçamento, illa ·imoportanci·a de 
1. 828 :000$·000 o 

Insp eato.?'ia. eLos Serviços ·de P1'0f>hylaa:ia 

Pessoal de nomeaçao para as secretarias, rudmfnistrações e ruJ.mo-
xar;fad.o : 

1 -i-nspeotor m·ecl-ico ...... ........ .. . ....... ......... .. . 
1 ad·ministr aclor. . ...... ............... . .. .. .. . ...... . 
2 ajudruntes ele administrador, a 7 :2 00$ ... . ........... . 
1 a lmoxa ri fe ... ... ..... ... . ... . . • ...... . ......... ... . . 
2 a j.udantes •ele a lmoxaTife, a 5 :600$ . ... .. .. . . . . . . ..... . 
3 pl'imeiros ·escrip'turarios, a 4 :SOÓ$ ......• . .•. • .• .• •••• 
6 .segundos escri:pturari-os, ·!L 3 :600$ . . . . . . ... . . . . ... . . . . 
9 terc•eiros escript·nraJrios, a 3 :000$ .... . . ...... ... . . .. . 
4 en·carr-egaclos. ,ele secção, a 3 :000$ . ..... . ..... . .... .. . 

10 chefes ·de t urma, a 3 :.600$ o . .. . ... . o . . .... ... .. . .... . 
2 _porte-iros, a .3 :000$ ...... o .. . . . : ... .. ..... • . . . .. ... . 
2 co•ntinuos, a <1 :800$ ... .. . .. ..... ..... .. .. , . ........ . 

14 :400$000 
8 :4 00$000 

14:400$000 
6:000$000 
7:200$000 

14:400$000 
21:600$000 
27 :0 00$ 000 
12:000$000 
3•6 :000$000 
il:000$000 
3 :600$000 

Somma ... ... o ........ .... ......... . .... . 171:000$000 

,A. verba -destinada ao pessoal subalterno ·S·erá cl-is~·ribui·cl·a d-e ae-
cO-rdo corm atabeJola abaixo, q ue fixa as cliarias do r efereido <p,essoa!l: 

Tabella .'ae dim·vas 

Deslnf.ectadores ele 1• ·classe .... .. .. ..... ... ...... . . .... . . . 
· Desi·nfectaclores de 2• -c'lasse .. .. . ... .. o .... . ..... .......... . . 
Des.in.f,ectaclores ·de 3" ·classe ..... .. . .. : . ............. .. ... .. 
Guardas de 1• classe .... .. .. .. . . . . .. ... . .. .... .. ...... ... . 
Gu ar.das de 2n classe . ... .. .... . . . ... ... . . ... . . . ..... .... . . 
Encarregado à o Clayton ..... ..... . . ...... .. ..... . . .. . .... . 
Machinistas. . . . . . ....... . ........ .. . . ... . .. . ... . ......... . 
Motoiistas. . .... .. . . .... . ... .. ... . . . ... o .. ..... . .. . ... .. . ·. 
Fo.guistaso .. . . . ..... . .... . . . ... .......... . .. o . ...... ..... ' 
Carpi.n t eiJoos. . ... ..... . . .. o ......... ..... . . . .......•.. .... . 
fedreiros. . ... . ....... .... ......... .... . ....... ' . .. . .. . ...• 

7$000 
6$000 
6$000 
7$000 
5$000 
9$000 
9$000 
7$000 
5$000 
7$000 
7$000 
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B:o.mbeiros . .....• .. . •• · · ..• . ...... . . ... . . ..... ... . _ . ...... .. 
Ferrei!ros. . ... . . ...... . .... . .... , . . . . . , . ... . . . : . . , . .... , . , . , 
Pin·tores ... .. , ....... .. .. . . . .. . ..• .. . ... .. . . . . ....... .. . . .• 
Mestre correeiro . .. . .. . ..... . .. .. .. . ......................• 
Conreeiro ... .. ..... ... .. . • .... . .... .. . ... . . . .. . . . .. . ... . . . 
FeHo.r-es -de cocheira .. . ... . .. ... .. . ..... . . .. .. . ..... ..... . . 
Aj-udantes de feitoo· ... .... .. .. . . ... . . . ..... ..... . . . ....... . 
Cocheiros. . . . . : . . . . .... .. .. . ... . .. . . .. . .. . .' .. . . . . ....... . .. 
Moços Ide cava!larjças ... . .. .. .. . .. .. · ... . ..... . .. . .......•• 
Serventes ·de 1 • classe . .. . ..... .. .... . .. ....... .. ........ ..• 
Serventes de 2• c!lasse ..... . ..... . .................. .. ... . . · 

7$ 00 0 
6$000 
7$000, 
7$000 
5$000 
!8$000 
6$ 00 0 
5$000 · 
4$0 00 
4$500 
4$000 

ü.s dia ri-st-as qu e t•trubalharem aos sa:bbados e se15unda s-f.eir·as perce-
berão as d:iarias dos domingos. 

Os actuaoo capatazes do Serviça de P ro-phylaxia da Febre A:na-
.rena .pas-sarão a servh· como guard.as de 1• classe . 

.Os fun·ccionarios· que j :á servem nas secretarias, admimistrações, a1-
moxarifa do e vortat•ias do Serviço de •P rr·ophylaxia -da !Fiebre Ámare!la 
e do deseinf.ectorio serão a proveitados nos cargos creadro-s .para a nova 
r -epa-rtição, e o que excede-r fi-c·arlá ad·dido até ser incluiclo -definitivamente, 
·p·ercebendo ·PéLa verba do pess:oa1 d-iarista. 

:Sala das se-ssões, 9 a,e Agosto d.e 1912. - Fiqtteiredo R:o oha-. 
Mete!ro Jtmior. - Floriano dJe Bn1tfo. - Tl•omctz DelNno. - ·Pedro iCe 
Oarvctlh~. - Alf>'edo Ruy Barbosa. 

A Gommissão não accei'ta a emenda p elos f·nndrum<>nto , j 'á ex-postos 
.no ·pai"ecer sobre as de ns. 137, 138 •e 139, ap·roveitando o ensejo PaTa 
repetir, de accô·rdo com a af.firmação j-á ,f.elita, que b ·i::Js os fun~c:onarios 
e diaristas C01nserva.rão seus crur.g.o·s .e v.en•ci1lnen tos, não .havend<O ne-
cessld:a de <d·e ficar ne·nhum delles addido, unas -não se devendo, por outro 
lado, aug:nentrur vantag·ens ou fazer -dis'crmü nações ino:ppot•tunas. 

:N. 142 - Ao art. 1°, verba 2'•: 
P a ra.grrupll •) u>u'.cn. Fica o Govern.:> a·utor·i. za~10 a •)e,spende-r a-Lê a 

qu runtia de 600 :000$, •na 'Vigencia des·ta lei, •para amd'Iiar nos Estados 
da Bahia e de Pernambuco, a •extincção da febre amar elJ.a, q'llando se 
veritfi\qu~m ·.c-asos . . 

.Sala das ·se-ssões, 12 de .Agosto d-e 1912 .' - IMwViz ele Om•va!ho .. 
A •Commissão não accei ta a emenda por ser d-esnecessaria. Dentro 

da verba Soccorros lPub!oi-cos ou ·por creélitos que a e!.! a podem '· ser aber-
tos, · a União es-tá lla bilitada a acudir, como -realmente t e:n acudido, a 
todos os Estados que recl rumarem o seu auxilio .para c1·ebeHação daqÚeHa 
ou de outras ep1c1emias. 'I'r-a1a, a]éu:n disso, c1e a ppàrelohrur conv eniente-
mente a de~esa -sanitaria d:os ,por-tos, s em pref:erenctas n em ex-cepções que 
aberrariam de se'!<l deveres .geraes. 

:N. 143 - Ao a1·t. 1°, verba 29•: 
AcC!Tescen te-se : 
Des·ta ver.ba .será. destacada a quanto•a de 60 :000$ .para a acquis-i-

ção •e ··adopção ·de um p·redio em que funccio-ne a I ns·pectoria de Sa~de 
do 'Por-to da Bahia. 

/ .Sala od·as sessões, · lO·' -de Agosto de 1912. - Mu11<i!!! de C(ffl'va~ho. -
A l/?"edo R~tY Bm·b·asa . - RajJh.ael Pinlte<imo . - Freke de Carval'lto. -
O.cta1Jio Mangabei>·a. -Pedr o Lago. - Mario Retrmes . - M1111tii!! Sodr~. 

Rattl AliVes. - M i gttel Calmon. - Ubald!!no de Assi8. 

:N. 144 - Onde convier: 
Os in~peotores sanitarios destacados no Serviço de Prophylaxia pe-r-
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ceberão a dia ria de . $, quando em serviço, devendo a mesma diar ia 
ser paga pela verba - ·Pessoa! sem nomeação. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1912 .- Figueir edo Rocha . 

N . 145 - Onde convier: 
Sejam abon a das ;J iarias, vaTiaveis de 5$ a 10$, a juizo do Governo, 

aos m edicos do quadro -da ·saude d<>s Portos, segundo as diversas ca-
tegorias. 

Sala d·ás sessões, 14 de agosto de 1912 .-Rogerio d·e Miran da . 

N . 146 - Onde convier: 
D eduzida -da verba - Material - do Serviço de Policia Sanitaria e 

da Prophy laxia dos P •ortos- a .quantià de 18 :25 0$ para gratificação a os 
m edi cos a judantes pela visita aos navi<>s ·entrados á noite no porto do 
Rio de Jneiro a 50$ por no ite, como estava no orçamento para 1911. 

Sala das s·essões, 14 de agosto de 1912 .--IFróes da Cruz . 

N . 147 - Onde convier : 
Art. - Ficam equiparadas as diarias d<>s remael.ores e foguistas ;la s 

embarcações da Saude Publica, ás dos A rsenaes de Guerra e da Marinha, 
sendo t rumbem extensivas aos remael.ores a gratificação para fardamentQ 
e ·etapas em uso nos arsenaes . 

•Sala elas sessões, 16 de agosto de 1912 .-Dunshee de Abranches. 

N . 148 - Onde convier: 
Fic-am equipara das as diarias dos patrões e machinistas ;las em-

barcações da Saude P ublica ás dos Arsenaes de Guerra e da Marinha. 
Sala das s€ssões, 10 de agosto de 1912.-Dunshee de Abran ches. 

N . 14 9 - Accrescente~se á verba 20• - mais 1:200$ ao inspeotor da 
Prophylaxia do Porto do Rio; mais 1:300$ para gratificação aos inspe-
ctores e mais 1 :800$ para gratificação aos medicos auxiliares dos inspe-
ctores -d<> porto do Rio; mais 2 :800$ para gratificação aos inspectores 
de saud·e dos portos de primei r a;- classe e mais 1 :20 0$ para gratificação 
aos r espectivos a judantes; mais 1 :600$ para gratificação aos. inspe-
ctores dos portos de segunda classe e mais 1:100$ para grat ificação aos 
respectiv<>.s ajudantes; mais 1 :200$ para os inspectores dos portos de 
terceira classe e mais 1:000$ para os respectivos a judantes; mais 1 :200$ 
para os · inspectores doiS portos ;Je quarta classe, além dos vencimen tos, 
constantes da tabella a que se refere o {lecreto n. 9 .157, d·e 29 de no-
vembro de 1911" 

Sa la das sessões, agostQ de 1912.-Pedro L ago . 

N , 150 - Accrescente-se á verba 20• - m aiiS 600$ para gratificação 
a cada um ;los secretarios das Inspectorias de Saude dos Portos de 1• 
classe, além -dos vencimentos coniStantes da tabe!la a que se refere o 
decre to n. 9 .157, de 29 ele novembro de 1911. 

Sala das sessões, agosto de 1912 .-Pedro L ago . 
N . 151 - D·J•·ec toTia Gm·al ele Sct~ule P"blica - Deduzir ela verba 

Material - do Serviço de Poli cia Sanitaria a quantia ele 8 :7 60$, 
para ·gratificação ao~ pa trões, machini.sta.s, foguistas e r.emadores da 
lan cha pelo serviço de v isitas aos navios en trados á noite no porto ;lo 
Rio de J a neiro, de accôrdo COil) a seguinte tabelJ.a : 

1 patrão a 5$0.00 . . . .......... . · ... . ..... . 
1 machinista a 5$000 · .. . . . .. . ...... . . .' ... . 
2 foguistas a 3$ 000 ..... : . . . ... . . . . . .. . .. . . 
4 remadot'es· a "2$00 0 ... . ... . .... . ..... . · . . . 

1: 825~000 
1:825$000 
2:190$000 
2 :920$000 

Total. , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :760$000 
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Sala das ·sessões, 19 de agosto de 1912.-Mete!lo Junior.-Nlcanor 
do rascimento .-Floriano de Britto .-Salles Fil-ho .-Thomaz Delfino. 
-D~nysio Cerqueira. 

N, 152 - Augmente-se na rubrica - Directoria Geral de Saude 
public~ - a qua ntia n ecessaria afim de serem elevadas de 1$ as diarias 
do pes~oal sem nomeação d•o Serviço de Prophylaxia da Febre Amare!la 
e da In.spec toria de Isola m ento e Desinfecção . 

Sala, das sessões, 16 de agosto de 1912.-Irineu Machado. 

N. lS3 - A' rubrica Directoria Geral de Saude Publica: 
Augn\ente de 800$, a nnualmente, a gra.tificação do p·orteiro e dos 

continuas da Inspectoria do Serviço de J:solamento' e Desinfecção. 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1912 .-Irineu .Machado . · 

N. 'J.'54 - Onde convier : 
D eduzida da verba «Material», do Servlç.o de Policia Sanitaria, 

2 :190$ para gratificação aos guardas sanitarios por visita aos navios 
entrados â noite no porto do Rio de J ·anerro. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1912 .-Fróes da Cruz. 

N. 155 - Directoria Geral de Saude Publica: 
Em vez de quatro diga-se : 
Corrija-se a tabella do pes,soal sem nomeação pelo modo seguinte : 

1 encarregado geral . . . .................... . .. . ... .. ... . 
5' carpinteiros ..... .... .. .... . ......... . .. .... ... ...... . 
2 aprendizes carpinteiros a 1 :440$ cada um ............ . . . 

3:000$000 
3·:000$000 · 
2:880$000 

Corrija-se a tabella do pessoal sem nomeação, na parte relativa aos 
correios, machinistas, etc., do seguinte modo : 

Diga-se: 

1 mestre correeiro ......... ... . .. .. ......... . ... . ..... . 
2 officiaes correeiros a 1 :800$ cada um ..... . .. . . .... ... . 
2 aprendizes correeiros a 1 :20·0$ cada um .. ............ . 
2 machinistas a 3 :000$ cada um ....... . . . .. . . .. ... . ... . 
2 motori-stas a 3 :000$ cada um .. . .. . ................... . 
5 foguistas a 1 :800$ cada um .. . .... . . ......... .... .... . 

2 :400$000 
3:600$000 
2 :400$000 
6:000$000 
6:000$000 
9:000$000 

Na sub-Tubrica «lnspecto ria. do Serviço de Isolamento e Desinfe-
cção», a.ugmente-·se de 1$ a diaria dos serventes de 1• e 2• classe. 

·Sala das sessões, 16 de agosto de 1912 .-Irineu Machado. 

N . 156 - N. 20 - Directoria Geral de Saude Publica: 
Para alimentação de dous inspecbores diariamente des ta.cados para 

o serviço do porto do Rio de Janeiro, a 15 $ para cada um, 10·:950$00-0. . 
'Sala das sessões, 16 de agosto de 1912 .-Cunha Machado .-Rodri-

gues L irna. - Fi·eire de Carvalho.-Palrneira Ripper. · · 
A Comrnissão não pódê acceitar nenhuma das e,rnendas numeradas 

de 143 a 150. Todas ellas a,.carretam augrnento de despeza, jâ. por dota- · 
ções novas, corno a de 60 :000 $ pa ra acquisição e adaptação de um predio 
destinado á Inspectoria do Porto da Bahia, jâ. modificando ou alterando 
as tabellas da poposta ou d'o pojecto, a ugmentando vencimentos ou graJ 
tificações, a bonando dia rias, determinando equiparações que não se jus: 
tificam, muito menos deduzidas das ve:bas de. materia.I:. 
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N. 157 - O Governo deduziná .da verba. «Material», da Ass1steiJcia 

a Alienados, a quantia a que tem direito o director do •baboratotio Alna-· 
tomo-P.at!Íologico do mesmo hospital, como igual se pap-a á casa. do/ di- / 
rector da Côl.onia de Alienados, na f6rma dos decretos ns . 3 .125, de ;L de. 
fevereiro de 1904, e de 11 de julho de 1911, de·s-de a sua posse em s item-
bro de 1908 até a occupação do predio do Esta.do destinado a ess71 fim. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1912 .-Jacqu-es Ouriques.-~ Pauló 
de Mello. 

A Comrnissão não acceita a emenda. · 

N. 158 - A' rubrica 30 - Obras - accrescente-se: (, 
Eleva.da de 100:000$ para a construcção de um lazareto/ no Jogar 

denom•inado Corriente, no Estado do Rio Grande do Sul. 
·sala das .sessões, 10- de agosto d:e 1912.-Diogo Fortuna .1 João Be-

nicio da Silva.-João Vespucio de Abreu e Silva.-Octavio Rocha.-
Eva·risto do Amar.al. / 

N. 159 - Onde convier. 
Art. Continúa, em v.;,gor a disposição do art. 3•, paragrapho unico, 

n. VII da l·ei n. 2. 35'6, od·e .31 de dezembr.o de 1910, na' parte que se 
refere ao Lazar-eto -de Paranaguá, no Es•tado do Paraná. 

Sala das - sessões, 10 ' de agosto ·de 1912 . ~Ca.rvalho Chaves.- C. 
Defreita.s, 

111'. 160 - Augmenta da de 10:000$ a voerba 20•, para a acquJsiçao de 
uma lancha pa,ra o .serviço de saude do Porto de Florian.opolis . 

.Sala das sessões, 10 de &gosto de 1-912 .-Calso Bayma.- Pereira 
!!e Oliveira . 

N. 1·60 A- Augmentada -d·e 10·:000·$ a verba 20•, para a acquisição de 
uma lancha para o .serviço de saude do Porto de S. Franci•SCO . 

.SaLa das sessões, 10 -d'e agosto de 1912 ,---'Celso Bayma.-Pereira 
de Oliveira. · 

N. 161 - -Onde convier: 
Seja designada ·a verba de· 80 :000·$, para a acqms1çao ·de um reboca.-

dbr .possante, que sopporte vantajosamente as intemperies e a.g-itações 
frequentes da Bahia do Guajará, destinado ao Serviço de Saude do 
Porto do P·a!'á 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1912 .---'Rogerio de ·Miranda .-
Flrmo Braga. 

N. 162 - Ond·e ·con<Vier : 
AJCquisição de uma lancha a -~zolina, para o serviço da Tnspectv-

'rla ode ·Saude ·d() Porto de S . Francis·co - 20 :000$00·0 . 
.Sala <las sessões, 12 ·&e a,gosto de 1912. - Pereira d•e Oli-V'eira . . ,;,_ 

Henriq·ue Valoga. 
As emendoa·s ns. 158 a 162 ·não d-ev-em ser acceitas pel-a Oamara. 

Todas oeillas .soe nefel'em -a. !•azare-tos e emb&rcaçõ.es para as I·n,spectoria-s 
de 'Saude dos Portos. O Governo &caba de _dirigir ao Congresso uma. 
meri•s·a;g€1lll pedi-ndo · avult-a,doo credito pa;ra -at t•ender -de mod-o completo 
A. d-efesa sanitaria marítima do Brazil intei•ro. 

N. 163 -Em-end·as ao avt. 1° : 
N. 1-5 - Di-g-a-.se H. 7•69 :8•91$12:3, em vez de 15.269 :891$123, dl-

miinuindo-s·e ·p.ara i·sso o -~ffecHvo dos batal•hões da 'Bri.gwda Poli-ela!. 
•S-ala d~ sessões, 1 O <J.•e .rugost,p ·Cle· 1912. - O"ta,vio Ro·oha .. 



A Oommissão não p6de accei-tar a emenda . 
Em men•s·rug'em, que ·acruba de ·dirigir •ao ·Com•g.resso, o Gov~rno fun-

d•arnen ta de modo muito minucioso a necessidade de mais um 'ba.talhão 
ode 'Polici•a. A reàucção ped!Jda 'lla erne'!lda d.o •Sr. O ctavio Rocha Rocha seria 
uma eco'llomia rup-reciavel, si não prejuài·casse de modo se.nsiv os in1e.-esse-s 
doa ·pupulação od·esta ci·dad:e, cuia ·á. r e a . edi fi•c8!&a va.e . se di'latando C8!da 
v ez m•ais, sem que a ·es·se p rogresso e desenvolvimento corr·esponda um 
augmento de eff-edlvo dos so !-dad.os, pa-ra o conve·niente po!i.ciamento dos 
novos 'bairros e ruas. 

N. 164 - Seja augmen t.a.da a verba 15 - Po·Hcia do Distrtcto 
Fede•ral - de· •638 :750$ para o pagamento elos 500 guardas civis de 3• 
cla;s·se d·e que trata a lei IIl. 947, d.e 29 &e dezembro de 190 2, á razão de 
3$500 de diaria : · 

·sala das s essões, 15 de rugosto .de 191·2 . - SaHes Filho. Cunha 
Y.l!is•concellos. - J . Lama rU.ne. - Flores da Cunha . 

.Justificação: 
A •lei n. 94•7. de 29 d.e !!•ezembro de ·1902, fixou .em 1. 500• o numero 

a., guardas .civis, <distri'buido·s em tres .classes, das quaes a ultima, con.s-
tando de 500, ainda não foi p.r ee!lJChida por falta de do•tação orçamenta-
rla. · · · 

Si ha 1 O annos passa;dos era.m neces·sarios 1. 500 guaro·as, hoj., o 
numerq, r·eolamado deve ser muito maior . 

E' i.ndiscutivel que ·é m·a le·rialmente impossível fazer um policia-
mento T8!zoavel •com o numero de guarda;s dvis <fixados na "p.r.oposta de 
orçamento, não sendo exa •ggero calcular que, ·a;ctualm•ente, a ca.d·a guar-
da em serviçu com;pete ·O poliociame·nto de um g.rU'pO d e 40 rua.s. Da;hi 
o que tood•a a gente sa.be e se 'faz miste-r co-rrigLr : o ·esta•do de aband<ono 
em .que se encontra o policia>nento do ·Dist ri•cto Fed·el'al ; certo a emen-
da •não resO'l·ve o problema, mas · mebhor.a a si tu ação." 

- A Gommissão não ac•ceita a emend·a , por .moctivo•s de economia e 
outros a que ·não ,precisa .r e•ferir-se long.a menté . 

E' ·fructo que o efféctivo regulamentar d·a Guard·a Civil não está 
éomp).eto, ;fl!Jl1am·do a ·3" classe composta twmbem de ·500 -hom<'lnS, como 
as outras duas. •Mas o orçamento, de accõr-do ·com os r ecurso·s do The-
som·o, •é que annualment~ estaJbelece o quan!titativo pos<siv-6'1. .AJssim 
wcont•ece ·no ·Exercito, •co·mo n•a Força Polh;ial. 

Accr·esce ·que os 1. 000 gua•J'das civis ·exi•s t·entes tal-vez •bastem, em 
diZ€T, par·a o •poli-ciamento da pa!'te c·entral d a cidade . Nos subur.bios é 
preferív-el que o po>liocia.mento s<'>ja feito Pt;r sol•daodüs de policia, cujo 
numero o G.ov.erno ·a;caba .J.e !pedir, em mensagem, que seja el€va.do de 
mais 492 hom·e.ns . 

:N. '165 - Aü art. 1° n. 15 - Solb a .rub.ri•ca "Po'Li<oia {lo Di-stricto 
F ed•eral ", oiminuam-s·e a.s segui·ntes qul!inU.acs: 

40:000$ na ·s·u•l>-·co:nsi·gnação de 100 :000$ p~ra objectos de expedi•en1e, 
livros, ·assi.gnatu.ras de j.ornaes, ·etc., da V•erba material; 

100 :000$ na sub~.consignação ode ·300 :00•0$ 1prura dili<genc1a s polidaes . 
.Sala dfl<l ·sessões, 1•9 de a.gosto d€ 19'12 . - Josi•no d·e Adaujo. 
A Commi:ssão acceita a primeira parte d·a emenda e !'ejeita a se-

grmd:a po.r motivDs q:ue explicará no .pare·cer sobre outras emendas ana-
Iogas que se seguem: 

:N. 166 - N. 15 p ,olida do Distri'cto F<oderal: 
.Na ve'l'ba - DiUgencias ·policiaes1 ao envez de 300 :000$ dl•ga-se 

~00 ;000$000 .• 



,sa,la elas sessões; 15 <J.e ag.osto ·de 1912. - Saiies Filho. - J. La-
·m i rtine. - Flores da Cunha. - Cunha :v.a,sconce'llos. 

N. 167 - Onde convier : 
Na rubr)ica _ Dil1gencias poUciaes - o'lld·e se diz 300 :000$, diga-se 

3'50 :000$. O mais como está . 
Sala das sessões, 10 d·e agosto de 1912. - Meteiio Junior. 
A •Com missão 'I!ão acceHa as emendas ns 166 e 167. 
•A primeira m anda duplicar a v erba. "Diligen cias -polkiaes"" pOJra 

600:000$; a segun da ma:nda eleva'l-a de 50 :0 00$ 000 . 
A Commissão ·cort ou cem contos nes·tà ve.rba, ·na provaste. do C-iJ-

vemo, ·p eolo <f!undamento ele que aJogu.ns· •serv1ços, que por ·e>lla corriam, 
têm •hoje dotação es·pedal (tra'llspor te e .pa;ss·a•ge;ns doe d:e:portruclos) . e · 
outras seguramente o 'Vão ter, como, por exemplo, o serviço med ico de 
veTifi'cação d·e o bit os . Nestas condições, o•pinou contra a red·ucção pro-
pos ta !peio Sr. J.o.s ino de Araujo, como opina agora pela rejeição d·os 
augmentos •C·Onsignados mas duas em end·as que relata. 

N. 168 - Ond·e comnier : 
Da ru.brioeit - DiHg·elllJCias policiaes - ·seja destacada a importancia 

.l).eces•s_aria para que ;';;e estabe1eça,m ·rus seguintes diarias: 

Ao.s 4·eleg'mdos auxiliares quand·o eom ex·encicio .. .. ... .. .. . . 
Aos d.elegados de 3• entr.ancia . ................... .. ... . 
Aos de1eg·ados de 2• ·entrancia ..... . . ......... . ... .. .. . . 
Aos delega,do.s {!.e 1• •en t·ran cia ............ .. .... .' ........ . 
Aos CO!!Il.l'll'i·ssariD·S ele policia, quando ele dia .em ·suas r es.pe-

d ivas ·delega,cias ........ .. ...... . . . . ............. . . . 
Aos 'escrivães de t odas as ·entrancias, ·escreventes ·~ offidaes 

d·e .dil i·goo.cia .. ... .... ... .. · . .. .... . .... .. . . ...... . . 
A ó tnspector de .Segurança •Publica . . · .. .... .. . ... ..... .. ... . 
Ao •sub-inspector de Seg·uT·a.nça PubJi.oa ... . . .... .. ..... ... . · 

10$000 
4$000 
4$000 
5$000 

3$000 

2$000 
lÓ$ 000 

5$000 

Sala da:s .sessões, 10 d·e a,gosto ele 1912. _ Metello Junior. - Ra-
phael Pin·heiro 

N . 169 - Onde convhr, ( PoJi.ci.a do Distrioto Federal·.) : 
FLca •cles•t-acad'a {la verba - DiJi.genc.iaJs policiaes - a impoTt.ancia 

n:ec.essari•a para que seja pa.ga aos su•pplentes -de po'lici.a a diaTi-a cl·e dez 
mil réis, quando >forem ··escaJ!oados ·pa,ra qnalque.- s e•rv-iço JlOlÍci.ai. · 

Sala das .sessões, 12 de agosto de 1·91.2. - M etello· Junio-r. - Ro-
g.erio ·de Miranda. - I rineu Mach rud o. - lBneno de An-drad.a. - Dums·hee 
d·e Ab•ranehes. · 

A.s duas emendas aci·ma e J.\)y.am V~J•nc im·entos po.r •meio ele diarias 
quê não se justificam e :que cles•fal,car.iam m uito a venba - .Diligencias 
poU.oi.a.es - que não te<tl} especi,ficação e jlá soffreu no proj.ecto uma 
r·educção de .cem con to,s . 

. N. ·170 --,)=:.estabeleça-se .. a verba .ele 285 :9'00$, paTa a Colonia Cor-
r ec.cion·à-í ·d·e Dóils R'ios; supprim•a -se' à de 200 :000$, . consi.gnacl·a á Ca.sa: 
de Detenção, eonforme a r ub-rica 2•. 

Sala d·as •s•essões, .a.gosto· de 1'912. -- Jos·é Bonifaoib. 
A ·Comnüssão, n o J)l:.ojectQ, u1!1i'cou cer tas <noçl i,ifcações . n,as vábas da . !5t:iipo'ràa· . relat ivas .á_ dolonia '_ Correcdonw!.· O' seu pensaa.iu:;r;tq n_1l,o0 



foi nem podia ser extinguir d-e modo .complet.o o estabelec!m.ento em 
questão. 

Seri•a, .t•alvez, 1:mpprir p;raticam·ente a par.te uo codigo referente 
á .repressão uas c.ontravenções, apezar de que muitos .annos se passa-
r·am s em bav·er .colonia, sem que nem por isso ficasse revogada a lei 
penal no tocante a essa espede de Tecl'usos . 

IÜ que ninguem ·COnseguiu provar, •nem na tribuna da Camara, nem 
n a iilnprensa onde larga,mente se deba,teu a matoeria foi que a Co1onia 
dos Dous Rios não seja uina pernidosa •inutilida,d.e . 

O .pensa mento •da Commissão foi ·Crear, no exercici·o, uma ·sit uação 
orçamen t•aria provisoria, .que pérmitti•sse ao Governo cogitar da mud.ança 
{la c.o1o•ni.a , da Hha Grande para uma outr.a dentro da ba,hia do Rio de 
J •aneir.o ou para os su,bu.rbios do distdi·cto. Nesta mudança seriam a·t~ 
tendidos os redamos •geraes, procura'!ld·o fazer-se do ·novo estabe1ecimeOJ.to 
un1a eousa seria e util. 

J?•elo que •Se <eUsse ·:n.o correr da d.iscussão, muitos preferem que s~ 
co.nsérve o que existe, ·apezar ·de máo e impro.fic uo, por ser o que ·existe; 

Semelhante Iogi•ca não deve pr-eval-ecer, po·rque importaria· em au-
torizar despeZJa,s inuteis. Tod.avia, como o pensamento da Commissão 
não foi extiohguir a .c-olonia, não se op·põe ·ella ao .restabele.cimento dos 
termo·s da pro·posta, pela acceitação da emenda •do Sr. J o;sé ~onifacio 
com o seguinte ad·ditivo: 

.Ond•() ·convier : 
ü Gover:no p:romovetu , •dOJ.etro do exerCim-o, a mud•ança da Colonia 

Correcdonal dos Do.us Rios para um·a Uha "situada d entro da bahia 
d.o Rio ele ,Í'aneiro ou para torrenos localizad os nos ·suburbios do dis-
t ri.cto, a li ena;nd o, IJ)or ve.nda ou troca, aquelle ·pro.prio nacio.nàl para 
acquisição de outro que sirva ao fim desejado, e c1·ev·endo pedir ulterio·r-
mente ao Congresso o .credito preci·so para a,s novas _ ia;1staJiações do es-
tabe1ecimento. · 

N. 171 _ Accres-oente"se: 
•Ser •comse•rva-da a verba destina.da nas ]eis an te rior-es -á Colonia Cor-

reccioonal de 285:900$000. 
,Sala elas sessões, 10 <'le ·ag-osto de 1912 . _ J oão Chaves. 

N. 172 - Veriba 15" - p ,ry]icia do . Distr1cto· Fed•eral : 
Mantenha-se a vei'ba de 285 :900$ para fundação de uma colonia 

coTrecionai e res·pectivo custeio - nesta capi!~al sup,primic1a a de 
200 :000$ :pro·p.o.sta para o sustento d·os deten•tos d·a Golonia· de Dous 
Rios, na Casa de Detenção. 

Sala elas sessões, 10 de Ju1ho ,de 1912. -- •Salles Fi'lho. 

N. 173- Supprima-se na verba n. 15• a rubrica 200 :OOÓ$ destinados, 
ao alojamento provisorio dos recluso.s na OoLonia de Don s · Rios . 

.Sala das sessõ'es, 10· de agosto ele 1912 .-João Chaves·. 
As emendrus ns. 1 7.1, 17 2 e 17 O, estão prejuc1·icac1as pelo parecer dado 

á ele n.' 170·. ·- · 

N. 174 - Onde convier : . _ .. 
Mantenha-.se a disposição do art. 8° ela lei n. 2. 544, d·e 4 de janeiro 

ele 1912, augmentac1a a respectiva, verba ela .quantia necessaria. 
Sala elas sessõ.,s, 1 o ele agosto ele 1912 .-_:_cunha· ·vãsconcellc:is. -

Mete li o ·Junior . .....JNicanoT Nascimento .-Figueiredo Ràcha.---Fforiãnn•o 
Britto. . 

A disposição que a . emenda manda manter é. a _ <;tl!e qo.n.ce.q~ .. ll.ma" 
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diaria de 10·$ aos medicas legistas, deduzida da verba do material, que 
é apenas de 12:000$ e nã,o da ria de modo nenhum para, isso. 

A Commissão o anno passado opinou contra a emenda e o seu p.a-
recer agora continúa a ser o mesmo. 

Si os m edioos legista,s são mal remunerados, como entendem alguns, 
o caso será ·então de .eleva r-lhes os vencimentos por um projecto de rei 
á parte e não de ·conceder-J;hes diarirus., systema condemnavel, cuja ad-
opção poderia generalizar-s·e com gravame para os cofres publicas. 

N. 175 - Onde convier: 
O Governo .oontrata·râ., sem onus direcüJs para o Thesouro, a con-

strucção da futura Capital da Republica, nos termos do art . . 3° da 
Constituição Federal. 

Sala das sessões, 10 d•e agosto de 1912 .~Joaquim Pires. 
A emenda providencia para o cumprimento de um t dispositivo con-

stitucional sempre esquecido ou adiado. Não ha razões para rejeital-a 
in .!imime. A Ga>mara, querendo, poderá acceital-.a; mas, neste caso, a 
Commissão requer que seja destacada para projecto especial e remeHida 
á ·Commissão de Obra.s Publicas para ·dar p·arecer, depois do que p.oderá , 
entã;o pronunciar-s·e, com .base ·e com vagar, a de Finanças. 

N . 176- Art. Fica o Governo autorizado a mandar construir, nesta 
Capiltal, uma. penitenciarJa modelo, onde cumprirão pena os delinquentes 
julgados pelos juizes e tribunaes federaes, abrindo para esse fim o 
credito de 50·0 :000$00.0·. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1912 .-José Bonifacio. 
A emenda encerra no funiio uma excellente idéa; mas a Co•mmis-

são nã.o a .julga opportuna, tanto mais quanto pende d·e seu . parecer 
um pTojecto especial sobre a ma:teri·a, já relatadü pela Commissão de 
Constituição € Justiça. · 

N. 177 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar reimprimir na Impr·ensa Na-

ciona.l o livro s•ob o titulo «Psychologia do Alcoolico» (E&tudos de Psycho-
logi!a Physiologica) pelo .prov·ecto medi.oo e notavel psychiatra, Dr. Do-
mingos Jaguaribe, director do Instituto Psycho-Physiologico de S. Paulo. 
Este livro destina-se á propaganda contra o uso das bebidas alcoolica.s . 

Sala drus sessões, 13 de agosto de 1912 .-Corrêa Defreit.as .-Carva-
lho ·Chaves.-Moniz de Carvalho.-Ferreira Braga.-Augusto de Lima. 
-Eva:r.isto A:maral..-Octavio Rocha.~Landulpho de Magalhães.- Raul 
Alves . ..--oJosé Tolentino. 

N. 177 A - Onde convier: 
lFica o Governo autorizado a estabelecer: pharmacias nüs J.ogares 

mais nt~cessarios em todos os Estados da União, afim de fornecer· medica-
mentos •ás pess.oas reconhecidamente pobres ·e que muitas vezes correm 
o rlscc. de perecer á mingua. de taes recursos. 

•Saia das sessões, 10 de agosto de 1912 .-Corrêa Defr.,itas .-Moniz 
de Carvalho .-Pedro LagoQ.- Metello.-Irineu Machado.-Rocha Ca-
valcantJ.~A . B, ·Toledo.- Garção Stockler.-0, Costa Marques. -
Ferreira Braga. 

N. 178 - Onde convi·er: 
FJctJ. o Governo autmizado a .adquirir, par.a serem distribuidos pelas 

oibliothe'cas publicas, institutos hi·storicos, .ge·ographicos, etc., camaras 
municipaes do.s differentes Estados, assim como pelas repartições federaes 
e esta.b.elecimento·s de ensino secundar·!'() é S\U>ert.or, a tê 3·. 000· exemplares 



da Historia do Brasil de que é autor o professor José Francisco da 
Rocha P.ombo e que está .sendo publicada, nesta ca12ital, pelo Sr. Ben-
jamin o e Aguiar. 

Sala das sessões, 13 de ag>osto de 1912 .-Corrêa Defreitas .. -Car-
vaU1o cChaves .~Moniz de Carvalho. -Dunshee de Abranches .-Ferreira 
Braga."7""Augusto de Lima.-Evari.sto Amaral.-Octa.vio .Rocha .-Raul 
A lves.---.JBueno de Andrada.-Moniz Sodrê.-Jo.sé T.olentino. 

· As emendas sob ns. 177, 177 A e 178, todas d·o digno representante 
paranaense Sr. Corrêa Defreitas e outros, reproduzem respectivam·ente 
as d·e ns. 72, 71 e 70 apresentadas o anno passado a es;te mesmo orça-
·ffiento, n a 2• discussão. 

A ·Commissão de Finanças, coherente com o pà.recer que então emittio 
e que a Gamara approvou, não acoruselha a approvação das tres emeJJ.das 
acima. 

N 179 - Considerando que o 25° anniversario da abolição da escra-
vidão, coincidind•o con1 o da fundação da Imprensa no Brazil, deve ser 
commemorado com a maior soJ.emnidade; 

•Considerando que a Imprensa foi uma das· maiores coll.abora.doras 
para o ·conseguimento da terminação completa do memoravel empenho; 

·Consider.ando que as ·industrias que se relacionam com o jornalismo 
precisam de ~uxi lio urgente -e efficaz; 

·Considerando que tambem se faz precisü estimular a manifestação 
impressa nos ' intellectuaes braz1!eiros; 

Considerando que a . doopeza · que com isso se f.izer é inquestion·avel-
mente reproductiva, porque a imprensa · é o principal impulsionador da 
producção e do commercio : 

Accrescente-se no .orçamento do Min1steri{) do Interior: 
Auxilie-se com a quantia de 150 :000·$ .a realização -de uma Expos!-

çãc. e Congresso de •I•mprensa, concurso lHterario e com premias pe-
cuniarios em com-memoraçã.o ao 2•5° anniversario da abolição da escra-
vidão, em 13 de ncaio de 1913, promovidos pela Associ.ação ·de Imprensa, 
permittindo o comparecimento dos jornalistas e industriaes estrangeiros, 
com franquia alfandegaria, de a,ccôrcl.o -com o disposto no art. 89, ·ns. ~ 
a 8 da lei n. 2. 544, de 4 de j ane iro de 1912. 

Sala das .sessões, 12 de agosto de 1912.-Carvalho Chaves. 
Sub-emenda :á emenda do Sr. Carvalho· Chaves sobre o Co·ngresso 

de Jorna listas: · 
Onde se lê : «Congresso ·de Jornalistas 'Sul Americanos», diga-se: 

«Congresso de Jo'rnalistas Americanos». 
Sala das sessões, 20 de agosto de 1912 .-Dunshee de Abranches. 
d relator, votando a favor, considera.-.se, entretanto, suspeito para 

emittir par·ecer s•obre a emenda n. 180 e sub-emenda respectiva, por mo-
tivos de escrupulo pessoal, a .pezar de ter declinado da honra immerecida 
que. os ,seus bondosos collega,s da Incprensa do Rio lhe conferiram, desi-
gnando-o para presidir a oommissão organizadora do Congresso. 

A Commissão de Fi-nanças, por sua maior-ia, approva a emenda do 
Sr .. Carvalho Ch9-ves e rejeita a sub--emenda do Sr. Dunshee de Abran-
ches por ser restrictiva . Pr.opõe, ·todavia, a seguinte eiPenda: <conde 
se diz 150 :000$, diga-se 100 :0·00$». 

N . 180 - Art. E' o a ·overno autorizado a pagar de uma só v.ez á, _ 
vluva do Dr. Domingos de Andrad e Figueira a quantia de 30·:0·00$ como 
gratificação pelos ser viços pres-tados por a-qu elle jurisconsulto no ·estudo 
dó projecto do Codigo Civil Brazileiro, para esse fim abrindo o neces-
sado credito . 

·Sala das sessões, 16 de ag.osto de 1912 .-Irineu Ma\)hado, 
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Esta emenda reproduz a de n. 116 apresentada o .anno p assac1o na 
2• discussão desté orçamento. A Commissão coherente com o seu voto 
aqterior, que a Ca.mara homologou, não p6de accei tal-a. 

N. 181 - .Considerando ·que ao pr,ojecto n. 351 A, de 1911, Orçamen to 
dú Interior, foi apresenta da a seguinte emenda: 

•E' o Governo autorizado a a br ir ·.os n·ecessarios credita-s para a 
trrusladação para o Braz i! ·dOs restos mo r-taes do ex-Imperador D. Pedro 
li e da ex-:lmperatriz D. Tbereza. Chr-ils-tina» : 

·Considerando que esta idéa já foi co.nsagrada em proj-ectos parla-
mentares a presentadüs pelos Srs . Coelho Lisboa, Lindolpho C amara, José 
Çarl>as, Cincinato Brag·a, Annibal Freire e depois pelos Srs. Mauricio 
de Lacerda e outros: 

Offerecemos ·a seguinte emenda ao projecto d·e Orçamento d o Interior: 
Dnde convier: 
E' o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios pára a tras-

lad"Ção para o Brazil dos restos morta.es do ex-Imperador D. I-edro li 
e da ex-linperatriz D. Thereza Christina, presta ndo posterrormente contas 
ao Congresso da r espectiva despeza . 

Sala das ses·sões, 10 de agosto -de 1912.----<Irineu Machado.-Martim 
Francisco . 

Parece á ·Commissão de ·F inança.s que o assumpto desta emenda deve 
antes d-e ser .objecto de. uma lei especial. 

Tal ppojecto aliás já exi·s-te e, sobre e!le, emittiu opinião favoravel 
o. relator ·deste ,p·arecer. 

A Commi.ssão, por maioria, não aconselha a approvação da emenda . 

N. 182 - Onde convier . 
Art. O Governo pagará ao pharmaceu:tioo Aristides Vil! ar de Oli-

veêra Azev-edo a quantia de 10-:UOLJ$, que lne é devioa por serviçus presca-
dos no Alto Juruá (territorio do 'Acre) durante ·a epidemia ue vanola, 
como encarregado d-o isolamento ·e· tratamento dos doentes, comorme at-
testam. os doCl;nnentos que apresentou. 

Sala da.s sessões, 12 _de agosto d·e 191.2 .-Camillo de Ho;landa.-
Slmeào Lea!.-Bueno de And1ada. 

A Commissão não .acceita a emenda . 

N. ·183 - Onde -conv•ier: 
Continrúa em v>i·gor a dis.posição do art. 8• da le i n. 1. 841, de 31 

de •Dezembr.o de 1907. 
SaJ.a das .sessões, 10 d,e Agosto d.e 1·912. Btwno ele ~lncl, · aclc". 

A :Commissão confirma o seu parecer dro anno passado, não acce·:-. 
tan.do a emenda, que é repet ição de o-utra analoga então apresentacla. 

N . 184 - Onde convier: 
Fi·c-a conc-edida a verba de 100 :000$, como auxilio ao Estado de 

M:.aHo.;Grosso, ·para sanea:nento da villa d e Santo .Am-oo:ilio do Madeira 
á ·margem d·a Estrada de Fe:nro Mad-ei·ra-iMamoré . 

.Sala das sessões, 10 •de Agos·to ·doe· 1912. - .il'rínibal B. Tolecl o. 
·O autor <iesta eme:nda fundam entou-a J.on g-amente da tr"buna, com 

a:r::guríl1r€::tne:s C}Ue IJO.C .. blli il·u.stifrié:ar a sua ãpprovaçã o v·ela tC rumara. 
, A viHa de Santo .&ntom:io do Madei-ra é, como 15icou demonstroo·o 

no excellente -r-el31to·r-io ap1·esentadcí ,pelo Sr . . Dr, Osw.aW.o Cruz, sobre 
as condições sanitarias d·aQuellas zonas, um vrust o -e pe:·\goso ~6co de 
inf-ecção. · · 



Trata-se, entretanto, d·e um poderóso centro de irradiação do pro~ 
'gresso mo· ii:llerio·r do BrasiL Etla se acha situada nu:n trecho até ha 
pouco litigioso e talvez por 'isso mesmo não tinha ·merecido os ()uidados e atbenções - esp·eciaes que a sua privilegiada situação geogar.pbica :re-
Clamava. .Entregue agora á jur1Sdicção d.e Matto-Grosso, pqr effeito 
da .a.eman·cação j:udkia1'Ía d:os olimites deste Estado com o do Almazonas, 
e perfeitamente COimprehens:ivel que a União leve O S·eu auxilio ao 
saneamem~o Uocal. .Por al'li ,passa a. gramde es t rada de ferro que ·nos 
b.brbga;mos a construir por .ef,fei.to d.o .tratado de Pet·ropolis e n a qua:l 
tem.o,s inver.tido enormes so:nmas. O ponto em questão vai, .pois, as-
s·utnir em breve teunpo u1na grand-e im.portancia · inter.nacional, orea·ndo, 
não scr ,panca Matto-Grosso, como .para o Brasil jnteiro, relev•8Jntes· co•m~ · 
promissos moraes , a que pr.ecizavamos desde já acudk. 
. O porto de S8into Anbo:nio é excenente e o rio ·Off·erece até alli o 

mais franco accesso a navios de seis a nove mi,J toneladM. 
,A villa possue u:na estação r8Jd·iographica e s·erá o :ponto termina1 

ele um ,picadão de 40 metros de •largwra, aberto desd-e Guyabá, e pelo 
qual será extend.i.da a •linha .terrestre. 
· Todos estes ·factos e circumsta;ncias par-ecem legitimar o pedidJo d·e 
auxilio iederal p·ara o saneamento da futnrosa v;.Jla, situad·a á •m8Jr-
gem d·e uma das maiores ar1:el"ias tlll'viaes do ,paiz e servid•a por uma 
elas mais importantes ·estradas de ferro ·q:ue t emos co·nsbruido. 

A ·despeza t-a lvez se ·enquadrasse :nelhor no credito daido a;o Go" 
ver.no ·para . solução do· .problema do no-rte e valol'ização da bo-rracha. 

Mas não ha prop'l'iamen.te nenhum :motivo de ordem es1pec.a1 que. 
justifique a ·sua recusa :neste orça;menuo. 

IReceta, por-ém, a Co·mmissão que o Estado de IMatto-IGrosso não 
el;.teja tão bem · a,p.parelbado como a .P•' Op-ria Un-ião para rea:lizaa· esse 
>mportante :trabalho. 

Sem receio de parecer " ~mpert'inente; a ·Co:nmjssão ped•e ve·nia .para 
offerec·er o sug•uinte substitutivo: 

·«A União auxiHaná at-é ao maxirrno de cem contos de •r-is o Estado 
de iMa:tto"Gro.sso •a :realizar, dentro des·te exercício, o s<l!l).eamento d-a 
vil1a de :Sante Anboinio do Madeira, •á ·:margem da lEstrada ode Ferro 
Mad·eira~Mamo·Pé, entendendo-se ·a •esse res·peito · com o Governo do mes-
mo Esta;do para execução irrnmediata d8i!S obras que ·fo-re:n julgadas one-
cess-arias, abrindo ' o necessario credito ·e podendo insta!llar alli, poT 
co•nta delle,' uma Inspector}a de Saude, a que seTão affectos esses' üa-

balhos.» 

N : 1S5 - Co,nsidera:n.cJ.o qúe o 7o Congresso M·edico, reunido no cor-
rente ainno ·em B ello Horizonte, v otou co·nclusões salientando a co.nve-
niencioa ·d·e serem ·em1prehendidos em o•utros departamentos da União, 
assol•rudos pela anki.Jostomiase, trabal.hos silmdares aos . ·que têm sido 
executad•o ,pelo !Estado do Riio de Janeiro ' . 

. Considerando que o mesmo Congresso reputou a aJJJkHosto:niase 
«uma . d·as evidenc-ias tr0picaes que maiores à7/Jficuclacles t1'aze1n ao p?·o-
g,.esso ag11icola, á fixação de im~11Vig1·w~tes ext1·w~geiTos em varias 1·egiões 

clp paiz; uma •das entic18Jdes ' mor bkl•as el e índice end enüco ma.is intenso e 
ele mvcvior clifh~são no 1lCliÍZ; .uma das causas q.ue e:n certas u·egiões do 
paiz mais elevam "o coefLc;e•nte d·a 1etl1al idade»; 

iConsidera;ndo que . a campanha feita pela a dmLnis traçá o do Estado 
do Rio de . J runeiro consi·ste •na larga cllisseminação de .pastil11as m ·eclica-
mentosas especificas, acorrn:panhadas de u:na bula com as precisas in- .. 
d~cações· :Pll:r~ o.. usa .. ~as mesmas -e inÇlicação dos fly:nptomas ev1d·entes 



da >molesti-a, sendo a di·stribuição aos •enfermos reaJ.izada em 95 ,postos 
co•nfiados a medicos, pha~maceulticos, casas de caridade e estal:)eleci-
m·ento de entSino; 

üonsioderamdo que o l'esultado desse expediente v•ai sendo o mai•s 
bri'lhante, "\"er.ificamdo-se em cerca de 3. 000 doentes examinados bacte-
riologicamente antes e depois do tratamento, absoluta efficacia deste; 

·Co•nsiCJie.ranCio .que o Governo americano reputou obra de salvação 
pubhca o co:nba.te á anl<il•O·stomiase ·em Porto H.ico, po-r processos , seme-
lhan tes ao adoptad.o ·pelo Rio de Janeiro, conseguindo sanear a população 
lii!J:i, como e>m muitos Estados do littoral e centro do Brasil, e~ mais de 
metad·e ac•ommettida ·pm· essa mo>lestia; 

Can·si•d·eramdo que o·s resultados conseguLdos pela ad·mini·straçao flu-
mimoooe i•ndu2lir.am outros Estados, ig·ualmente assolados pela endemia, 
a .sohc:tare:n .o concurso do Rio de J anei,ro, .para emprehend·ereJ;U o 
mesmo . combate de prophylaxia agg.ress.,v·a; · 

>Cons iderando, ·entretáJnto, que esse u1timo Estado, possui.ndo ·embora 
um 'laboratorio para ·fa·bl'i.cação do medicamento especifico contr·a a an-
ll!i.Jostom;ase em escala ·suf.ficiente .pa!l\a ·suppri.r as necessid•ades de oull'os 
Estad10s, comtudo não di.spõe de verba ·para •producçào s·uperior aç con-
sumo i.nter111o : 

Propomos: 
Destaqu-em-se d'a verba 20• 200 :000$ para auxi.J.io ao co:n·bate contra 

a a;nkHO'stomias•e, sendo essa quantia E>nt:egue ;w Estado do Rio d'e 
Janeiwo, cujo Governo fornecerá .gratuita-mente ·aos Estados e mun:c~- ... 
.pa!id.ades, qu·e lh' o solic;tar·em, o med>ica·mento especifico co111rtra, ess,a 
molestia e as .jnstrucções 1mpressas sobre o respectivo .uso e sobre os 
sy·mptomas do ma:! . 

.Sala das sessões, 10 de .Agosto de 1912. - Raul Fernandes. - Pe, 
,-m.•·a N~cnes. - Po1·to Sob•·inho. - ,I:Jilva ·Castro. - Elysio de .,fl.. .ra~cjo. -
McMcr·icio de Lace11da. - F•·anaklco Po.-tella: - Rmcl Veiga. - Jose 
2'oVemtilrw. - Nab~wo de GouvÚc.' - l:io~""ct e Sivva. 

A emenda ac,ma providencia sobre a campanha sani1aria i•ncLs-
pensavei co·ntra uma entidade morb,ida, que oc:casiona verdadei·l'as de-
vastaç:ões e inutHiza .para o trabalho, não só .no Estfl.do do H.io como 
taJmbem ·em outros, m.d har·es ·e milhares d<:l brasileiros. Como a molestia 
de Chagas, para cuja d<:lbellação o •Congresso votou um auxilio Identico, 
talvez mais geneÍ'alizada .do que e11a, a anl<ilo.sto:niase representa no 
Br&.s.! uma .grand•e praga que nos •rou,ba ·considerav.el numero de vidas 
e ' deg·enera e faz definhar a raça, mura;ndo homens fortes e activos 
em crea·UUiras iner~tes e 1lassas . 

·Coube ao Estad·o do H.io a glo·da de haver coinprehendido a ex~ 
t en·são 1ncommensuravel de ss·e m•a l, perfei.tamemte i@ual ao que os 
Americanos descobr-iram em Porto Rico e pudera:n extingui.r por me-
d•idas pro]:>hylat,cas e curativas energ·icas ·e decisivas. 
.. 'Ü Dr. ·Alvarq Osorio •de A.lmeida, que vinha ha a:lgum tempo estu-
dando inte'lligen·te e ded.i·cadameonte a matel'ia com algu•ns col!egas de 
merito, ·Como o Dr. Jacintho de Barros e outros, poude achar a so- · 
lução do ·problema, graças ao auxilio .cte operosos eooperado.res e ao 
apoi0 da honra;d·a administração flum,arense. 

'.l'rabalha-se activa:nente no E s tado do Rio para comba;ter e runni-
quil!lar o ,ma,l, restituindo ao tra;ba111o as infelizes victimas e empr.e -
gando com excoeH entes resultados um medicamento .especifico poderoso. 

,Dos outros Es-tados, igua'!.mente assolados pela endemta, chegam-lhe 
mente aos Es·lados e municipalidades que lh'o soJi.citare:n, o medica-

das .pastilhas usadas :no tratamento. 
:A.s ;esoluçõ•es votadas .pelo Setimo Congr.esso M<:ld.ico, reunido eljte 
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anno em Bello Hori·zunte, nas qurues se accentU'a:n doe mod<:> eloquEmte •os 
damnos e pe'rigos .da ·an.kilostormi·ase, )'eputada «-uma das errtidoa;des moT-
bldas de •inclice •endemico rm ais ·intenso e d·e maior dcffusão no Brasil» , 
d·e·spertaram a attenção geral para esse magno assumpto, que r·e:clarn:a 

~ d·a nação, po.r i•ntermediiO =d·e seus Tepresentantes, providencias sléri~.s e 
urgentes. 

•A emE•nda ::na.nd·á que o auod'J,io rdus 2bo. :000$ ao Estado do R io 
seja destacado d·a ver.ba 20•. Tal ver.ba, po!'ém, não comporta s·emre-
lhan te desfalque. 

~4... .Coln·m·i·ssão, por s.ua maio·ria, acceit3..ndo a irdléa contird.a na emenda, 
pnopõe o se&uinte' ·s·ubstitutivo·: 

·«A União a·ux:ili.ar.á com a quantia de 200 :000~, abrindo para tsso 
o necessario credito, o comb;Lte car1tra a am.kiiJ.ostomi-ase, sendo essa 
Sr. José Bonifacio, que, T·eferindo-s·e com rm,.reccdos gabas á organiza -
m e nte aos Esta-Jos e ·mu.n h::! icpa l La~5e..s que 'l•h''o so·Hc i::a-r·en1 , o m e dica-
mento esp·eci.fico contra essa molestia e as in·strucções ·impressas sobre 
o r~specti vo uso e s:obre os •symptomas do mal.» 

'EMENDAS DA COMISSÃO 

N. 1 - A' v·erba 19" (Ass•is-tenc:a a .Mliena;dos): 
A.cc~"esce'n te-se : 

Para ins.tallação das ·novas ·colon:as ... .. ....... ....... . 400:000$000 

A · •CommiBsã.o, · melhor informada, corrige o lapso .da proposta, tor-
nando a incl·uir a verba :para a ·continuação da installação drus n ovas 
cdlou:as, como a:liiás j á o decla:rára o •rel:Üor, &m aparte ao cli'sourso do 
·S.r. Jos-é B.ani.fa·cio, qu e r·eferinclo- ~-e co·m m e-reci.dos gabos á .-organiza-
ção :cte.sse serviç:o em S. Paulo , perguntava surpTes-o e -cotn ~ !razão s i a 
administração hav ia .posto de lado a execução dessa 'idéa . 

.. O ~Governo li-ga o .maior i•nte.resse ao assum.pto e as o.bras continuam, 
oom prest•e·za e econom:a, de s orte que d-ent:ro em :breve .pos·sam ( lcar as 
colo·nias definitivamente i•nstalladas . 

.O proprio .Mlinis-tro tem ido varias v.ezBs visitar e examinar os 
traba'Lhós. \ 

A Co.mmissão 
quadro: 

julg.a conveniente ancr1exar ao .pa-rec.er 'O se~uinte 

Demonstração do ·estadio da consi-
g nação, da verba .. n. 19 d o or-
çamentO\ de 1912, «paJYa des" 
.pezas com insta !lação ele novas 
colonias de alienados» .. . . . .... . 

€óri.ta de cünfeoção d,o proj ecto . ... . . 
ConstTucção dé uma enfern1ar.ia na 

c olonia do Engenho de Dentro .. 
42 jane llas de fe r ro para a mesma· 

·colonia ....... ...... . .... . . . ... . .. . 
.Desrup<ro·priação da fazend·a , d6 <ja-

•car.épaguá . .. ............. . .... . . 

Saldo ... ..... .. .... . ... . . .... .. . 

600$000 

224 :388$200 

9:000$000 

150 :000$000 

400 :000$000 ' 

38.3 :888$200 

16 :111$800 

7 
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Demonstraçã'O do credito revi-gorado. 
·pelo art. 3°,, lettra p, da lei de 
orçamen to vigente e aberto pelo 
decreto n. 8.95·6, de 6 de setembro 
bro de 1911, para «des·pezas C'Om a 
mudança da colonia da Ilha do Go-
vernador, adaptação e instaUação 
desta e da de mulheres no En-
genho de Dentro, constrtl~ção de 
pavHhõfe.S·, etc.1 . . . .. . . . .......... . 

Mudança de 3{;0 loucas do Hospido 
para o Engenho de Dentro, a l-
guns moveis, etc. (19.11) ........ 

Mo dificações nos dormitorios e en-
fermarias existen tes no Engenho 
de Dentro (1912) .. ....... . .. . . . 

Sa;ldo . .. . .... . .. · · .... · · · · · · - · · · · 
Verba yotada para colonias . ....... . 
Des·pezas effectuacla·s com a mu-

dança, in•~•taHaç.ão, ·ad•aptação, co•n-
strucção de novos pavilhões e mo-
dificações das existenteos no En-
,genho de De·ntro (C'Olo·nia de 
mulheres) e acqurs rçao de uma 
fazenda para 'colonia ele homens 
em Jacarépagu:á ....... ·' · ...... . 

Saldo ...... ............... ... . .. . 

9 :9158~478 

77:000$000 

_ '...-'--!....:' ·.:.._·_: ••• • •• 

1 o·o·: o o•O·$.ooo 

86 :9•58$478 

13 :041$·522 
600: 000 $0 00 

470 :846$·6-78 

29:153$322 

' ' N. 2 - O Governo poderá revigorar o saldo do <!red i·to aberto pelo 
deoreto n. 8.484. de 28 de Dezembro de 1910, para as obras da Escola 
Nacional de BeUas ATtes. 

N. •3 - Na consi·gnação "'Coh~ervação, accrescimos e reparos, etc.,. 
da verba - Obras - accres·cen tar as palavras: «inclusive a conclusão 
da EscQra Na;cional de .Be!las Artes,. 

N. 4 - Conforme a·utorização legislativa, o Governo acaba de 
' reo·rg-aniza:r o Acre. De accôrd"O com essa reorganização a Com,missão 

pro•põe ·a s·egui•nt.e tabeHa suhstiotlrtiva á verba 312: 

ADMINISTRAÇÃO, JUSTIÇA E OUTRAS DJDSPEZAS NO TERRITORIO DO ACRE 

Pessoal: 
1 Prefeito, gra ti fi cação .............. . 
2 Intendentes a 12 :000$ de subsidio .. 

Material: 
Ajuda de custo do iPirefeHo .. . ...... . 
Gratificação ao pes•soal da secretaria, 

transportes, etc ., abertura de va-
radouros, consi·rucção de pontes, 
insta!lação ele destacamentos, tra n-
sportes de munições, etc.1 policia-

36:000$000 
24:000$000 

2:500$000 

60 :000$00()o 

.-
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mento; aluguel de barracões paTa 
a secretaria e demais ,repartições 
administrativas, moveis, expe-
diente, utensilios, serventes, pessoal 
das lanchas e alimentação do 
m>esmo, <!o,mlbus-ti·vel, lubTifi.camtes, 
ass·eio, -materia.l para ~lan.chas, 
fe,nuam·entas, acce'ESO·ri.o•s, conserva:.. 
ção, co.nce.ntos e ev:entuaes ..... . . 

Dep.cvrta11wnto do Alto Ptwws 

.Pessoal: 

1 P refeito, gratifi-cação .. ... . 
1 Intendente, •SiUl:Jsld~o .. . ..... , .... . , 

:Mat•eria:l : 

Ajuda de custo do Prefeito, ... . .... . 
Gratificação ao pessoal e mais des-

pezas, como ·no Departame•nto .do 
•Alto Acre ... . ........ . ... . .... . 

DepcL11l'amen·to <lo Alto Jtwuá 

Pessoal: 

1 Preofeito, gTatificação .... . ... . , ... . 
1 Intendente,\ subsid io ..... . ........ , 

Mater.iai: 

Ajuda üe custo do •Prefeito ......... . 
Gratifi<!ação ao pessoal e mais des-

opezas, . <!Om·o n•o Departamento do 
Alto Acre .. .. ..... . ... . ....... . 

Pessoal: 

1 Prefeito, gratificação . .. . . .... . . . . . 
1 Intendente, , su:bsidio . . ...... . .... . . 

Ajuda d·e custo do Prefeito . . . ...... . 
Gratificação ao pessoal e mais des -

·pezas, <!Omo no Departamento do 
~to Acre ................... . .. . 

' 
400:000$000 40·2 :·5•00$000 

4,62.:•500$000 

·36 :•000$000 
12 :00!0$000 48:000$000 

2 ::5 00$000 

4•00 :000$000 402 :500$0•00 

4.50 :-500$000 

36:000$000 
1-2 :000$0'0•0 48 :·000$000 

jÍ 

2 :>500$000 

400 :000·$0:0•0 402 :500$00·0 

450:500$000 

36:000$000 
12 :000$00•0 48:000$000 

2 :·500$000 

400 :000$0:0•0 402:500$000 

450:500$01lO 
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Pessoal: 

Desembaragadores a 10 :0 00$ de or-
de•n'ado e 2·0 :000$ de gratificação 

Aos Preside,nt·es dos Tribunaes, grati-
ficação de 2 :400$ a ca·da um .... . 

2 Procuradores geraes a 8 :000$. de or-
denado e 16:000$ de gratilf icação . 

. 2 .Secretarios a 6 :000$ de ordena:do .é 
12 :000$ de gratificação ... . ... . . 

Officiaes a 2 :4·0·0$ de ordenado e 
4 :800 $ de gratificação ... ... ... . 

2 Amanuenses a 1 :600$ <le ordena:do 
e 3 :2 00 $ de g>ratilficação . . ... . . . 

2 Es·crivães a 2 :·000$ de ordenado e 
4: 000 $ <le gratificação . . .... .. . . 

Officia·es de j ustiça a 1 :000$ de or-
denad·o e 2 :00 0$ ele gratificação. 

Mat·eria1: 

180:000$000 

4:800$000 

.4.8 :00 0$•0,Ó O 

36:000$000 

14 :400$00 0 

9:600$0 0 0 

12 :000 $000· 

12 :0·0·0$0 00 

Aj udas de custo .. . .. .. . .. .................. ~ .. ..... . 
Aluguel de casas, moveis , ob jectos de .,x.pediente, pu-

'bJ.icações •. asseio, des-pezas miudas e eventuaes .. .. 

Conwrca do R io Bn~nco 

P essoal: 
Juiz de Direito a 8 :000$ de orclena:ào 

e 1•6 :0 00$ de grati•ficação .... .. . . 
2 Juizes Municipaes a 6 :00 0$ de or-

denado e 12 :000$ de gratificação. 
·Promotor a 6 :0 00$ de o·rcl·e>nad'o e 

12 :000$ de gratificação .. . . . . .. . 
Adjunto ele promo tor a 4 :000$ de or-

cle,nado e 8 :000$ el e g rot ificação . 
.Offi.ciaes de just iça a 1 :200$ de gra-

tJ,ficação ....... .. ........ ... ... . 

Mat•eria·l : 
Aj udas >Cle custo ... ....... ...... ... . 
A luguel de casas, moveis, objectos de 

ex pedien te, . publicações,. assei•o. 
despezas miuclas e eventuaes .. .. 

24 :000$00·0 

36 :000 $0 00 

1 8 :000$00·0 

12 :000$·0·00 

3:600 $000, 

3:900$000 

12 :000$·0·00 

Com<wca ele Xwpu1·y 
Pesso.al: 

Juiz de Direito a 8 :000$ d·e orde-
nado e 16 :000$ de gratificação ... 

2 Juizes municipa·es a 6 :0 00$ de 0·rde-
nado e 12 :000$ de gTatificação . . 

24 :000$000 '. 

3·6 :000$000 

316:8 00$000 

7 :.5 00$000 

24 :000 $0 00 

348 :(!00$0 00 

93:600$000 

15 :9 0'!>$ 00 0 

109:500$000 

• 
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!Promotor a 6 :000$ d·e ordenado e 
12 :000$ de •g-ratificação .. . . . . 

1 Adjunto -de rpromotor a 4 :000$ ode 
orden ado •e 8 :000$ de gratificação 

3 Officiaes de justiça . .... 

Material: 

Ajudas de custo ...... . . ..... ... . . .. . 
Alug uel de casas, mov·eis, objeqtos de 

exped iente, publicações, asseio, des-
pezas miudas e eV'entuaes . .... . . 

18:000$000 

12:000$000 
3 :_600$000 

3:900$000 
/ 

12:000$000 

Conul!r'cct de Sen?~ct Madurei?'a 
Pessoal: 

1 Juiz -d€ Direi.to a ·8 :000$ .de or·de-
nado e 16 :000$ de gratificação .. 

4 Juiz·es muni·cipaes a 6 :000$ d-e o·rde-
na do e 12 :000$1 d:e gratificação. 

Promotor a 6 :000$ -de ordenado e 
12 :000 $ de gratificação .. . ... ... . 

Ad juntos de (f'·romotor a 4 :0 00$ de 
ordenado e 8 ;:000$ -de .gratificação 

Officiaes de justiça a 1 :200$ ele 
grati-fiçação. : . ..... . ....... .. .. . 

Material: 

Ajudas de custo. · ... .... · . . .... . . .. . . 
-'>.luguel de casas, moveis, objectos de 

· .e:.opeelient€, publicações, asseio, 
despezas miuelas ·e eventua:es . ... 

Pessoal : 

1 Juiz d e Direi.to a 8 :00 0$ de orde-
nado € 16 :00 0$ ele gratificação .. 

2 J uizes munici-p-aes a 6 :000$000 de or-
denado e 12 :000$ ele gratificação 

Promotor a 6 :000 $· de ord·en ado e 
12 :000$ de •gr atificação · ... .... . . 

1 Ad junto a · 4 :000$ de ordenado e 
8:0 00 $ de gratWcação . . ... . ... . 

.Officiaes de justiça a 1 :200$ de 
gratificação . .. . .. , ........ . .. . .. . 

24 :000$000 

72:000$000 

18:0 00$ 000 

36 :0 00$0 00· 

6:000$000 

6 :500$000 

12 :000$000 

24:000$000 

36:000$000 

1 8 :000$000 

12:0 00 $000 

3:600$000 

. . 't 

93:600$000 

15:900$000 

10 9 :>500$000 

1•5 6 :000$000 

1•8 :500$000 

174:500$000 

93:600$000 
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Material: 

.i\judae de custo ..... ....... .. ... .. . 
· Aluguel de casas, moveis, objectos de 

expediente, publicaçõ.es., asseio, 
despezas miudas e . even tuaes .. .. 

3:900$000 

12:000$000 

Co11W'/1Ca de Tarm•cá 
Pessoal: 

1 J .uiz 'd.e Direito a 8 :000$ de orde- .,. 
·nado e 16 :000$ de_ gratifi.cação .. 

2 .Juizes municipaes a 6. :000$ de OT-
. denado € 12 :000$ de •gratificação 

iPfomotor a 6 :000$. de ordenado e 
12 :00•0$ de gratfficação ........ . 

Adjunto de Promotor a 4 :000$ de 
ordenado e 8 :000$ ·de gratificação 

Officiaes de justiça .. e 1 :200$ de: 
gratifi·cação . ..... .. ....... ....... . 

Material: 

Ajuda de custo ... : .............. .. . 
Aluguel de ·casas, mov€is, obje.ctos de 

.expediente, p·Ublicações, asse-io, 
despezas rniudas e eventuaes .... 

•Material geral : 

Pa·ra s€rviços publicos e obras no 
•Territorio do Acre ............. . 

N·. ·5 - Accrescente-s·e : 

24:000$000 

36 :0.00$000 

18:000$000 

12 :000$00•0' 

3:900$000 

12:000$000 

;1·5 :900$000 

109 :500$0.00 

9:3 :600$000 

15 :900$00.0 

109 :<500$00·0 

1. 000 :000$000 

3. 774 :·800$000 

J>ara continuação das obras do Instituto Oswaldo Cruz 150 :000$000.• 
·S.ala da •Commissão, de novembro de 1912. - Felix Pac•heco. 
N. 6 - >Continúa em vigo-r a a11torização conC'edida ao .Poder Exe-

cutivo pelo art. 1° do decreto ri. 2.3 79, de 4 de janeiro de 1911, ·na parte 
relativa ao Codigo IPenal. 

N. 7 - A attenção do Relator foi vivamente soJj.citada para a 
necess ida·d·e urgente que existe de dotar-se o Rio de J•aneiro de uma 
nova maternidad·e que .soccorra real•rnente a todas as parturientes pobres 
que se apresentarem, e <preste s.erv!ços ás •Clinicas medicas dessa espe-
cialidade. As que existem não servem ou não bastam. A da !Santa Casa 
está condemnada. Não se devem \.nternar mUJlheres gravidas num ho.spital 
geral. A .das Laranjeiras, m uito bem posta, •mas Teduzida, servir:á quando 
muito ao bairro. e isto mesmo ·com lacunas fo-rçosas •que a imprensa 
tem revelado. 

O Relator submette aos seus co!legas. para melhorar esta situação 
: a seguinte emenda .que a Commissão ·acceita: 

Fica o Governo autorizado & auxili&r a >Pr,feitura com 200 : 000~ 
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pa:ra a construcção de um edificio destinado a uma grande maternidade 
modelo na 'Capital F ederal, podendo para isso abrir o necessario credito. 

Sala ·das Commissões, 25 de novembro de 1912. - Homero :Ba-
ptista, ViCe-Presidente. - IFe·Jix !Pacheco, Re lator. - João Simplido. -
Galeão Carvalhal. - Perei-r.a Nunes, vencido quanto ,â_ emen da n. '54. -
Raul Fernand es, vencido quanto á emenda n. ·54. - Antonio Carlos, 
com restricções. - Octavio Man'S'abeira. --' Caetano de Albuquerque, 
COJTI restricções. 





NOTA 

Em 28 de Novembro entra em dis·cussào uni•ca o p-arecer sobre a.s 

emenda.s em 2•. Oram ·os Srs. Erieo Coelho. 'Dhomaz Delfim . E' encer-

ra.d.a . 





DISCUSSÃO 

O Sr. Erico Coelho· -· •Sr. l?:resiclente, não <tomarei nTtlito te:npo 
•com o que tenho a dizer . 

Em primeiro lugar ag.radeço ao !Ilustre He\a-
Sessiio ele 2 de to!' da Commissã.o de Finanças as referencias ·be-

Dezemàro nevo las . . . 
0 SR. Ji'EL1X !P AOHEOO - !Muito justas. 

O SR. ERICO CoEr.Ho - ... como· .fez, aos meu·s escri:ptos· e discursos, 
a respeito do ensino · .pulYlico, na União F·ed•eral, de qualquer •gráo ou 
natu•reza . 

. Mas reparem os S·rs. 'Deputados que o digno Relator, Sr. Felix Pa-
<;heco ·é s•uspei.tissimo no •e1og.iar a minha pessoa; .POTquan·to fui amigo 
e a>dmi•ràdor de seu venerando pai, o ·magistrado Gabriel IFerr.ei-ra, de 
.raros pr.edi-caclos d•e ca·ra•cter e int.eUigencia. (Mo.uito b '<Mlk) 

E.m segundo tUgar devo explioações ~obre a em·en-::la ~11. 119, posto 
não ltne-peces·se, da •Comm:hssão de 'Fi·nança:.s, .parecer ·favor-avel. · 

Argumento com o que occor.re na Faculd.ad·e do ·Rio .de Jwneiro, cuja 
ecq•nomia lnão me é extranha, tanto sei sur.dir ·suas necessi·dades nr-
gentes. 

A s•ubvenção em ·d'inheiTo que o Congresso Nacional conced.e annual-
m.en:te é ·consumida, quasi toda, ·em pag·a.mentos ao pessoal adventício, 
docente .e administrativo. 

•Chamo a a1:tenção dos .srs . . Deputados pa.ra a redkumação, que •lhes 
f·oi · dli;ri~gida p~la ~coongr·egação da .Faicuh:1Jad,e, 1nos .ter.m.os exarados, .pa,...; 
gina 43 do 1Jarecer que se discute. 

IDa subvenção .annual ·co•ncedida a este ·instit'uto de ensino, dedu-
zi.dos os ·pagam·entos do pessoal novo, «resta. em •proveito .cJ,a ·Fa0u~dade 
de .Medi-cina, no anaximo, s .. mente para conservação da limpeza interna 

·do edif.ido e · a.ccruisição de' um outro -obj-ecto imprescindtvel»: .tri·s·te ver-
dade! 

1Notem os Srs. Deputados, á vista da mesma reclrum.ação, que não 
tem a Faculdad·e de 1Med'cina bastantes laboratorios e as clini·cas se 
acham em petição de 1m.iseria. 

A ·emenda· •n. H9 se j.ustifica, por co·nsegui·nte, nesta opportunida.de, 
em · bPeves razõers de ordem econom' ca 'e financei·ra. 

A subv-enção pecunial'i.a para pagamento d-o 'pessoal adventício na 
·Faculdade do ,H'o ·de Janeiro é demasiada, visto que os ·docentes ex-
tranhos ao anagisteri:o offi'cial não s6 recebem gr.attfi.cações crue o The-
souro ·Nac~onai subm1inistra ao cofre do instit1rt.o, :desse ·modo aquinl1oado , 
como tambe,in ahi se locupletam, embolsando t:!xas de -Gl<rsos e taxas 
de exames; quan·tias que melhor revertessem para occo~er ás necessl-
d.,des . materiaes do ensi.no . ,Não sendo assim são uma ninharia os no-
venta contos que a ICom.mhss-ão d.e Finanças se dignou ·fixar em V\'l'·ba 
com 'detJ.tino á . Faculda.d·e d•e !Medicina, ·afim de installar •la-boratorios e 
accud.ir ás cli·ni'cas d·eEmruntellad,as. 

O dog··no ·relator ·do 'Parecer em debate aHude a um proj•ecto· da üa-
:nara, em amdamento, q.ue abri·rá o credi•to de quatro mil contos, pr<> 
cisos á constrüc·ção de UJm •edifi.cio con•dig.no da F.a,cu-Jdad.e do Rio, par 
e•mquanto ·no paTdieiro de aluguel, e éLo hospita!l de cUnicas respectivo. 

:São obras de futuro, a bem do ensino ·publico; enh'etanto no pre-
sente acha-se a .Fa.culdad.e ·d·e Medici'l1a ·bal-da de recursos em · dinheiro, 
·para attender ás · neces·sidad·es ·mat•eriaes, decor-rentes · da transformação 
do insti·tuto de ens•ino, em Yi•r.tude da •lei o·rgM1ka de Abril, ao .passo 

r 
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qu·e a Comm issão de •F .inanças não correspc>nde, ·no mom.ento, á. recla-
mação do ·corpo docente. 

IHa veria ou ma " provtdencia na a lternati·va : ou d-e aconselh ar a Com-
nüssão ·de Fi'lla:nças mrui.o.r verba em cli·nheiro, ,para -occorrer ás ur-
gienci<as ·materiaes odo ensi·no; ou pro·por .q:ue as taxas e emo1um·entos 
que a Faculdade do R io arr·ecada .sejam ·el•e&pendidas com la;boratorios e 
cl inicas de prefel'encia1 e1m. vez de se con sumirem em· gTati.fi.caçê)ies 
ao •pessoal docente .e aelhninistrativo, i·á remune-rad.o l;lelo Thesom·o 

N"ac'o•nal senão pelo •Co·fre ·elo Instituto de ·E ns·ino, inclusive os em-
pregados &ubalternos. 

Não faço •einpenho J)ela acceitação da em-en<'La •n. 119, ta-nto que, 
na occasião ele :ser votada, hei de ;retiral-a, a requerimento. 

IMas, quando se ap resentar em 3• discussão o !Orçamento do 'In-
tePior, formu·larei outra emen1:la, na esperança de que a ·hom'ada -C'om-
missão dé Fina nças ·a !lidO·pte ·de a l•gum modo. (Muito b em~; mu-ito 
bem!) 

o Sr. Thomaz Delfino ( *) - S.r. Presidente, são ·SLmoles. ]ig-P jra>< 
a.s considerações que venho add•uzir sobre o orçame-nto da- Jus>t•i ça e 
Negocio;s Interiores . · 

'Versa:rao pa·rticula-nnente sobre rus relações existentes entre a iM:u-
niocipalidad•e d o Dist·ricto Federal e a União, quanto a serviços admi-

·nlst•rativos ·e .rendas 'para mruntel-os. , 
A ·distribuição ele serv'ços e dos impostos affectos a esses serv;iços 

forçou-me, Elm. consequencia das mi.nhas ·f-u n cções de representan te desta 
'ciclad•e, a v.ir occupar por aJguns i·ns t a ntes oa attenção da Casa. 

Um r egimen !linÚgo ex;iste para as •relações e ntre a ·M'I.inicipali•d'rude 
e a Un 1ão, reg·ulando os s•ervi:ços admi•nistrativos da cidad.e e as ccm-
tJ'i,buições para esses serviços . 

Esse I'egimen vem, p6d·e-se d•izer, deve-se dizer -'- é a eXJpressão 
da v<e'l'd.!l!de - desrl e os .pri:neiros orçà mentos ·da tRepublica. 

A·S diff iculdacles, ainda •hoje -senüdas para a ·discri:rÍi'!lação dos 
serviços admi·n'stratiV>os ·ela cidade, munidpaes e fed·eraes, com.o para 
a .d iscrimi>nação das r·eqdas affectas a esses serviços, desde o p·rin-
cipio fo-ram sentidas. 

Acloptou-se o r·egi•men actua!l; bebido no .systema rrancez, bebido· 
naqueJl.e .que a França, unharia, adaptou par a Pariz. 

E.ntreta.nto, duvi·cl.o que o .r.eg-imen a•doptad o em Pariz seja ·~x<e,ta

mente esse que !l!ppl1ca.mo,s ·ao -Rio de J aneiro, ·porque m.e par.ece impo.s-
siV'el que as ·rtmdas claqueH;, ci·d·ade sejaJm despendidas serri que a resp,e-
ctiva municip.al'dacle, dosa, co:ri.o é, de s ua.; a:ttri.buições, discuti'!ldo, 
como costuma fazer, ttodas as materias ode S'lla c omp.etencia, concord.e 
com. tal modo de ap·plicação de d·inheiros seus. 

10 J1on raclo Relator da :Commissão, ·como todos nós, sent·e a . si-
tuação •embaraçosa, cHffici'l , anomala , perigosa e - por que não em.-
:pregar a v<ei'd adeira expres.são? - até um •ta:n to rid.icula, cr.eada por 
"\Ssa separação de servóços e pelo ~ modo por que as rendas da União. e 

.,' ~ Distrlcto entram ,na manutenção ele t.aes .,erviços. 
O honrado LRe'lator c-lass.Hica o syst'em a actual de «anomalia i·rri-

I 
( •) .'Este àisowrso não foi r evisto pelo oxador. 



tan t e, em que; po.r dec re to, e sem que o devedor tenha o direiJto doe 
{lcs cL\Ur a ·diVIda, se attnbcrEi •U:n a.e J:nto ao Districtb Feclera,J., 

.Não posso cteixa r ele ac·c-ei t a r as pala v-ra.s do digno H.ela:tor como 
pe rfeitamente adapta veis á · situação co.mo as que exa"camen te a 
'ct e liena:m, e lhe da o a designação apropriada e prechsa ; entre tanto, 

· S .. ,Ex. ,diz ainda,· co1npl·etanuo o s-eu _pensa::nento, que (ds·to não ~m
pede que a cifr a ele sua respoooabi.\iodadell, i s to e, . cia responsal:>iliclade ' 
CLo D1sn·icto F ederal; ·«cr.esça ele anno para anno". 

!Ora, s e, por u.m cl•ecreto, a Municipali aade na Capital é declarada 
devedora CL e •Cer,ta quanLa, se ella não t em o ctireito, a hperctade cte 
exam,.nar as so1mmas com que deve .contrlbuii· para oe terminados ser -
viços, .não se •póde dizer qu·e caiba á mesm.a .mumclpalia a oe a menor 
pa:rtlc.u.J.a de res·ponsabi1Lda:de nessa div, a a, ( A poiaaos aa banccuw ao 
Di&t?'iotO' Ji'lfdieTai e de out?'os. S?'s. Dep1etactos. ) 

O <lR. FELIX PACHECO - Não .estou longe •Cl e c oncordar com V . Ex . 
. L) .;:)R. '.l 'H V MAZ 1J.illL1-' H I N O - ... !\.. Ql VlUa. TI O..{) e u rt - ' '.i.L·""~· . -...; ll.t/c:e..!l...~. a-....e ; e 

de quetn a fez,to U·e que:n tomou a reso1'u,ção de eS Label~ e.cel-a, p.o·r si, 
s e1n auLorização, é do procuraao.r que nao t in ha man .... a. to . 

.Ja, <Jr . .t'resld·ente, lJOr occasiao a é se vota r o .Q.!Çame<n to ela H.e-
ceita, t·iv•en1os enseJO ·d-e t-ratar CLQ· ilnposto ae t r a ns1rn.Issâo de pro~ 

p1·1 ectaa e, :tran s.teriao o amno passa do para o JJ.istr1 c: co l~' eo. eral. w.\J ·ào 
-e .neces sar .. o, co1n o pensa .o iuusti'I8 H.elator .para qu e a arrec:adaçav 

eonLm ue a se r tena pelo Districto F -ederal, que o bena~...o v,ote nesce 
):) e nliao, rej e.:La nao 'o t·exto, a·p:p·rovaao pe·la •L.:a m,ara en1 . :::a ctis0ussav, 
qu e o.e t e.Itrrtlll10U a v olta {l:O ünposto á U nüto; como V. ~x. sabe, q.ll.alnu..o 
u v.s inos a 11 on ra, nós, L>·eputaaos pelo DlsLricLo J..i'eetel.<:Ll , · u.e 1Ua11 dar a, 

M,esa emena.a; que e,stabelece a perrnanenc1a ao ,n1posco com a .iVlunici-
palid.aae uo · DJB td·cto :l i"'eaeral, ficou ver:..ficaCiiO que, aino a no terc-e1ro 
Turno, .põa.e a 1Catm1ara vo-ltar sobre o q.ue tez e ap:IJr.ov a.r a e inen .... l'a . 

t:U.: ', pois, tum enga•no -do eminente 1R elator pensar q.ue o .i.m.posto ele 
que ::;e Lra.uL so poa..e s er .c01ns·ervado nas :nãos ua 1-' Ie t.e l tUl·a -en1 v i.rtuu·e 
~...ç l"t:~O l·U·çao uo . .;:; e na \J. O ; pód.e l·Sto ser feito, con1o s em d•u v ~ua o será, 
1 ... e1a IJ ~O'IJl '.a camar~ 

>O :3R. .P EJREIRA BR,..GA - E' a nos~a esperan'.ça . 
.O :SR. THOMAZ DELFINO - Todos,. Sr. Presid ente, a gora que o 

tempo tem mostrado os inconvenientes .cJo iregimen ·institui.clo .desd·e os 
pr.ime1ros dia<; da H.epublica :Pa ra os serviços e lmpostos enn. questão, 
todos desejam a term1nação ela balb.urdia em que nos a cha mos. 

E' preciso, ef.f ectiva mente, como d·iz o digno iR.elator, acabar .com · 
o absu,rclo deste reg.ilmen e restabel•ecer a ordem, não só no o ~ -mento: 
federal como no municipal. Os i·nconv.eni•entes, quer a dministrativos quer 
moraes, ·são paten·tes ; •não, é necess•arro que S·e insista lungame.nte ; 
•todos com•prehendern, esses inconvenientes saltam aos olhos ' de todos. · 
J .á disse, Sr .. Presi·d.ent.e, que a M·unicipalidade na da eleve á União. O 
unic.o ponto em que se poderia s up por co,m qualque r a:pparencia de ra-
zã<i>. a existenc'i a desta, <di'Vida seria aquelle que se re fere á A.ssis tencia 
dos Aliena clo.s. 

· A · Municipa lidade desta Capital el e longa data, ·desde os tempos , 
da M·C1na!'chia, v em 1assi•stindo muito .regula rm,en·te os seus 1D-ucos, tal - ~ 
vez, posso dizer, qua si modelarrne nte . · (Apoõ(/)clos . ) Esta assistencia lllOS 
mstados em gera.! ou .nào ex.iste ou é mui•to J'ud'ilnen't ar, aco.ntecendo 
que dos Estados proxi:rrl.os os le sos são a tirados, jo:gado.s ás ruas desta 
Capital. . 

O ÍSR. FELIX P ACHECO - 'Embarcados no t rem para desembarcai·em 
no crumpo de San t' Anna. 
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, O SR. THoMAz DELFINo -:- As autoridades n1aturalm~rüe os faze·~ 
conduzir para o Asylo de Al·ienados e ·é ·isso q ue d'll origem á apparente 

·divida da Municí·palidade :Pará a União. -Como se vê, é ·uma. divida mui-
to co•ntes tavel. ' 

Si é justo que a "Municipalidad·e assista os seus lesos e lou·cos, as-
sistir •a to elos os pertu.rbados men'taes do ·Braz i.! é um·. encargo excessivo~. 
é carid.ade que a "MunicipaJidad·e não p6de fazer •nem seria justo que 
fizesse. 

O systema ele fazer a Municipalidade · .pa,gar metade das despezas 
com a Policia, JuS'tiça e Corpo ele Bombeiros iiilJ)or'taria, si o Governo 
c;uizesse, alargar os serviços de policia, . po-r toda parte coii:struir qua,r- . 
teis, organizar justiça 1m.ais larga e J'egiam.ente •remunerada, .como a 
jus'tiça i.ng"leza, tm·nsformar o Cor.po de •Bombeiros em um verdadeiro 
exercito, importaria, repito, ·eJl\ dar á mesma União a facu·Jdade :1e 
absorver todas as rendas do Districto Federal. 

Por e.ote .simp:Jes mdoci-ni() s·e vê quanto ·é absurdo, ·quanto é ex-
travagamte o regimen que põe em poder da União absorver com esses 
serviços todos· a rece ita da Municipalidade do Districto. ·Federal. 

O regi.men, que vem desc1e o principio da IRepu'bJi.ca, é evidente-
mente um regim·en tran.sitorio, esba·b'elecido sem;pre no orçamento. 

Não é resultante de uma J.ei especial que· sépa.re serviço e renda, 
vem sendo estabelecida de anno para :;tnno, d.e orça,mento em orçamento, 
sem um ca.racter definitivo que 1eria si eJIJia.nasse de uma lei ordi-
naria que, ao correr dos seus tur<n()s nesta· Casa, seria a.mplame.nte 
di.scutida. 

0 SR. PEREIRA BRAGA - ESta. seria a solução justa. 
O SR. THoMAz ·DELFINO - Que o regimen que ona temos é ·trans i-

taria, .pa•ssagelro - e isto .mes,m.o -eX:pili-ca a sua irregularidade, anoma-
lia, extrava.ganeia ·e . ridtculo - é evidenciado :Pelo facto ·, de ter sido 
i•n·s'tituido em orçamento e de ·em o.rçam·ento ter sido sempre mantido. 

A' Camar.a dos •De.putados -como ao .Senado, é inquestio.navelmente 
difficil fazer justa e equi:tativa separação d·e serviços e ·discriminação <Je 
rendas com os .simples d•ados relativos -á elaboraçã-o. de orçamentos. 

A materia 'ê Ue .relevancia, ê àe importancia a merecer, consti-
tuir assumpto de projecto de lei especial. 

Todas as anomaJI1aiS · que .existem a es'te respeito e que teem áid~ 
crn.antidas até agora devem oser .sanadas dentro da Constituição. 

ü regimen dos .serviços pubJt.co.s da oa.pital e de sua,s a·en:das' resu-
midmn•en'te se pôde dizer que está estabelecido no :n. ,30 dos a.rt.s·. 34 
e 67 da Corusti tuição . 

O Cong·resso Joegisla sobre org.a.nizaçã,o muonicip'al do 'Distri.cto Fe-
deral, sobre policia, ensin() su.perio-r e os demais sei"V·iços que nesta Ca-
pit•a-1 forem .reservadOIS para o -Governo doa União. 

E' o que dispõe o n. 30 do art. 3-4 .. 
O ar't. 67 .compieta o dispositivo do :n. 30 do art. 34, dizendo: 'Sal-

vas. as restricçõe.s .especifi·cadas na Constituição e leis fed•eraes, o Dis-
tri,c to Federal é adminLstrado peJoas au·toridades mu.ni.cipa•es. 

O paragrapho unico desse ar:tigo diz que as despezas de caracter 
local, •na ·Ca.piba·l d,a Republica, ·incumbem exclusivamente á autoridade 
m1unicilpal. 

·conÚo.ntanél.o-se as ·duas disposiçOes, o que se encontra é o se. 
gui'nte: todos os sel"Viços de que a Un1ião precisa para sua garantia são 
serviços de caracte.r geral, fede1'al; sobre estes a 'União legisla, e com•J 
11. União legisla sobre elles, a União paga. 

üs serviços que não teem ·cai'alcter geral, universal, são serviços 
Jocaes sobre os quaes a Municipali,dad•e •legisla e os quaes ,paga. 

A Muni·Cipalidade não 'é chamad~ para pagar o e.nsin() ~uperior da 
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Capital, P.n tretamt o o ·é .para ,pa.gar a ·Policia, a J ·ustiça e o Corpo de 
Eom·be'iros. 

•Porque é chama.da [Jana. ,]iagar a . 'P•olicia, .a Justiça e o Corpo de 
Bombeiros, -devia tambem .l•ogica.mente ser chamad-a para pagar o en-
sino rsuperior; entret1a1nto, ni.nguem ·a ·chamou :para pagar o ensLno su-

. perior. 
A. separação entre os serviços e .as -rendas me parece perfeitamente 

estabelecida com estes -dous artigos da Const ituição. 
O ;n. 30 do art. '34 que· se casa, que se ·harmoni~a· , que se prend•!, 

. que se liga perfeitamente co,m. o art. 67, est.abe'·ece relações daras, -per-
feitas, nitidas entre a União e .a, M-unicipalidade. 

Nesta ordem de i.d-êas e neste ponto de vista, desconhecendo dl-
vida à:ttribuida á M.unicipalidad-e tPara com a CUnião, negando a exi~
ten'cia d•essa divida, -vendo que a Co·nstituição j á re-gulou sabia, federa-
tiva, log'i-ca e justamente, os ser·viços ·como as . -rendas affectas á União 
ou á Munidpali-éLade do Di-stricto Federal, <não 'posso concordar com !lS 
palavras da Com missão em relação á emenda n. 4. · 

A Com-missão .propõe, em relação lá emen{la n. 1, que defi.nitiv.óL-
mente fique com à união o imiposto de industrias e profissões .no Dis-
t-ricto Federal, mantendo a. União os serviços de Justiça, Bombeiros e 
Pol.i.cia local e q ue, para saldar as di-vLda•s exis-tentes entre a <União e 
a ·Muni.cipali~ade, entregue -e.s·t~ á U.niãto ou apolkes mu,nici-paes, ou o 
'l'heatro Munici.pal, a l·ém da fazenda de Mangui,nhos e t erre11.o proximo 
á !Faculdade -de Medicina •e out.-os da cida.cle. · 

<Ora, Sr. Presidente, nunca a ,M·u·nlcipalidade desta Capi·tal rega.-
teou terrenos par,a, serviços publicos á União. Os terrenos onde está 
ce.rto -quartel de <Po!i.cia moderm•o, avalia.dos em ,mais de 5 .'000 contos, 
pertencem á cidade e foram entregues, sem a menor r eluta.ncia, ao Go-
verno J!'ederal. 

O SR. PEREIRA IBRAGA - rPelos terreno.s da Av•enida CenÚal a 
União não pagou nenhum laudemio á Municipalida,de. 

O SR. THOMAz DELFINo - Os terrenos da Avenida Central adquiri -
d-os, como foreiros, á Muni-cipalidade, o fora,m. com dispens-a do la:l-
de'mio por par\ e da Muni-c-ipalidade. 

·Emfim, . muitos outros terneno.s, necessarios para serviços publi-
cos, teem · sido entregu es pela P -refeitura ao Governo Federal, sem a 
n1 e:~ or obj ecção. . 

O que não é justo é que, · .pana. uma divida t!Jl'O'bl·ema:tica, que para 
.m-im absolutamente não exi-ste, o -Di.stri·cto Federal entregue ao Governo 
Federal aquiUo que lhe custou somma.s enormes e q u e ·representa um 
ornamento para a cidade, como é o Thea-tro Munici:pa.l. 

O substitutivo d.a Commissão, Sr. Presidente, <não faz cessar esse 
regimen de an'omalia >e~m. que se àcham até hoje .a, Uniã-o e o -Di.stricta 
Federal. Ao contrario, eUe continúa . .. 

O IS:R . FELrx PACHECO - A União entregou o Corpo de .Bom·beiros á 
Muni-cipalidade e esta, no ·anno seguinte, o devolv•eu, a llega,ndo que não 
o podi-a susten'tar. 

O SR. THoMAz D.ELFINo - Todas as cidad•es do mu·nd.o teem Cor,po 
de ·Bombeiros. 

1Não é, portanto, nada d-e extra,ord i·nario que .a cidade do iRio de Ja-
nei·I'O tenha ta.mll:'>em o seu. O que ella não -póde ' ter é um Corpo de -Bom-
beiros militarizado (aploikvcw,s), prim•eiro, porque isso acarreta um gran -
de dispendio; segundo, tPorque a Municipalidade, regimen local, nã0 
.pó de conferir honras militares .com.o 'a,s do Exercito (wpdiaidos). 

' Vinha, como disse; Sr. 'Pre.sid,ente, apenas refurir-me a esse pon't () 
dQ orçamento do 'Interior. · 

Afinal, repeti as , Pala-vra,s do iRe'lato.r, que o rr·egimen_ é ano!l'jlalo, 
é d-e co-nfusão, 'é trarnsitorio e que é o:>reciso ipôr um pon'to d'lnal nesta 



si·tuação . Mas o pu.nto f.inal não é aquelle que a Co;mmissão quer pôr . . 
O ponto fina l ·é ma nter os preceitos óonsütucio.naes, distinguindo us 
serviços da União e os sei'viços da Mwnici.paliil.ade. 

ü.s s erviços da Uniã·o el!.a legi-sla sobre elles e .paga /e os serviços 
d~t .Municipalidade ella legisla sobre elles e :paga. ·Eis aqui, Sr. PresL-
d Emt e, a s minhas aonsiderações. (JI!Iuitlo bern; rnu.ilto be-rn. O or•ado1· é 
c tO?n1J?'iJ>n,enta<l•o.) 

E ' encerrada a discus-são do pa r ecer · da Oo.mmissão de Fina nças 
.sobre as emendas offerecidas ao p ruject o n . 15•5, de 1912, e adiada a 
v·otação do projecto. 

VOTAÇÃO 
E' appro-vado o projeclo e verifica-se fal~a ele :numero para. . a 

vota ção das emendas. 

O Sr. Pedro Lago (pele! onlem) - V. Ex. acaba doe amnunciar a 
votaÇão das emendas offereciclas ao orçamento do ·Interior, mas per-

mitti:!'á, antes, alg-umas oonsi·ileraçõ·e·s que i·nteres-
Sessão de õ de sam a o c-umprimento do Thegimento e , m ais do que 

Dezembro i-sto, a situa ção moral deis Deputados, reduzidos 
pela Commissão de Finanças lá tl' is,te condição de 

servos da gléba. Não é :poss1vel, So·. rPresiodoen.te , que a Co.mmissão d e 
Finançrus s-eja a·ssi·m Olntüpotenre, qoue ·se pos<;;a sobrepôr ao R egimen to 
da Camara, a c-r.edi•tan do, talvez, que sejam ig.noradas as leis üe nosso 
paiz, -e, q-ue os S.rs: DepUitado•s são ing,enlllos, sem noção do<3 seus ldi·reitos 
e prerogrutivas. 

Sr. Presidente, Deputados de todrus ·as bancadas, de todos os Es-
tado.s, ·apresentarann a diversas ·rubricas do orça,mento - 87 emendas . 

. O .SR. FELrx PACHECO - E a Commissão não lhes contestou o 
direito. 

O .SR. PEDRO LAGO - Em taes condições, a Commis.são tem de r e-
conhecer que as emendas ... 

~0 'SR. FELIX !PACHECO - São legitima.s todas. 
O SR. PEDRO LAGO - ... são legitima s . Ora., si, pelo orgam de seu 

J'elator, a ·Commissão r econhece que foram regi-m entalmente apresen-
ta·das, como, abusando de sua omnipo.tencia nesta Casa e da solida-
viedade poUt ica de seus collegas v·em propôr um só substitutivo a toda s 
essas 87 emendas, que tratam de .assumptos diversos e ' que visam diffe-
rentes rubricas do orçamento ? 

Pelo a11: . 170· do Regimento , as Commi.ssões podem apresentar 
emendas additiva.s ,suppressivas, ma.s entende-se que é a cada emenda, 
e nunca um substitutivo a emendas diversas. 

O SR. FELIX PACHECO - E' o que se vê todas os dias na votação dos 
orçame-ntos. • 

O SR. PEDRO LAGO - Sr. Presidente, consul-tando o.s inter-esses 
do E stado que represe·ntú, propuz emendas a varias rubricas do orça-
mento do Interior. Uma s·e refere ao art. 10, outra ao 2°, .outra é rela-
tiv-a a «Soccorros Publioos)), ·etc., etc ... ·. 

Pretend·eu a Commissão garroteal-as de um só golpe e, para não 
permittir que a Camara vote. uma por uma · ·las · minhas emendas, to-
mando assim conhecimento da:s razões _que L [ e para apr'esental-as; of-
receu um substitutivo uni co. 

Nos ul! imos te!Ilpos, Çfepois que o Prurtido Conservador s·e apossou 
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de todas as posições officiaes, a discussão doiS orçamentos foi banida 
do Parlamento e nã,o ha quem dê interesse aos· deb rutes. Por occasião 
das votaçõeiS, é que podemüs da,r os motivos justificativos dos nossos 
proj ectos ou emendas, porque é só quando conseguimos auditoria. E até 
esta f.aculdade o honra,do Relator do orçamento do Interior, nos quer 
tirar, com violação clara e m anifesta da lei , (Pro.tesio do s;-. Fe'lix 
Pacheco.) 

Va(l11)GSI, pOirém, wo Regim·ento. O ant. 170 diz que «tanto .na 2• 
como 11a, 3• discussão de qualquer projecto, as emendas ou artigos addi-
tivos, creando ou augmentando despeza, ou ·reduzindo a receita publica, 
não poderão ser admittidos a debate e a votação sem prévio parecer 
da Commissão de F'in.anças". • 

O Sr. ;Deputado T.homaz Cavalcanti~ que com tanta !).Henção. me 
ouve, apresentou a ·esse artigo uma emenda, -nestes 'termos concebida: 

«Accrescenta-se, no final do art . . 170: «onde podel'á apresentar 
sub-.emenda,, o que quer dizer, onde a Commi.ssão ou o Relator, poderá 
ápr esentar· sub-em.enda.. O nobre Deputado Relator do orçamento do 
Interior podia e pó de no uso legitimo de suas prero.gati vas regimentaes 
apl'esentar emenc1a additiva para cada emenda., bem como emenda sup-
pressiva de cada emenda, mas, nunca, um emenda substitutiva da,s 
87 emendas . 

O SR. FLEURY CURADO - Mas todas importrum em augmento. 
O SR. PEDRO LAGO - Todas irhpor.tam em augmento de despeza, 

mas a diversas rubricas orçamentarias. 
O SR. FELIX PACHECo - E' 1)ena. que n ão tenha uma rubrica es-

pecial para. instituições de c.ari·d.ade da Bahia . 
@ SR. PEDRO LAGO - Além do mais o nobre• Deputado, contando 

com a nossa indifferença ... 
O SR. l?ELIX PACHECO - Está engana do, nunca poderia contar 

sinão com a attenção da C amara. 
O SR. PEDRO LAGO - . . . l'eproduziu na emenda substitutiva, que 

apresentou ás 87 elli.endas propostas pelos representantes dos diversos 
Estados da União, o paragrapho uni co do ar·t. 1°, e .ma,is, Sr. Presi-
dente, para não levantar grita, S. Ex. disse: «Com r·elação ás outras 
emendas, que a Commissão julga justas, .os interessado·s que r equeiram 
ao Ministerio da Fazenda, passados s,eis m.ezes, e este atümderá,

1 
se ;por-

ventura, •os recursos do Theouro comportarem." 
Então, o illutre Deputaclo, que ê ReLator do orÇamento do Interior, 

ignora o que está consigna,do ·em todas as nossas leis fiscaes desde 1850 
( e eu trag•o aqui para ler, se porventura fôr posta em duvida . a minha 
affirmação), que despeza a lguma, para, a qual não tenha sido consigna-
da verba especial, no orçatnento, poderá .ser feita ? 

O SR. FELIX PACHECO - Desejaria que V. 'Ex. mostrasse essas 
leis· e direi que as despeza,s não se cumpN>m emquanto o ·Congresso 
n!í,o ·determina .o contrario. . 

O SR. PEDRO LAGO - Mas, V. Ex., não consigna verba; nem au-
toriza o Executivo a abrir credito.. Já que S. Ex., quer conhecer as 
lei.s, vou s·atisfazer as exigencias do illustre Reiátor do orça.mento do 
Ministeri•o do Interior. · 

O preceito consignado em màis de uma lei, é absoluto: não .pó de 
ser ordena,do, pagamento algum sem que na lei ·orçamentaria, estejam 
consignados os fundos correspondentes á d·espeza. . 

E' o que .se deprehende ela ·lei n. 589, de 9 de seten1bro . . de Í850, 
art: 4°, § 11, que diz: «Nenhum Eerv·içO será .ordenado pel-o Governo. 
nem pago pelo Thesouro, sem que na lei que o autorizar, sendo pesterio•· 
á pr·esente, se ·achem consignados os fundos Dorrespondentes, quer a ' 
despeza seja autoriza,da por lei eiSpeci.al, quer .mesmo pela .do orça,-
mento»; e, ainda da lei n. 1.177, ele 9 de setembro ·.ae 18·62, art.' 14 ': -

8 



«O Mii1istro da F ,azenéla, não pode~á .ordenar o pagamento, .sob pena 
de responsabilidade, de serviço algum, sem que na le-i que o houver 
autoriz,ado ·estejam consignados <lS fund·os cor•reispondente.s á despeza". 

O moment·o não comporta maiores explanações e não permüte a 
leitura de outros dispositi\nos de lei, J)elos quaes eu demonstraria -á evi-
dencia .que é •iilTipl"{)cedente a emenda substitutiva do honrado Deputado 
pelo Piauhy, illustre Relator do <lrça m ento do lrrterior e meu caro 
amigo. 

Nessas condições, a .questão de ordem, que quero s utnnetter á 
V. Ex., é a seguinte: não pó de a emenda substitutiva a,presentada pela 
Commissã{) de ·Fi:nanças ser .submettida a vntos . Em• primeiro logar, 
porque é contra o Regimento, ·em segundo Jogar, porque contraria de 
f.rerrte dispositivos legaes· ~cos quaes todos ·devemos obediencia. · 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que faça .submetter a .votos, uma 
por uma, as 87 -emendas, apresentadas ao •orçame·nto do Interior . 
(Mu~to bem; 1nuito bem.) 

O Sr. Pres!i.dente - 1Não tem razão o nobr-e De-ptr.tado 'nas consicle-
rações •que acaba 'de faze,r. 

Procedentes as considera.ções -de S. Ex., importava em ser supprl-
mida dos processos .parlam·entares nesta >Camara, uma pratica de us-o 
co.nstante, empregada sempre ou peJo, menos -desde que o actua.l Presi-
dente é ·Deputado. 

O substi.tutivo está nas praxes uniformes desta Casa, já apresenta-
da a uma, j-á a,presentada a duas ou a muitas emendas. 

Cumpre notar semelhante praxe, como -tal se deve chamar ·e não 
corruptela, funda-.se em disposição expressa do Regimento. E' assim 
que o ar.t. 212 ,do Regimento -estabetece, que na, 2" como na 3" dis-
cussã{) de qualquer pro,jecto, os substitutivos apresentados na fórma, 
que o nobre Deputado pensa que não pôde sem ·empregada, terão pre-
ferencia na votação, seguoindo-,se a ordem da, precedenci.a na apresenta-
cão, salvo deliberação em contrario t<lma:da pela C.am.ara. 

,E' de accôrdo com -essa dbsposição r-egimental que a Mesa tem pro-
cedido sempre, annunciando a votaÇão de substitutiv-o .ant,es da votação 
da -emenda ou emendas .a que -elle offerece .a substituição . 

De modo que, -com pezar meu, obedecendo ao texto regimental, a 
· M-esà nãç> · póde satisfazer o pedid<l , do nobre Deputado, ·de fazer votar, 

em primeiro Jogar, as· emendas, em vez d-e fazer votar o substitutivo, 
porque o -Regimento é ·expresso quando manda que, em primeiro Jogar, 
se vote o substitutivo, salvo caso de preferencia concedida para as 
emendas. 

Isto , porém, não importa em affirmação alguma a respeito ·do me-
recimento .de substitutivo . 

Si .a ·Ca;mara entender dever votar as emendas, uma por uma, re-
g eitar'á -o substi·tutivo e, em ·seguida,, serão .submettidas a v<lto.s as 
emendas. 

Essa é a explicação que a Mesa julga ele seu dever dar ao 1llustre 
Deputado. 

O Sr. Presidente - Vou subme>tter a vo•tos as emoodas. 
VrorÇação ·d·a se.g~u·inrte tem1e.nd·a, sotb .o :n . 1, '·elo tSr. J.o~sé ~Boniía;C!io : 

«Fi.ca o Governo autorizado a entender-se com o -prefeito do Di,s-
tricto F.e,deral no s .entiJdo de arrecadar a metad-e d1as 

Sessão de 6 de elespezas feitàs .com os serviços ela !Poli-cia, Corpo 
Seternb1•o .c],e Bombeiros e Justiça -d-o [J) istri~to F ,e!deral e a cujo • 

•pagamento é o mesmo di-stricto obrigado por lei. • 

O Sr. Presidente - A estQ. emend.a a ·Co!ffil11issão offereceu o se-
8')Úll!te s'LlbstitUJtivo; 

• 



O Governo, por i•n>tenm e•dio d.os Mi·nisteTios da Fla.,<õnda e à a Ju&ti~a , 
e . N.egocios J:m.teri~Gres , '€1ntra;ná ·&m aocôl'lcl.io •oom •a Plr•efei1tura. d·o Dt-s-
tricto Fed·eral para o fim de >liquidar à .e modo definitivo o à•ebi'lo d•esta 
para c.om a União, pod·endo r eceber e m pa,game:nto a;ponces ou pr.oprios 
muni-cipaes, espectfic3Jdam·en1te o 'I'·he·atro •Munic ipal e a .fazenda de Man-
guinhos, os terrenüs proximo.s á F .21culdade de Medi,cina ou outros na 
cidade . . A União pws·sará a cus leal.· por inlei!'o os s·erv i~os de Bom'bei-
r-0'8: 'PoHcia e •fõro lo·cal, ret-endo .d e:finiti vamen te pa;ra i.ndemnização de 
prur.te des"a d·es:pezà a co>b'rança do im .posto ·de industrias e prorfi.ssõ·es 
no Distric,to Federal. Fica eo>ta>beleciüo que a rend a do imiposto de tàcns-
missão de proprieclade ·COnstitu irá ·a co.n·td i·buição da União para o- d es-
envolv imento .do •e.nsi.no prtmario :na Capi>tarl (la .Reipu•bHca." · 

O Sr. Thomaz Del.phino (!J·ela o?·.cLem) - Sr. J=> r es iden te, nós, os 
Deputados pelo Dist'rido Federal, v21mo·s vO"tm· -o •substitu tivo àa •ho.n-
.:rad.a C.ommissão ele ·Fi111anças. · 

Em 3" dis·cussã-o apresenta-remos, :natu,r almente de accôrdo com a 
Com·mis>são, di•sp.os'itivo mais raz•oaJw;l e inais equitat<i·V>O .e<J.n relação á 
ma·teria. (M~uilto benn .) 

O Sr. Corrêa Defreitas (1Jiela o?·,clem) - .Sr. P•r·esicl·en t.e, cham-o a 
aJtten1ção d·a Cmnara para o •subs1itutivo of.fer,ecido rpe.1a C.ommissão de 
Fi:nanças. 

Não :posso, S•r. Presidente, apez.ar de prestaT a.s mi.n:h.as melrho.res 
ho•menagens ao illu.stre Rel<atqr, dei:>oar ·d.e fazer uns pequenos r.ep21clos ... 

O 1SR. PRlDSIDENTE - Arttenção ! 'Parece q>ue o notbre >D.eputa.clo está 
se l'efe.r indo ao su'bsütutivo of:feretciclo pela G01nmissã-o 1Cs eme.nd·a;s d.e 
ns . 2 a 87 >A. · 

0 !SR. ·CORR:llJA DEFRE['I'AS - 'Per'Íeitam.emt'l. 
·O ·,SR. !PRESIDENTE :____ iN•em estas ·emendas, nem o >seu · substitu:tivo 

estão :em v·o>taçã.o. O que ·s·e es•t>á vottand•o ·é .a ·em.encl:a tn . 1, á .qual a 
Comm:issão orfer.eceu t a mbem um sub.stH'll.to. 

O .SR. GoRR:llJA DEFREITAS - E 'ntão, o-ppor·tunam•ente vol:taTei á 't-ri-
buna. · 

rSubmeltti.do a votos, 'é approva;do o subS\ti'tutivo da .Commi.ssão, fl-
c.und,o prej ucHcacla a emencl.a :n. 1. 

Votação da s eguin.t•e eme.11!da :so•b o n . 2, d.o .S·r. Metello Junior e ou>tTos: 
"•Q.nde convi-er ( paragravho uni·c.o, .art. 1 o) .' 
1Di.ga-s.e 1n1ai"s : 

.· A A&s~ciação de rRe.sistenda elos ·Cocheiros e Olasse.s Annexas do 
Di.strictto Federal, com ·a eoncl içf<o d·e man.te:r aulas primarias p.ara seus 
SOCiOS e frl11'0S <C}esrteS, ·COiffi a ,frequencia nrédia iLe 50 alummns, veri'fLcaàa 
por ce.rtidão ele a utoTidacle poücial e senclo o pagamento fei'to por tri-
mêstres ve.n·ciclos, 5. :00 0$ 0·00 . 

O Sr. Presidente - A esta errnencl.a e a .s de n. 3 .a 87 A e a-o pa-
r8Jgr.3ipho umic.o do •prnjecl•O, .a Comuni·ssão o>Hereceu o seguinte substi-
tutivo : 

"O Gorverno ma.nter1á as subvenções e os auxil ias ás .casa.s ·d,e ca-
r klacle ou instituições de philan:t>ro·pia e rprevicl•e111cia ·social, ass.ociações 
s.cierutifi•cas, !hlislbori1cas, ·liltiter:a;rias, ,a;I,ti:sti-c:as ou outras, escolas·, 1Ft-
c•tfl.da;d·es, ac3Jd·emi>as ou instituto•s, não fundados p ela U nião, nomea-
damente cle.clruraclos no orçamento , do i11>teri-or par;:L 1912 (lei n. 2. 544, de 



4 de janeiro d.e 1-9i2, ar.t. 3•, •J.ettra i, e art. ·4•) e . que no refe ri.do exer-
Cl·ClO tiverenn reclarrnado e rece bi-do a res·pctiva quota. Dem•tro de h-es 
mezes .co.ntaJdos da data da ,pres.,·n:te lei, o Governo expedWá um regu-
lrumen.to .geral!, fi:>ean·do as normas •para tornar effectiva a prestação do 
favor e estabelece;n.d.o as necessaria.s m·edioda.s pana a ·co:nveniente fisca-
.lização das d·espezas porventura feitas po.r esta consi.g.nação . No se-
gund.o semestre .do exencido, ouvido o Ministerio da Faz·enda e consul-
tados o.s in.l'eresses do 'Dhes.ouro, ·Pod.erão ser attendidos pelo Governo 
outros ,pedidos de a;uxilios e subvenções da;quella natu reza, que satis-
façam a,s co.ndições que forem prescri•ptas no regulam•Emto. " 

Appro'Vado· o .substitutivo. 

O Sr. P edro Lag o (pez.a orclenn) - Requeiro v-erHicação da votação . 
. Procedendo-se á v:erifióação da votação, rec.onhe1c.e-se que votaram a 

f.aNor 8 6 •8rs. De.putad.os e conna ·3·3 . · 

O Sr. Presifient e - Foi approvado o su·bstitutivo, ficando prejudi-
cadas as emendas de n. 2 a 87 A. 

O Sr . P edro Lago (,pe·la o•·cle.m) - !Peço a ~. Ex. que faça constar. 
da .aoba, .q·ue votei <:o•rutra o substitu1ti.vo da Oorrnmissão. 

O Sr . P res idente - Peço a V. Ex. q ue mande por •.sc1•ip;to ã · sua 
decla ração >de voto. 

Vem á Mesa e ê lida a seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO 
Declar.am.os que v.o.tamo.s contra o •substitutivo apresentado pela 

Commissão de .Finanças ás emendas de ns . 2 a 87 A do Orç8!menüo qo 
I:nterior. 

Sa1a das ses-sões, 6 dB d·ezembro de 191:2. Pe.clro Lago. - A1l!reclo 
Rt~Y Bm·bosa.. · 

:Votação da seg-uin1e emenda so1q n .. 88, d.o ·Sr. Irineu Machado: 
"Art. E' o <Govenno a:uto:ri·zado a albrh·, no exer.ckio de 191·3, cTedi~ 

tos at.é ·a qurunUa ele 5. 000 :000$, rufim dB i:nidar as oobras de constru-
cção de um edifi.cio destinado ao Pala cio do Congresso. · 

As m es.a·s da Cam.ara dos Deputados e do Senado, em l'eunião con-
ju,nda, ·escoJ,heTão o 1Jo·cal, ap,provarão as ·plan tas, planos e orçarrnentos ; 
o que fei'to, rubrhá ~ntão o Poder Executivo con•currenda pu·blka para 
as o'br.a.s de edifi·cação. " 

O Sr. P resiDente - A esta emend.a e á d.e n. 89' a Commissão deu 
o sreguint·e ·parec·er, q.ue, conclue po:r u:m1 ,;;u'bsütu~ivo : 

"A Comrnissão ofoferece o seguinte substitu:tivo as emendas 88 e 89 
e q-.equer que, ap;pr.ovovdo c.o•nstitua proi'e.cto · em separad.o e se~a env-iado 
á. 'Oommissão de Policia, euja a udiencia pede: 

Ficann as Comm.iiSSôes de Policia do Senado e ·da Garoara autoriza-
das a promover dentro do exercid·o a construcção do· Palacio do Con-
gresso Nacional, paTa o que o Governo abrirá os credito.s qu e lhe 
forem pedi·d·o-s ·pelas mesmas commissõeiS. :No caso de qualquer desintel-
!igenda .entr'e a mesa do Senado e a da Camara, ficará livre cada qual 
de optar pela construcção de •edificio separado, ouvindo, porém, previa-
mente, os seus respec-tivos pares.» 

Approvado o .substitutivo, ficando prejudicadas as emendas ns. 88 e 89. 
iRejeitada a emenda n . 90·. 
Votação da .seguinte emenda sob n. 91, do Sr . Por.to Sobrinho e 

outro: 
«Accr·escente-se· .ao ri. 8 do art. 1 • : 
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Augmenta.do de 6 :480$ para a consignação «Gratific-ªções addicio-
naes,, -de accôrdo com o art. 6• da indi-cação appl'ovada pela ·Camara 
com o parecer n. 51 da Commissão de Policia, ei:n 1911, para o paga-
mento de 20 o/o -d-e add iccionaes aos tres •redactores de debates que já 
completaram 17 annos de serviço, Dr. Gervasio Saraiva, Dr. Primitivo 

_Moacyr e Eugenio Pinto, á razão de 1 :440$ a cada um, e de 15 "i" ao 
chefe ·da redacção, . que já completou 10 a1mos d-e serviços, no valor 
de 2 :160$000." 

Approvada. 
Votação -da seguinte emenda sob n. 9 2, do Sr. FeÜs·bello Freire: -
«Accrescente-\se ao n. 8 do art. 1 o : · 
Augmentada de -6 :480·$ a consignação - «-G~:atificações addicionaes?> 

.de accôrcj.o com o art. 6• da indicação apprqvada pela Cama:ra; com 
o parecer n. 51, da .Commissão -d·e Poli-cia., de dezembro -de 1911, para 
pagamento da gra:tificação addicional d-e 20 o/o a que teem direito ·os 
'reclactõres de debates Dr. Antoni-o Ge-rvasio A. de Saraiva, Dr. Primitivo 
Moa.cyr e Eugenio Pinto, por terem rríais de 15 annos de serviço, e d-e 
15 o/o a que tem direi-to o chefe da re-dacção João Antonio Pereira Bar-
r-eto, por ter mais de 10· a1mos de serviço, gratificação que deixaram 
de receber em 19'L2.ll 

.Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. 93, -do Sr. Raphael Pinhe-iro 

e outros: 
A' verba n. 8 - Secretaria da Camara dos Deputados - accres-

cenfe-se a quantia necess-aria para pagamento de 20 o/o de gratificação 
áddi·cional . ao ful}Ccionari.o Dr. Dermeval -da F -onseca, a contar da da:ta 
em que foi · dispensado do cServiço. » 

O Sr . Presidente A esta emenda a Comm isLSão deu o se-
guinte pa.recer : 

«A emenda é . um favor que se quer dar a um velho serventua-rio 
afastado do serviç6 em condiÇões desvantajosas relativamente a outros 
funccionarios da Ca;mara. 

Os Srs. Dep1!1ta-dos, que em tão grande numero a subscreveram, 
dirão no plen.ario, com o seu voto, se o fizera;m par11 simp-le-s apoiamento 
ou •se desejam r-ealmente approvar a anedida . » -

.Approv.a·da. 
Rej-eitada a emenda n. 94. 
rvotação -da seguinte emenda sob n. 9·5, do Sr. Cunha Vasconcellos 

e outros: 
«Accrescente-se .á verba n. 3 - Git.binete do Pres-idente da Repu-

blica - mais a gratificação de 300$ mensaes a cada um dos membros 
das Cfl!sas .Civil e Militar -do Presid-ente da Republica, a titulo de -re-
presentaçiio. » · -

O Sr. Cunha V·asconcellos - A emenda n . 95 t eve parecer con-
trario da Commissão d·e Finanças, e este parecer basea-se, segundo está 
declarado, nas razões apresenta.das em parecer identico, offerecido o 
anno passado ·ao orçamentô do Interior. 

-Não me parece que haja razão nenhuma para · a rejeição dessa 
emenda.'. 

O parecer do fllnno passado não se basea em razões especiaes de 
especi.e algmna. O an11o pas.sado, a Commissão limitou-se a -dizer que 
rejeitava. E são esses os fundamentos do parecer actual. · 

-Ausencia -d-e razões, por um la.do: e por outro lado esta emenda não 
ê i-dentica á que foi ap.resentada o ann.o . ·passa-do. 

Ci que ;Se pede B,ctualmente ê simplesmente o au&'mento -da, quantia, 
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de 300$ para cada um dos <ifficiaes das casas civil e militar do Pi'esi-
dente :&a Republica. 

O SR. ·CALOGERAS - Não teem gratifi·cação especial ? 
0 SR. ·CUNHA VASCONCELLOS - Tem só mente gratificação. 
Esta verba ê exactamente ·destinada á representação. O que V . Ex. 

não pôde negar, como a Camara não pôde fazel -o, ê que elles teem 
r epresentação forçada e que a cada, hora e a todo o momento são obri-
gados a acompanhar o Sr. Presid·ente da Republica em todos os actos 
offi ciaes, em todas ·as .solemnidades levadas ·a effeito. · 

O SR. MAURICIO DE ·LACERDA - Os ·officia.es dos ministros tBem a 
m esma .gra·tificação que os officiaes de gabinete ·do rpresidente e seus 
secretarios, .tendo aliás representação ·menor. 

O SR. ·CUNHA VASCONCELLOS - Esta verba que é necessaria a esses 
f unccinnarios, que são obrigados a manter certa decenci.a, a acompa-
nhar o Presidente de Republica - em todos· os a.ctos officiaes, é sim- · 
plesmente de 200'$000·. 

O chefe da casa militar do Sr. Presidente da RepubHca tem 500$ 
de representação ·e o official da casa civil ·tem apenas 20·0$, quantias 
evi·dentemente insignificantes para representação official, e que não 
corresp.ondem á posição "e ás obrigações que pesan1 ·sobre esses dignos 
officiaes. 

A emençla propõe apenas · o- augment.o de 300-$, que me parece da 
maior equ idade ·e justiça . 

A exiguidade desses -vencimentos deixa vêr quanto é razoavel n _ 
a ugmen to pedido. 

Entretanto, Sr . Presidente, melhor do que eu , para m.ostrar o fun-
damen•to e procedencia, desta ·emend:;t, J)oderia dizer o m eu illustre cal-
lega, repr.es,entante do Estad·o do R•io, o Sr. Mauricio de Lacerda, que 
com dignidade exerceu aquelle cargo, Por algum tempo. -

S. Ex . conhece perfeitamente o assumpto, .e sabe qu e a, verba 
destinada á .representação é ·exígua e insignificante; não é proporciOJ1al 
absolutame-nte ·ás obrig·ações que pesam sobre aquelle.s ·dignos officia,es, 
funccionar·ios publicas. 

Em taes condições, espero que, como medida ·de equidade e de jus-
tiça, .a Camara a,pprove a emenda que fo i offerecida; ou, então, si a 
representação não •se faz neces:saria ou não deve ter lagar como o exige 
a decencia do cargo, que .seja este supprimido . 

Era o que tinha a dizer. (M~tito bem; 1n~tito bem.) 

O S r. ~elix P acheco (1Jela onlem) - A Camara comprehende quão 
ingrato é o papel de relator, em um a:ssumpto desta natureza . 

O ho.nra,do Deputado por Pernambuco allegou que a Commissão se 
limitou a rejeitar a emenda, pura e simplesmente, pelo fund.amento de 
que já tinh a havido igual rejeição o anno .pass.a·do, e disse que, então, 
a Commissão tambem não emi'ltiria parecer, .JimitandO-S·e a declarar que 
não acceitava a emenda. 

0 SR. CUNHA E VASCONCELLOS - Pura e simplesmente. 
O SR. FELIX PACHECO - Devo declarar, entretanto, que não foi 

pr·opriamen.te o parecer .anterior que a, Commissão quiz respeitar, mas 
o voto expresso da C amara, o anno passado. · 

A Casa, todavia, resolverá como entencle1'. (M1t~to bem; rn~vito bern.) 

O Sr. Mauricio de L acerda (1Je'la o1·cvem) - !Não deveria, talvBz, 
deante de toda a C.amara, a minha voz ser ouvida quanto ao assumpto 
desta ·emenda; mas, •tenho de accudir ao appello do nobre collega. por 
Pernambuco, que não poder·ia deixar sem resposta, o que seria des-
primor da m inha parte. 

•Cabe- rpe explicar· que o.s secretarias e off-iciaes -de .gabinetB da Pre-

·"' 
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sidencia da R epublica não são funccionarlos publicos, não teem orde-
n ado ; teem•, sim, uma gratificação, concedida por lei, e uma especie d a 
emolument o - permittam ,a expressão - que t ambem é incluida em 
lei annua. 

Ora, vou citar á Camara um caso de anomalia de interpretação, 
que é caracterisÜco, e que .se ·deu quanto ,a esses f unccion ario:s priva-
dos ·da Presi·ÇI.encia. 

O Sr. Alvaro de T effé - e foi este um dos argum&ntos apresentados 
o anno passa.do - é Secret ario da Presidencia ·da RepublÍca e vence 
actualmen.te .a;penas mais 10·0$ do que o mordomo ·do Pala.cio do Cattete, 
e isso porque, nom·eado Secretario de Legação, se interpretou .que elle 
deveria ter vencimentos, o que àliás não succedia, porque esta.v.a fõra 
do cargo, e, n ão poclendo accumular, ficou s6rriente com a gratificação 
que a lei lhe dá, e mais essa parte, que chamo de emolumento: são 
600$ que ganlha o 'S-ecreta,r·io da P .residencia da Republica, mais 100·$, 
r epito, ·de que o mordomo·, .que t em casa, luz e carro, a o pas·so que o 
secretario não tem casa, nem luz e .só tem carro . 

NA.o venho aqui fazer r egateamento ba:ixo de preços, de ordenados 
ou de vencimentos de funccionarios ü a confiança do Presid.ente d.a Re-
pubUca, mas simplesmente acudir 'ao appello do m·eu nobre collega,, .di-
zendo · quanto é insuffici&nte a verba. 

Senhores, um of.ficial ·do .gabinete, um auxiloiar da Presidenc-ia da 
Republica, que pobre S·ei a, como eu .era e sou, não pôde arcar com as 
despezas -ele s eu cargo . . . · 

O SR .. ·CUNHA VASCONCELLOS Obrig.ado á repres·entação. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA ~ ... obriglO).,do á r epres•entação caris-

si.ma e acarretando muclanças repentinas . 
Não pó d·e, repito, o official em taes condições fazer f a0e a despeza.s 

com ess•a representação, que tem ele ser condigna da si·tuação do funccio-
nario ao lado da pessoa do rp.rimeiro mag·.i·stra.do do paiz. 

Dou este meu 'depoimen to á Camara . Os meus co11ega:s de gabin et e 
tinh am, .em g·eral, for.tuna, mas eu era pobre e va,rias vezes luctei com 
as m aiores difficuldades para não faltar ao m.eu lar aCJ:uil·lo que lhe era 
necessario, · e me encontr.ei nessa po•sição por força do cargo q'-le exercia, 
junto a,o Chef.e de Esta do. 

Dizendo .assim, em attenção ª'o honra·do Tepresentante ·de Pernam-
buco toda a verdade, clara e precisa, não advogo o a ugmento nem a 
emm~. • 

T :>.lvez até me devesse abster -ele v otar neste ass.umpto, por suspeição 
que o meu vo to tra.ria. (Não c<poiaàos.) 

U M SR. DEPUTADO ·- V. Ex. n ão ê mais funccionario -da Presidencia. 
O SR. MAVRICIO DE LAC,ERDA - Não sou, mas privei com -os que lá 

estão, dos quaes :sou .amigo, e pôde parecer que a €!feição pessoal é que 
determina o meu voto . ' · 

0 ' SR. FONSECA HERMES - V. Ex. está acima; desta suspeita.. 
(Apoiaclos . ) 

O SR. MÀURICIO DE LACERDA - Era este o depoimen to que tinha d·e 
dar e que o nobre .representante de Pernambu co solicitava; não sei s·e 
os ter mos lhe agradaram ... 

() SR. CUNHA E VASCONCELLOS Perfeitamente, e muito 3>/Jl'a-
deço a V. Ex. 

0 SR. MAURICIO DE L ACERDA - mas disse a ver.dade e .peço á 
éamara que considere o assumpto como elle o mer·ece. (Mu~to bem; 
muit o bem. ) 

O Sr . Calogeras (1Jela onlem) - Por mais desagradavel que seja 
a discu ssã·o deste assump;to, acho que cumpro um dever dizendo o que 
sobre e.).le penso. 



Ha muitos annos que 81SSes cargos -de secretarias da presidencia 
existem . Até hoje tem-.se multiplicado o numero de candi-dato.s a oc-
cu.pal-os . Ha al.guns 1annos passados, .nã<J me reco.rdo a data precisa, 
allegando-se a situação fi na·ncei.ra geral, .a condição -de vida mais a,per-
tada, s us·citou-se a necessidade -de co-nsignar uma verba es·peci.al de re-
pr esen tação para os funccionarios indlcado:S na emenda que se va·e votar. 
O Oongr81Sso concedeu para isso uma dotação especial . O serviço sempre 
fo i feito de accô.rdo com as quantias liberalizadas pelo ·Congresso. No 
nnomento actual, quando .da Presiclencia da lRep·ub:lica devia partir o . 
exemplo de restricções de despezas, attenta a situação f inanceira deli-
cada d·O pa"iz, é -da Presidencia ela Republica que veem • as reclamações . .. 

0 SR. ·CUNHA E VASCONCELLOS Não apoia.do ! A emenda partiu da 
C amara. ( M'wi!tos c•zJoic•clos. ) 

O SR. CALOGERAS - Não digo da Pr·es·i·dencia da R epublica., mas dos 
interessados. . . ( Não apovcvclos.) 

.O SR. JOAQUIM PIRES - E u .assignei a emenda e a mim nada se 
so li citou. 

O SR. CALOGERAS - Eu .trago o .me•u d·epa.ime·nto pessoal; a mim 
me foi so li citado . (AzJa?'tes e )JT01testos . ) Não cito nomes, mas .a rr11'im 
me foi solicitado . (PToMS'tos . ) 

Pois; Sr. P•resi·dente, como .dizia, dos intere.ssados é que vem a 
reclamação para se alargarem .as despezas neste part icular . Lw3timo 
que a Commissão de Finanças, em vez de enu·nciar a sua opin ião, fallan -
do ·Clara ·e po.sitivau:nen te como tinha começado .a fazel-o, no parecer 
em debate, venha agoTa, pela declaração elo relator, attenu ar o seu 
conselho, .deixando que a Ca.mara vo.te 'Como entender . Acho que as 
finança•3 da Republica, que o Thesouro Nacional, não re·p r.esen•tam bens 
de evento, ·em r~elação aos quaes todas as aspirações .são possíveis. 

J ulgo que .o dever ·da ·Camara, em uma s·ituação ·desta, é ter princi-
p almente ·em consideração as condições -clõ Thesouro e restringir toda,, 
as despezas que não sejam absolutamente jndispens.aveis, e e·s.ta positiva-
m ente não o é. Tenho dito. ~NI"'ito bem>· muito bem.) 

Posta a votos é .rejeitada a. emenda n. 95·. 

O Sr. Maurfuio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro V'erifi.cação 
d'e votação . 

IProcecJ.enclo~se á verificação ·ele votação reconhece-s·e que votaram a 
,favor 46 S.rs. 'Dep·utad,os e contra ·69. 

'Foi rejeita,cla a 'emenda. 
São s·uccessivamente ·rej.ei.t adas as ·8Jm.endas ns. 96, 97, 918, 99, 100, 

100 A, 101, 102 . e ,103. 
tvotação ;da segu i·nte emenda sob n. 104, d,o .Sr. ·Pereira B raga e 

outros : · 
I« Onde co·nvi.er : 

·IPal'a •comJYra :d·e mobiliar;.o -do salã.o -de ·honra do 3up·re~o Tl'i-
buna:J IFedera·l, 3.5 :000$ 000 . " 

da 
da 

Rej.eitiada. 

O .S r. Pereira B :raga (p,ela M'clent) - Sr. Proo"d,en:t·e, .]la engamo 
·parte de V. Ex. quanto a essa emenda : eHa tem parecer f.avoravel 
ICommissãJo. 
1Nestas condições, r,~que1ro verifi·caçã,o .da vo'tf!,ção. 

O Sr. Presidente - O •nobre Dep·utado P ·er,ei•ra Braga tem razão : 
a emenda. 111 . 104 obteve parece.r .favoravel -da Comm.issão. Vai-se pro-
ceder á V·eri.fi.cal)ão ·d\J. votagão, 
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Procede·n,do-Be .á veri.ficaçã>o da vot ação, reconhece-se t •er siJd,q a 
emenda approvada ·por 80 votos contra 39. 

·São successivMUente .rejeita-elas as e·:nendas ns. 105 a 1·17 . 
Vo~ação da seg·.uinte ffirrenda n. 118 do. Sr. Joaquim !Pires: 
•«Art. .Fka o •Governo autorizad<O a entrar ·em accôrdo com o 

Oonsélllo Superior ode E-nsino e cong-regações . dos estabelecimentos de 
e·ns-ino tsubor.dinaclos ao M.i,nisteri·O do :Inter:or, para o ·e.ffei to de, €-ll-
tr-egrund.o aos ·mesmos s•Ltas dotações em a,poli-ces d•a divida l>Ublic.a in-
adiav·eis, libe·r•tal-os por contpleto da tute'l'la of.ficial. Os jur.os . das 
a-po.Jices -que sel'ão em.itU&as para ess·e fim co.rresponderão ao dispen-
dio que o Gov·er·no te-m actu:a:Jo:nente eom s·a sub-V1enções aos a:l-1u:di-dos 
estabelecimentos (v·er.bas 21" a 26"), os quaes ficarão obrigados á 
amortização -dos ti.tulos q.ue recebeTem pela acqui-siçãD de outros, na 
m:zão -ele '/2 po.r eento annualmente. 

O Sr. P res i de-nt e - A esta eme11.da a Corruinissão deu parecer c.om-
chli'ndo do seg•ui•nte modo : 

«~Não significa i-sso que a Gom·m issão pr.et•enda aconselhar à c-a-
mara a acceitar de afog·adtlho, em uma cauda de orçamento, ·um.a 
~nedida tão í1m:portante como a~quella que a emend.a cons1g;n.a. 

!Mas po•clem ltr.Ql'to 'bem os S•rs . . Dei:mtad•os approva-1 -·a ·para o fim 
de ser destacada e constituir proj·ecto especial, sujei to .ao exame ·e 
pa-recer m·a's delmo!'a·clD .das Comm;ssões de Instrucção P-ublica e d e 
Fi,nWnças. 

•Neste s e·ntido a 1Co•m.missão opina e requer . , 
Ap,pro.vacla nos ter,mos do ·pai'eoer da -Comm'i-s-são. 
•E' rejeitada a e·men.da n . 119 . 
'V•otação da segui•nte emenda sob n . 120, do Sr . Nabuco <'l·e Go-uvêa 

e outr-os: 
·«A' ver.ba 22••: 
l:mica manti-da a verba d-e 200 :000$, <re-duzid-a a 10-0 :00 0$, par a a 

lns·tal•J.ação d•e la •borato.rios na Fac.uld·ad·e de lV[edici•na do R!.o e sua 
conservação em iclentica·s co·ndições da lei do anno anterí·or., 

O Sr. Presidente A es-ta eme-nda a 'Co:nmissã.o of.fereoe.u a se-
guônte modifi-cação: 

•«[)ecl-uzi-ndo-s-e do ac;c-res-cirno ·a quantia de 10 :000$ paTa a enfer -
maria de gy-necologia e •cirurgia do Hos•pital da Gambôa., 

,A,p·p•rovada com a mocli:fi.cação da 1Comrrn1ssão. 
R ejeita·da a e·menda n. 121 . 
IVotlação da seg'Ui-nte emenda n. 122, d-q Sr. Pit'es de Carval11o e 

outros : 
«Ao ar.t. 1°, verba 22": 
Paragrapho. Fica o Gov1e;rno autorizrudo a mandaa· contar· ao 

secr•etario da \Faculdade ·d•e 1Med:ich1a da Bahia, para todos os effeítos 
leg-aes, o tempo em que exerceu o cargo de medico do Exereito •.e D <l-e 
Director do 'Mws•eu d·a •mesma Faculd-ade, abonan-clo -.se-·lhe os res;pecti -
vos ·aJclchciO'naes, de accô1rdo com o que pres-creve o .n. 1 do art. 37 
do •Co digo de Ensino que baixou · colm. o dec.reto n. 1.1-59 , de ·3 de. De-
zemb-m de 1892, ap-prova-do pelo dec-re-to leg-islativó n. 230, de 7 de 
:Dezembro de 1894., 

O Sr . P ire s de Ca.rva.lho · (pela. or"Lern"' ) - -E ' necessario Si·. P ·re-
si-d-ente, que eu -provoque a .bemevoJenci·a -da C3imara, o ' seu apoco, à 
s·ua j·US~iça para a emenda 122, ·na qual se tra ta de u-m aCtD. de Ver-
\lad•ei•ra equ i-dad-e, varque <;>stá impUicita ou e:IDpltcitãnnent:Je dentro dÇ~o& 



; 124 

fronteiras da justiç.a aqui.J.lo .que eu peço em favúr d.o •Secretario da 
, F'acu•Jdta,de . ·de Miedic'·na da ·Bahia •. 

':F'uriocionario com ·re·levantes s•erviços ao paiz ( a)J'oia.dos), antigo 
servidor da .pa11ria (apoiados), medico cl.o Exercito des<d.e· 1879 até 1890, 
data ·em que o -GoVJermo Pr•ovisorio o designou para Secretario <l:a Fa-
culdade de ·Med·ici>na da Bah ia, em successãa a um disti•ncto Bahiano, o 
Dr. 'MerriBmtdrr'o, Sl€1m.pl'e rn·erec.eu a m.a:ior ·cO'ns!deraçã.o e o mais j•usto 
conoei.to do Governo IP.rov.;sori-o, tendo sjdo d•urante 11 annos medico 
do EXJer1cito. · 

O SR. RonoLPHo PAIXÃO - Se elle ·era medico do Exercito tem · 
d•irei.t-o de co•n.tar o tempo. 

O SR. PIRES 'DE CARVAIJHo - Acontece qtce o di-!'ei'to do co:npo do-
cente d·as facu·Jdad•es super'o:res >ficou reconhecido pelo CocUgo d·e 
Ensi.no de 1892, appro·vado por · <lecreto de 1894; entretanto, ·Pela !l"e-
for:na actual do ens:ino, o corpo docente das facu1ldades mamteve-se com 
todas as ·pa,erog.auivas, com todas as v.antagens, e o corpo admi·nistrativo 
fico•u abnadon8Jclo, esquec;:do ·nos Sll'U·s direitos. Portam.to, S·r . ·Pr.es.idente, 
eu que ped i o cO'nourso do il1ustre .:RJelator elo Orçamento do Inter:or, 
S. iEx., que em s·eu •parecer 111ão ·negou a justiça da medida, achou 
simpJ.esmente que dev;ia ser ·tratada em um priOjecto á parte. Não J\oi, 
port8Jnto, contra a emenda; fez, sim, uma s;mp·les· 8Jdvertencia <lizendo 
que a •em8Jn.d.a d.evia .cons titui·r projecto á par te. 

A e:nenda € uma mecUda q•ue sat:.sf,az um ·d'i.Teito QU'e p'eriolita. Eu, 
em taes condições, .i•mpJo.ro o a;poi.o da tCam·ara, para a appro'V.ação des·ta 
e:nen.da, por.q·ue acho que :xss·im a ·Camara .p·raticar.á .~un acto de 
Justiça. 

Rejeitada a emenda ·n. 122. 

O Sr. Raphael Pinheiro (pelct 011c~em) - ReQueiro ·v.erificação d.a 
v.otação . 

. P.roced·enciq-se á verifi·caçãq ·de votação, reconhece-se te11·e·m 'VO-
tado a f.avor 67 Srs. tDeputados e contra 42. 

A e11nenda ·n. 122 foi approvada . 

O sr: Felix Pacheco (pelct oTClem) - Peço a V. Ex. que consulte 
á C:amara .se cons!l'nte qu•e a ·emenda q.ue acaba ·clé ser votada seja 
dootacada para constituir proj.ecto á parte. 

,Rejeit&d•o o requeriment o do Sr. Felix P.acheco. , 
Sãq suocess.ivamente r·ejeitadas as emendas ntS. · ,12.3 e 124. 
•E' con.s;.derada p.11ejudicada a ·emenda n. 1'25. 
São success;vamente rejeitadas as ·eme•ndas ns. 12·6, 127 e 128 . 

O Sr. Alfredo Ruy' (•pelct onlent) - lRequ•eiro verificação da vo-
tação. 

!Procedendo-se á vel•ificação da votação, reconhece-se terem votado 
a favor ·da emenda 4 7 .S.rs·. ·Depu lados e contPa 6 3. 

'R!ejei:tada. 
Rejeitada a. emenda n. 129. 

O Sr. Pedro Lago (aJ!ela onlem ) - Req.ueiro verificação da 'VO-
tação. 

Pr.ooeden•d o-se á verif'cação da votação, r.eco·nh•ece~se .terem. v<Jtado 
a favor 17 S.rs. [)epubados e contra 97 . 

A em.enda foi •rej·eitada. 
!Rejeitada a emeq1.da ·n. 130, 
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Votação da segui·nte ·emenda sob n .131, do Sr. Qctavio Rocha e 
o.u;tJ'os. 

)Em v ez de 4. 745 :790$095, diga-se 5 . 04.5 :'790$095, sendo o excBsso 
ped-i•do d-es tinado a a·uxiliar, de uma s6 vez, a construcçã,o de um 
edificio ,p·ar-a a F ·a-culdad·e d e Medicona de p,o,rto Alegr.e, edifi-cio esse 
que já ê auxili"a do co:n 100 :000$ amnuaes mo orça m ento daCJ:Ue'lle Es-
t-ado . 

A Faculc1ac1•e fica obr.ig a da a con;;tr.uir um ,pavilhão especial pa11a 
o I111stituto Past•eur·, no qual ser á da do tratamento absolutamente gra-
tuito a todo-s os f.uncctonari-os c:vis e mi·lial,es da União, evitando assim 
a deSC!JeZa com o trans•porte dos r eferi-dos fumccionar ios. 

O Sr. Oc.tavio Bocha ( •p·elct oo1c~ern) - S.r. 'Presidente, a emenda 
que ma.nda construir 'um edifi.c io 1J-ara a F a::uldade {1e Med-ici11a de 
[porto Alegre teve parecer cO>ntrarlo ela C otnrmi·:=!IS'ão el e Fânança•s; ·en-
tr-ebanto ell a crea, a.o- lado do favo-r requeri-do, olJTigações dessa !F-acul-
dade d.e Medi.clna para com o Governo . . P e•diria, poi·s, a attenção da 
Çama,r.a " sup plicaria o voto dos m•eus col•legas para essa emend•a, 
tl'atand·o-.se, como se trata, de uma Faculd-ade de M1edi.ci·na, que ê 
urrn instituto que f,az honra ao Hr·as·il, s;ervida por profes-s.o·res no-
taveis, emtr.e os quaes o :Dr. Sanes ,Fi.Jho, act-ual D e.pu.trudo pelo Dos-
tr,iiJto F-ec1·er al. 

O Sr. Felix Pacheco (pelct orlrle1n) - Sr. Presideonte, a r a zão da 
r~ousa, po;r parte ela Cormm-i.ssãD, ela e·menda mandando dar auxi.lio para a con.strucção el-o ed i.ficio da Fac-uldade ele IMeocJ.icina de P .o·rto Algere 
es tá dada -claramente <nO parecer . 

~4... .nossa FacJU.ldacle de iM ·edi,cina, :aq.uella q'Uie .a União 1manté.m com 
os seus proprios recurs os, não tem ed ;fi.cio P1'0•prio. 

Vamos tratar d•esta Facuklade; 'êlepo·isc cuidaremos -d:as outras, se 
fôr poss·ivel . . 

\Post-a a vo,tos ·é r -ej eitada a em enda n. 131. 

. O Sr. Ootavio Rocha (pela onf>con) - P eço ver>ficação ·da vo-
tação. 

Pr.ocedenc1o-se á veri.f.icaçã,o da votação, reco.nheoce-se tererrn, votado 
a favor 51 ·S;rs . Dep•utados e •Contra 67. 

Rej-eitada. · 
Votação da s e-g.u.ir>te emenda sob n. 132, ·c1·o Sr. Jo1sé .Bonifacio. 
Art. .tica o Governo autoriza do a p-romover -e anima2· o desen-

volvime-nto e a dilif.usão d>O ·ensino 'J?-r'mar io, po-cl enc1o pm'a .,ss.e fim 
fulllàa:r es.co·las nos terri.tor·ios f ed.eraes •e:n te·ncler-se com o-s gove11~nos 
<lo·s E -s·taclos, ~l,j.usüvndo os rn.eios ele crear e manter escolas nos d-i•s-
tri-ctos e .povoaçõ~es onde não -ex lst.rum ou ,eJm, que ·s e j•anl insuffici enbes, 
subve-nciona r as es-colas ru-ndaclas pelas m•u.ni·Cipa,J:-dacles, asscoiações e 
particu}ares, ex1Jedindo o iilleces·sa rio r.egulamento , fixando as bases e 
a·s -cond·:ções CO:nve·nie:11t<eS •e abrin:l o o necessaTio cneclitO.>> 

."cpprova•cla. 
Votaçã-o ela seguinte emenda sob n. 133 d-o Sr. · José Bon1faci-o-: 
«Art. Aos Estados que despe;nd,erem co:n a v-erba - Veon,ci-

mentos a professo-res i:neumb;dos de minis·trar ins.trucção pri.maria gra--
t ui ta e l•eig·a - pelo m enos 10 o/o d·e sua receita, a União conced.er·lí. 
a ;<;•ubvel)Ção annuau corres p.o·n-dente a 25 o/o daqu.eHa dot ação orça-
me,ntaria. 

\Parag;rapho. Para c.o•need er ess-a s·ubv·enção ·o Presic1·e·nte da 
Rep.ublic:a en1I'a~ em accôrc1-o •c01m. os Estados, fixando as -bas-es e con-
cliçõe>s conv-enientes, a·b!'indo o .preci-110 crec1i-tJo . ·b 
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O Sr. Costa Ribei ro (pela o1•àem) - Sr. Pr-esidente, peço a V. Ex. 
se digne CQ·nsu.JtaT â Cama.ra se concede preferencia para a emenda 
n. 134 afim de ser votada a.n1ers da em€'1lda n . 13.3. ~ 

.E se IV. Ex. ;pet•mitte, add•uzir.ei mais algumas cons:.de~•ações . 
A emend·a n . 134 encerra, Sr. PresiJ<J.ente, a opi·nião vencedor a no 

seio .ela Commi~·são de Instrucção Publi<:a. 
A maioria dos •membTOS desta ICom.misrsão entendem satis.fazer lne-

lhor aos · interesses nac'o.naes, acceita.ndo o pr.ojecto do m'Uito d.igno re-
presentante <1e' %i•n•as, Sr. AJug.u.sto de Lima, que .c()'l1<:ede 20 o/ó de au-
x ilio, sobi'Ie o que dispenderem os ·Estados com o· e nsino prionaTio, e, 
como es-tim'Ulo a u bor;za mais 25 o/o de subvenção aos Estados que diis-
pe·ncl er,em até 10 o/o ele suas recei't:is <:om o serviço de instrucção, con-
fOI11Tl e f-oi, no seio da ICo mmiss·ãJo, proposto pelo •muito distincto 'Deputado 
por Minas, o Sr. J-osé Bonifacio, oujo nome decl.i·no com o maiar res-
peito e consideração. 

L i.t>:>•·redo o a.uxi·llo á quot~a de 25 % sómente aos E ·stados que 
<lisnenderem até 10 o/o d e suas r eceitas, CO'ffiPitehende a Ca.ma1·a que 
l1avená. maru<festa falta de equidade, po is res'Ultarâ ficai1Cm prjvad.os 
do auxflio justamente a l-g.u·ns dos Estados q·ue Jd.eJ.les tmai·s carecem, e 
aue por s u·a s <:ondiçoos economicas ai·nda não ·puderam dar maior des-
envolvi:n>en.to ao serv:ço de i'l1&trucção publi ca. 

A emend·a, como já. saJ.ien bei, não é só.men•te minha, é tambem da 
maio·r ia d.os membros da IC01mmissão .de Instru•cção Publica e r ealiza, a 
meu vêr, do m elhor modo, :nai·s eq.ujta t ivamente os ·nobres intu itos, pro-
c'lamad·os e -reconh•ecidos ·nest ·a Camara, s obre o assumpt.o. 

Oumpre~m.e, ma:s, p(}nderar qu e a approvação .da emenda n . 1.34 
impodar.â só em a ugmento de 460 :9·30$200 na despeza a fa2ler com esse 
a uxilio, tanto nos Esta;dos, co:no no .Districto Federa l, que nós conside-
' 'amos taJI11bem m erecer essa subvenção. 

I sso acha-se verificado, ST. Presidente, po r uma estatística u-ltima-
me nte or!;'anizada pelo tale ntoso Deputado, Sr. Octavio M:amgabeiTa, que, 
co-mo bem sabe a Ca:rn·ara, foi um dos Q.Ue com gr.a,nde hrilho e notavel 
eloq•u>encia i·nici•a ram, na pll'esente sessão legislativa, o movi:nento polí-
tico contra o a'11alphabetis.rno. A{II1CdHo assim, Sr. Plresidente, que a 
Cannara concederâ a preferenci-a, que peço, e igua lmente a approvação 
da emen'Cla. 

O Sr. Thomaz Dellfl;no - ·Eim re·Jaçã.o ao su-bsidio para os Esta dos, 
es·tá 111atuna1men>te i·ncl•ui•d·o o Dist:r~cto Federal. Assi•m., nós votaJI'eiiUOS 
pela emenda nesta ba'!1cada . 

O Sr. Pre siden te - IÜ .Sr. Depu·taào !Costa R ibeiro pede preferen<'ia, 
na votação, pa1•a a emenda n. 13·4, que tem parecer C<Jntrario da Corn-
m.issão, sobre a emenda 1.33, q.ue se ia votar com .par ecer favoravel. 

•Os senhor-es, q.ue approvam a pr.f'Jfer.encia, QUeiram levanta,r -se . 
(Pctusa . ) 

Foi rej eitada a preferencia. 

O Sr. Costa Ribeiro (1Jela o1·àem ) - R equei.ro verificação da vq-
tação. 

O Sr. Presidente - Vrui-<Se proced•er á ve rificação. 
·P roced•endo-se ·â vedfi.cação da vomção, rce0'11llece-se 

a favo r 73 Srs. Deputados e contra 40. 
·F oi rupprovruda a preferencill., 

(J>ausa.) 
que votaram 



O Sr. Pr<>sidente - Vou submetter a votos a emenda n. 134, com 
par-ecer co·ntrn.no da Commiss·ão. 

Votação da seguinte emenda sobre n. 134, do Sr. O.os-ta Ri'beiro_ e 
outros: 

«Fica o Governo autoti".i·zad.o, abTi-ndo' o prem>:o c-redito, a auxili·rur 
os Estados co•m. subvenção annual de 20 o/o do que despenderem c&m 
á entSi.no pri·rnario, leigo e gratuito. 

-Essa subv-enção será elevada a 25 o/o, desde q'Ll·e a importanci·a des-
pend-ida .po,r caida Estado corresponda a 10 o/o pelo m-enos de sua 
receita. 

Pruragrapho unDco. A s.ubvençfuo de que se trata será co'!lcedid·a aos 
Estados que a solicitar-em e que se obri-garão a prestar ao Goyerno da 
União as inforrriaçõ•es qwe fore::n por este julga;das necessarias .. » 

O Sr. Costa Rib.eiro (pela o1·àem) - Sr. iPresidente, a Commissão 
nfuo deu propri-amente parecer contrario á emenéia; apenas, j•ulgou-a 
.prejudicada s e f1Jpprovada fosse a emenda n. 133. 

t&ssim, d:aoda como fo i pela Crumara a preferencia para a emenda 
n. 134, parec•e-me não se póde dizer que t enha a <mesma .parecer con-
trario. 

O Sr. Presidente - O pa;reoer da Comcrrüssão sobre a emenda 
n. 134 € positivo e ex•pressamente contra.rio á ·mesma e::nenda. 1\Jpeilla$, 
no _pünto de vista reg·imental, a Commissão enteJJJdia que, daJdo o pa-
recer- s·obr-e a emenda -n. 1-33, ·f.i•cava •prejudicada na votação a emem.da 
n. 134. I s so, 1JOném, 110 ponto de vista •regimental, no quaJl, aliás, a 
Commi-ssão enga-nou-se. 

A Co.mmissão em.ga•nou-·se, porque as emendas div.erg·em es-sencial -
mente em ponto capital. 

Uma dellas, a d-o Sr. José Borufaci-o, estabelece o Um1te minimo de 
10 o/o das despezas que os Esta.dos farfuo com a i-nstr•ucção p.ubUca, pan:a 
.po·dei'errL1 obtJer a uxi-l'io "onsig-nado na emenda; :ao pa,s-so que a emenda 
n. 134. não estabelece limite al•g-um; (apo~Cl'àos) ::n·run.da que se dêem 
o-s 20 o/o , q-ualquer que s eja a despeza que os Esta-dos façrum com a 
•instrucção p•uoblica. (A.po·iaclos. M~o~to bem.) 

A Me·sa sente-se no dever de d-ar á 1Camrura esta eX;plicação (muito 
bem), por.que decla-rou q.ue o ,paneoer era con-trario e effeotivamente· o 
é. (Apot'aàos. Mwbto ben~.) 

Os senh-ores que approva.m a em•enda n. 134, com prurecer co-ntrario 
da Commis.são, queia-am levantar-se. ~Pausa.) 

Fof ;rej:eita-da a emenda. · 
O Sr. Costa Ribeiro (pela o?,àenn·) ped-e yoer-ificação da volação. 
O Sr. Presidente - Os senhores cyue app-rovam a emenda n . 134, 

que1ram l•eva'Il.tar-s·e, cons erva-ndo-se de pé . (Pa1osa . ) 
Votarrurn. a favor da emenda, á esquerda, 38, á dJ!'eita 25, Srs. 

Deputados. 
Queiram leva-ntar-se, os senho·res que votam contra. (Pausa.) 
(Votar rum contra a emenda, á esquen,da, 32, á direi-ta 28, Srs . 

D-epu.tados . 
A emenda f.oi approvad-a por 63 votos contra 60,.. fioando prejn· 

di cada a emenda n. 1.33. ' 
VO'tação da seguinte emenda , sob n. 135, do Sr. IMaiur.ic.io d·e La-

cerda e outros : 
«<0Jl!d-e convier : 
'Fi•ca auturizado o Gover-no <Federal a amcHiar as associações e:xtran.. 



gei.ras que ministi'arem i·nstrucção, <'!'esde qu,e jusüfique:n ter entr€ suas 
disci'l)l·inas a ling"~ua ma;cjonal, geoogrruphla e histor~a do Brasi l, como ' 
ta:mbeni ã,s •nruci·o~aes que mini·stra.reJm aos extrangeiros o ensi•no das 
mesmas materia;s, atJé 120 :000$000." 

O Sr . . Presidente - A esta ~menda a Cümmis.sãQ offerece.u a se-
g·uinte modif'cação: 

'«IÜnde se diz «120 :000$ll, di•ga..s·e até - cem mil ·réis m•ensrues para 
cada escola, não podendo exceder de 120 :000$ a despeza total." 

,Appro, ruda com a modificação. 
Votação da segui.nte emenda sob '11. 136, do Sr. Cu.nha. Vascon-

cell]os e outros: 
Jwünd,e .convier : 
Ar.t. IÜ Gov·erno ·ma.nda:rá vagar 

quantia d1e 7 89'$, dif.f·er.e·nça que deixou 
mentos na. regen.c-ia da oad•eira d•e chnica 
!!'ante os a01rrws ele 1908, 190~ e · 1910." 

ao Dr. Augusto Bramldão a 
ele p erceber nos seus venci -
o·bstetrica e ·gynecologica du-

' O Sr. C)lnha Vas.conceUos - P.eço licença para lembrar á Camara 
que não se trata de c.re21r uma despeza nov>a; apena-s se trata de au-
torizar o 'pagamen to de uma divida, que aUás a Com.mis·são não con-
testa . . 

·Se· a Cama:ra j u lgar j·u~to, em sua sabedoria, auto-r'i-za.r o paga-
mento, russhm o resolveDá. · 

·Rejeitada 1a emenda n.. 136 .. 
rv.otação da seg.uinte em8lllda sob "'· 137, do .S.r. José Bonj,f,a.cio: 
I«Art. ·Co,nünúa em vigor a i:Jé 21 cJ ,e De21embro de 1913 o prazo 

de que •tJr·ata o art. 1°, n. 6 do decreto ·n. 1.157, ele 5 , de Deze·mbro de 
1904.)) 

O Sr. Figueiredo Rocha (p ela orcl.~n~) - .Sr. Bres·icle·nte, pedi a 
.pa.lav•ra a-penas •pw·a requerer .. preferenqi,a, na. votação, para a eJm~WJ.cla 

n. 141, que ·diz res•peito ao 'mesmo assump•to, á prop·llylaxia da. febre 
ama.re!.la, e que mantem a propos ta do Governo. 

O Sr: Presidente - O Sr. D e·putaclo Figueiredo Rocha a.·caba ele 
r eQn-erea· preferencia, nra votação, pa.r a a emenda n. 141. 

1Devo d·eclara.r á rCmnara que a. e•menda, cuja votação acabo de an-
nrunrciar, a {le ·n. 141, '])ai'a a qual o no·br.e Dep·utn>do T·equer pr.efer encia,' 
tem parecer contrar·io ela Commissão. 

O Sr. Felix Pacheco (qJelct ordent) Sr. P!'esi'cl.eli'te; p.elos .IJDotivos 
constant·es do pareoe,r so-br.e a e:nenc1a •cuJa votação v. 'Ex . acabou c1e 
anrnuncia:r, devo decLa.ra.r que v·óto' contra a · pr-efel'encia. (MttMo bem. ) 

\Consultada, a. Camara rejeH:a a 1pre1'ere·ncia so'lidtãda. 

O Sr. Figueiredo :Rocha (1Jela oQ·dmn) - .Sr. Pres·id.ente, peço a 
V. Ex . . que se di,gne proceder á verifi·ca.ção da votação . 

. iProced,enJdo-se ·á verificaçã:o .da votaçã:o, reconh.ece-se que vota.ram 
a fiwo-r 43 Srs. iDeputados e contTa 70, total 11.3. 

iR.ej eitada. 

O Sr. Presidente - Não foi .concedi-da a pref·er.encia solir.ltada pelo 
nobre Deputado. 

·Tomo a liberdade de chamar a a.ttenção ;los Srs. ;D.eputa.clos pana o 
'I'esu~tado .. da veri.ftca.ção d'a votação. 



Só ·estão no recinto 1-13 Srs. Dep·utM!os e é certo que falta-m ainda 
oór'ca d1e 5O ·em em.d1ars pa:ra seren1 votadas . 

Rejeita;cla a ecnencla n. 137. 
Rejeita;cl.a a emenda i!J. 138. 
rVotação ela segJu'•nte ·emenda, sob o n. 139, elo S.r. Nica.nor do Nasci-

mento: 
tOrnde convier : 
Durante a vi.g-enci.a ela lei pr·e~ente ,cJa •rubrica - P essoal subalter.no 

ela :x'llspec.toria elo Serviço cl·e Rrophy.!axia, S·eja r-etirada a verba ne-
cessa;ria ·para o <pagaan•ento elos lf•un cc io·nar:os ela secção ele en.genhaTia sa-
nitari·a da Di1,ectori.a Geral -de Saucle rP.ub!ica ·constante· da tabeHa 

· a;nnexa, os .quaes, actua:J.mente, percebe:n pela v·erba de tra·bailha;clores 
elo Serviço ele P.rorphyl'axia d:a 'F ebre 11\Jmra;rella . 

.Secção de engenharia sa.nitaria ela Dir.ectoria Geral ode SaJUcl-e Pu-
blica: 

1 ' ·encarregrudiQ ele seleção . .. .. . .. _. ... , ..... . ........... . 
4 auxilülJres · ele escr·ip•ta, a 2 :400$000 ..... . ........ . .. . 

3:00 0$000. 
9:600$00 0 

12:600$000 

O Sr. President e - A esta einencla a Co::rJJmissão ·oHereceu o se-
guinte •substitutivo: 

«A União combinar-á com a Po·efeitura do Dis.tri~to F -ed!eral um.a 
moeda e defi·nitiva ·di-scr.iminação dos s·erviços sanitario-s d-efiründo com 
prec'isfLo a es•pher.a ele conipeten-cia ·de cada uma, de sort~ a evi•ta.r a i·n-
ter.f.er·bncia ·de amba;s as .repa-rtições <em serviços dra mesma natur·eza.ll 

O Sr. Irineu Machado (p·ela ordJem) - .Sr. Presidente, a Comm·i·s-
são apresentou um srwbs-ti.tutivo á e:nen.da n. · 139, o qurul se a;cha re-
digi·do nos seguintes termos·: 

"A União combina>rá com a Prefeitura do Dislri•oto F1ec1enn umá 
exacta •e d-e{i-nitiva disc.rim::·nação elos serviç-os s•a'll.iatr'ios, defin1nclo com 
prec;sào a esphera ele compete-ncia ele ca;da uma, de sorte a evi·tar· a in-
tetfere.ncia d1e amba.s· as· repartiçõeS" em serviÇ-o -da 11nesmta naturteza.>> 

tOra, Scr·. P.resiclen·te, o substi<tutivo .c1á Com:n:.ssã-u infrin·ge cla..ra-
men·lie o dispositiv-o reg-imental .co'llticlo na modi.ficação Pau'la Ra.mos, 
a·pproviUda o .arnno pam·rud·o, a q•t!al diz o -segui,n.t•e : 

"Não .pod-erão •ser apresentadas .nemr acceitas pe1a ·Mesa emendas 
que importem ·em delegação, a·u Executivo, elas ' 21ttribuições ,pr.iva.tivas 
do Congr·esso Na;cional·, construn-tes cl.o a;rt. 34, ela !Co'lls·tituiçáo li'e.. 
dera!.» . , 

- Oqti:io V. Ex. vê, Sr. iPresiclenbe, a C'ommiss~o pr-opoz, na sua 
reunião, esta emenda subs.Uturt:iva, d·e . . ::noel-o <J:U<e ·só .a,gora põd·e .v. Ex. 
pron.uncirur-se a respeito. 

iPareoe-me ele <uma evMencia c-ompleta a obj-ecção •regimental, q:u·e 
estou off•er-ecencl-o. 

IDes·de que se ·m21ncla .que o Gov·el'no entr•e ·em accõrclo corm a P.re-
feit·ur:a elo IDistricto Federal, para que se -defina "'com pre·cisão a es-
·pheTa cl•e com•pet·encia d·e ca;d1a uma, de sorte a eVi•tar a interferencia, 
etc. ll, claro é que isto impo.rta em uma clelegaçã'o de attribuição po·J-
vativa do Congresso Na;ci-on.a:l, {1108 term-os elo art. 34 ela Const;.t"-lição 
FederaL: · 

. (Nestas condições, penso q111e V . Ex. r .esdlveria com -a maxima jus-
tica, r.es.peitando o cli·s·posi·t:ivo da ·r~foruna .Pau·la Ramos, s•e d•eixa:sse d1e · 



1aó 
submetter ao voto da Cruman·a o subs-titutivo da •Commissã.o. (Muito bem; 
muito bem. ) 

O Sr. Pedro Mioacyr (tPe!ct onLe?n) - Sr. Presidente, duas pa~avras 
apenas, com as quaes desejo provocar esclar.ecf"'·entos do. i'11ustre rel·ator 
do orçam ento do InterhJ>I'. 

Consta a todos nós q:ue S·e "€Stá tratando com urg.eneia de u.nifierur 
os s erv.iços de hygJene •no Distrkto FederaL 

E ssa unificação é necessaria e urgen•te. (Jif~•i.to be.n1.) 
A :Camara •Sabe que existe até um trabalho exce!lente do Sr. Depu-. 

t&clo João P enido nesse se.n.tido. 
A u•nifi.eação é necessaria e u rgente, porC)!uanto não podemos mais 

continuai·, como em tantas nutras causas, com serviços que obed1eeerm ·a 
duas direcções. •Isso anarch1sa, retarda esse serviço pub'lkó, bem co.mo 
a !rmitos o.utros CJ!U e esbão monstruosamente entre duas comp.etenci<aS, a 
local e a .federa.!. 

10 substitutivo da. Commissão vem aind·a a.ggravar esse maJl, por-
que ·prescTev.e •que s·e faça wma exacta e dleÍmitiva des'Criunáruação dos 
s·erviços sanitarios en•tl'e a !Prefeitura e o GoVlerno Federal. 

O :!lr. Felilt Pacheco - A Oo,m:nissão não pl'escr.eve que se faça, 
mrus que se combine. 

O S~·. Pedro Mioacyr - Penso que o substitutivo da Coiffimissão 
virá a:ggravar ·essa situação, que tlem Si•do dell1unciruda •Por todos os 
o-rgi1os d.a i·mprensa e que está na conscienoia d·e cada um de nós. 

<Devo, pois, accrescentar ás .razões rudduzidas .pelo i.\'lu·stlre Depu-
tadü ·POr IMi.nas IGeraes, mais essas observações que me a.codem de mo-
mento. . 

O .SR. IRINEU MACHADO - A Cons tituição é ex;pressa. 
Diz no art. ·34, n. e o: , 
<qCompete priva ti v·a rnente ao Co.ngTesso Nacional: legisl•rur sobnl a 

of,grunização mun:iciopal do DiMricto ' medeTal, b~m como sobr,e a po•Iida, 
o ensh;w superior e os .a.cma is serviços que na C'a pital forem •reswva-dos 
para o <Gover.no da União." 

IEJ, '!lO !11. 33: 
·«.Decretar as leis e resoluções n eces·sarias ao ex e1'cicio dos pod eres 

que •pertencem á União." 
10 substitutivo da Commissão incide clara-:n·ente nDs ns. 30 e 33 

à.o art. 34. 
O. SR. PEDRO MoACYR - P•erfeitamente. , 
.A:inda ha pouco, vo.támos a qui uma emenda pela qua;1 cons·erva-

mos, nos .podere s federaes a a-ttribuiçã,o par_a reg,u.!ar os serviços de 
policia:, bom.be'iros e outros, quwrrdo o i•mposto de in·dus-tria se pro,fis-
sõ·es pass ou, por out:ra d·elibe·ra.ção 'da; Ca<mara, par.a a competencia mu-
11i'cipal. 

O CJ!U<e 'era logl·co é que a Prefeitura do Di-stricto Federrul, com os 
novos reoumso.s (lue possue, attend.esse, exclusivamente, ao p-rovionento 
"ress•es serviços, não continua;ndo elles a crur.go dos poderes fed·errues. 

•Essa confusão, essa anar.chia, perturba ca,da vez mais os ·serviços, 
contribue opara ·que e ll'es não seja,m bem feitos, .noon pe1a Uniãü nem · 
·pela 'Munici·palidade. •E' pr·eciso ·que es•ses serviços s ejam .fei·tos, exc<Ju-
sivamen.te, ou ·pela Municipa.Jidade, ou ,pelos poderes federaes. 

O s 'ubst itutivo -da Commiss·ão, repioto, v·em aggravaT esta situação. 
P enso, 1portanto, que, pelas •ra·zões a;dJduzidas pelo nobre Deputado, ·Sr. 
li•ineu Machadü, e ,por estas Ugeiras O'bserva,ç11_es (porque o en{)arnmha-
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' ::nento da votação não compotia ·maiores), q_ue estou faze·ndo, a Ca-
maJra deve ·rejeitat•· o substituliVD· da 'CommissãD (Mwito bem; mu,tto. 
bem.) 

O Sr. Felix Pacheco (2Je!a oo·d&~?V ) - Sr. Presidente, este assumpto-
de hygiene •federal e ohygiene muni·cipal eslá em via de execução. \Ha un11 
projecto es·pecial do S·r. Deputado João P·enido, regulando d efinitivamente· 
essa que·stão e sobre ·cHe a Commissão pronunciar-se-ha em •breve. 1 ·.Nos pa,recer•es •relativos á .saude pubhca, a IGom:nissão sempr<; teve· 
em vista .porepara•r a ·e:&üncção desse regimen transHorio <'1111 que te>mos. 
vivido. 

•Por isso ma•ntem o seu ·parecer (.pelo menos é esta .a opinião dO> 
Telator) ··em •relação ao substitutivo, que pod·er·á ser completado nil, 3"' 
d is·cussão . 1• · .. _ , ··, 4j 

Nelle não· se manda o Governo fazer cousa alguma; dá-,se autori-
zação para que combine. !Será tal,vez ·uma autorização platonica essa~ 
uma vez que b ,projecto es,pecial, a q\ 1e m e .refer i, tenha anda~ento ra .. 
pido que todos ·esperamO·S. 

Em t odo o caso o .parecer da Comm.issão é contrario. á emenda·_ 
(Muito bern; mwito bem.) 

O Sr. Presidente - A' emenda n. 139 offereceu a Commissão mn: 
substitu tivo. 

O Sr. Deputaclo . Irüneu Machado, de a,ccôrdo com as razões que ex-· 
pendeu ·da tri<buna, requereu que ·seja retirado o substitut ivo d·a Com-
missã.o por ser ·CO•ntrario á disposição contida na emiencla o anno pas-
sado votada, ao Regiment o e á dis.[Yosição conslituciona! a que S. Ex. 
se referiu. 

Vou submeltoer a votos o ·requerimento do Sr. Deputado Iri<neu Ma-
chado . 

Submettido a votos é rejeita-do o requerimen to. 

O Sr. Irineu Machado (2Je'ba o?"Crem) - Requeiro verificação da vo-
taçã•o. 

Procedendo-lse á verificação da votaçã•o, reconhece-se que votaraw 
a favor 25 Srs. Deputados e cont.ra 91. 

Rejeitado o r equerimento. -
.Subm\ettid.o a votos ,ê approyadú o substi tutivo á emenda ·n. 139. 

'o Sr, José Banlfacio (2;;ela o1-.&em) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação, r econhece-se qu•e votara.rri a favor 63: 
frs. Deputados e contra 61. 

ll'oi approvado o su'bstitutiv.o, f icamd'O :Prejudicada a emenda n. 139. 
Votação da seguinte emenda ·sob n. 140 do .Sr. Dionysio de Cer-

queira e outros: 
O.nde éonvier: 
Na rubrica Direc~oria Geral da Saude 'Publica seja mantid·a a verha 

necessaria ao pagament o d'Os serviço.s Pt'estados por 18 auxiliares aca,-
demicos, Cúm direitos adquiridos . em co.ncu.rso, e que .por isso devenb 
ser conservados nos resp·ecti v·os carg-os, sEmdo ex,clúidos_ os auxi!iar~s 
academicos que j ~á tenham1 feito exames d·à 6a série .medica. 

Esta medid·a será po.sta em vigor, s-ómente emquanto existir ()> 

actual serviço em que fôr enquadrada·. · 
Approvada, 

9 
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V{) tação da seguinte eme.ncl a s ob n. :141 elo Sr. Fig u.eiredo Rocha 
e ou tros: 

• Ve1·bc• S'ct»J!Cle PtobUca ,_....,--- -
' ~ ·Ma n te r.· ha-.s·e a verba ,propost a pelo Govenno par-a os serviços de 
P!O:PI1y~a.xia., ma iJJJ.1,portanda de 1. 981 :520$ e não a ·ela .proposta do or-
~am ento, na i'l11!JOrtancia de 1. •828 :000$1600. 

Insj1ecVo1·ia ll'os "S&rviçds :ele P1·op·hylaxic• 

P essoal de nollleação pa ra as secretarias, •aclmi.nistr ações e alm·l-
X!'r ifoa.clo: 

1 i n spec ~or medi.co ......... , .. . .. . .... . .... . .... .. ... . 
I admi·ni strador . ................................. . . . 
2 a judantes de acl,ministraclor, a 7 :200$ . . .. .. ... . ... . . 
1 a lmoxarife .. .. .... . ..... ... . . . ... . . . ....... , . . , .. . . 
2 .a.judantes de a lmoxarife, a 3:-60 0$ ... . ... . .. . . . .. , .• . 
3 · .pri.me iro.s esc ri p turari{)S, a 4 :800$ ..... . ... . •.. . . . . . 
~ segundos escripturarios, a 3 :6 00$ ...... . .... . ..... . •. 
9 terceir:J~ ·escrip'turarios, a 3 :00 0$ . ... . .... : . ... . .... . 
4 enca rregados de secção, a 3 :000$ ... . ...... . . . .. . .. . . 

10 .cl1efes . de tur•ma, •a 3 :600 $ ...... ... ...•. . • ... .. . ... . 
2 porteiros, a 3 :000 $ .. . , .. ..... ...... .. . . . .. ..•.. ... • . 
~ cont inHO·S, a 1 :800$ . . , ... . ... ... •.. . .. .. . . .' . •. . . . ... 

14:400$000 
8 :40 0$ 000 

14 :400$000 
6 :000$00 0 
7 :200$00 0 

14:400$ 000 
21 :600$000 . 
27 :000$0 00 
.12 :000$000 
36 :OOOl'OOJ 

6:000$000 
3 :•600$00;) 

1S·o1111n·a . ....•. . "'.. . ~ ... ~ ....... . •. . . . . • . ~ .... . . 171:000$000 

A verba destinad a ao .pessoal subal ter no será •distribuicla de accôr-
.(l o com a ta'beJ1.a abaixo , que fixa ·a s cl iarias do r eferido pessoal. 

Tcob ella de cliai;·ias 

Desinf<ectac1ores de 1• classe .. ... .. ... ..... . . . ....•. . ..•. . . . , . 
Des infectaclores ele 2' classe .... . ..•...... . ..... , .... ·.· . • , . ... . 
Desi,nfec~a:dores ele 3' class·e .... ... .... ...... .. ...... . ... . ... . 
·Guardas de 1• cJoa·sse ..... , ......... .. ....... . . . . . .. ... . ....... . 
Guardas de 2" •classe .. . ... . .. . ...... . ... .. .. . .. .. ..... .. .. . . 
]]ncar r egado do Clayton .. . . . . . .. .. . .. . . .• • .. . .... .. . , ·.' · ..... . 
Machinista.s . . ... ... ..... . . .. . .. . . . . . .. . .. ... .. .......... . 
Motori s tas .......... , ., . . ..... ·.' · .. . ... .. .. ................ . 
Ii'og.ui..st as . ...... . . . . ... . .. . . . . .. ...... _ .. . ... ... . .. . , .... .. . . 
Car.lJin ~ eiros .... . .. .. ... . . . .. · · .... ' · . . . . .. . ... , .. .. . .. ..... . 
lP.ed·r eiros ' . . . . . . . ... .. .. .. . .... . .. . ..... . ..... .. .. . .. , 
:Bóm1beõ:·0s . . .. ....... . . , ... ... .. .. . . .. .. ... . . .. ....... . . . .. . 
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Os cliaristas etue trabalhat·em aos sabbae1os e segune1as-feira.s •ne r-
~eberão as dia1~ias elo~ clomingo s . , 

Os actuaes ca:pataze,s do Serviço de lPropl)y.Jaxia da Febre Amar ella. 
v.as&ar[Lo a sel'vir co1n o guardas de ltt class·e . 

ü,s funccionarios que já ,servem •nas secretar ias, ·ad•\\1inLsh'ações, :ljl<-
_JXJ.Oxa,rifado e p orta.rias elo Serviço de ·P.rophy!axia da U:<~ebre Amarei~!'- e 

Çl,o D.esin.fedorio s·erão a;provei tados nos cargos creados para a nov~ n -· 
partiçfw, c o que exceder f i.cará .ac1e1ic1o at•é ser i•nclui-c'\o · definitivaw~en,tf-0, 
!Per c·ebendv pela yerba do pessoal diarista. 

,o 'l;ll•. ;FJgl+!>.i;t'edo ~oc1la (,pel w oaxl'em) - Sr . Presidente, a em end.a 
· !<ilU~ ti:ve a ·honra de .off erecer lá consideraçfío da CÇt.s,a , J11fl,nte.ndo a V<;!rba. 
pro,posl'a pelo tGove.r no, ,para .o Serv iÇíO de P J;o•phy!a..-xia da Fe'll1'·e Am:a -
rella, foi reduzida pela •Commis~ão em cento e tantos contos, c1ecla.ràndo 
es·ta, 8111 .se.u rpare.cer, que C01.1S8l'Vará O lll18S11,10 pess-oal -C OlTI os - ille.s.m·.')S 
;vencimentos. Ora, IS-r. ·Presidente, havendo .urr~a redu-cção ele cen\ o e 
t antos contos na verba clestlna-c.loa a uma repartiçã·o publica, par~ce-\me, 
s i não ·ralha a [Lri thmet ica, que ·não no,1erá ser .conservado o mesmo p.es-

.. soal, con1 a I,.nes,Hla d ia.ri·a . 
Peço, po is ú Cama ri' dos Depu ta;clos que tom1e em ·consicleyação ,<Olsta 

.e m,enda ralaliva ao Serviço de u=>ro,phy}axi?> ela ;F'ebre Amare.lla, que· tp.n 
,sido o J11ais util e .necessario ao 1paiz . .A extincção des..se serviç:0 1 co1no 
.se esltá fa .. zen·cl 0 1 aos J)oncos , iunp o, 1:t~u·á e n1 grand·e 1prejuizo parà. a no~sa 
,Pa;tria, . (M;ntto bem; mtWCto beino. ) · 

Rejeitada a em enda \L lU . . 

O Sr. Figu eir edo Rocha (p·ele< o? ·cf,em) - Requeiro verificação da vo-
(taç ,ão. 

Procecle.nd o-.s e ·á veri'fi.cação da votação) r econh ece-se 'ter sic1o a 
· e mf'O·pc1,a .r.ejei(a.cla .por 6.8 votos co.n~ra ;\>3. · 

O Sr. I rin eu Machado (p·e ~cb d. >1clemv) - Sr . 1'resie1ente, ,a .CiJ,mara 
a pp.ro\tO·UI .ha ppuco, o .SUihstitu'tiv-o da rCOln.missão de Finanç,as ~ e:x;ne.nd:=t 
11 . r.139 1 substitutivo ·COncebido IDOS s·eguintes ten.110S: . 

· «A u·niãq co·nl1b.in1ará co1n a ·.Prêfei'lura c1.o :D1s t1~ictó !Federal um<:\ 
·exacta e d efLnitiva é!êscriminação {1Ó,s serviç·os 'san itarios, clefin~ndo eom 
precisãe. ~c esphera de competel1·Cia d·e cada u,ma, ele 'sorte a ey\~~r 'a in-
ter,feren cia ele ambas as •repartições em .serviços qa m esma n1at\l;re;m.,. 

IDrnbo,l'a eu .pense que a attr i'buiç,ão ·ele destacar emendas .]'.!JP,PI:!);va-
d.fl:EJ , C011l!O de fazer J.:e tirar a ~s que infrL~;g:en1 o 'Tjtegin1·E}nto. c;ahe ex91J.I-

-si.vamente á l\1esa1 .segun do ·Se clep.rehenc1e elo texto ela .refonna 1q-o f$;r. 
Paula, Ramos, o.nd·e se diz que <mão poderá ser apresentada, n em cbceei-
ta jJe~a 111Gsa e1:n,endj\ que importe em d-elegação ao •Pod er :ipxec,.tr\ivo, e'-' 
rr.e inclino de ante da dec~são e1e V . IDx . , que a briu mão desse ,direito 
seu ;para 't ran.s.fer1l-o á Ca,n1-ára ; e venho ... f~zer tHTI\ r~querin1e.nto, ,no sen-
·ticl o· c1e ser a ca.sa con1sultada sobre si concec1e o des tacar-ose o r efe·rioiw 
-substitutivo, para constilu ir .proj ecto especi·al. · 

A Camat:a approvou o substitutivo 'C1a ·Coi1pmissão de Fi.ninças, ape -
-nas por clo us vofos de n1aioria ; talvez os n1eu s no·bres collegasl 1i1einbr0s 
ela CoBHni.ssão, não ·tiveqs e1i1 queri clo clar o braço a to.ncer ~ · ' 

· Ha, porém, Sr, . •Pre.sidente, .divet;sp.s cçH!sÍc1:erações que ,rnl;\i\ <!:!U a 
·favor do meu requerimento . · · 

E1n prin1eiro lo g·a"'r, a refprma !)?aula Ran119,s cl ~S1·PÕe, cop}{). l ei .I:~gi
·n1en ta1, acerca de todas 11-s Inecl i cl~q_S' ctLle i·f!1,poi·tare.n1 e1!1 • çl~l.~g):}G~p · :?e 

·•it,otdbuições .fixad a s, co,mo J)rivativ[!s •c}o •Cong·.r~sso, ·no art. 34 ."d'it ,Q:g,.n-
,giJtuição Federal. Ora, é claro que o ':e1 isp,osi i ivo votado estiL ,:r);~s~e q}Lsp . 

Elle ci iz respeito á organização n1un icipal elo ·Dist ricto Féàei·a-1, êiis-



134 

pondo que a União · en trará em. accôrclo com a municipalidade elo m esm<>· 
Di-stri.cto, .para re-gular a divisão dos S'erviç-os sanil ario,s. 

Al·ém .da infracção do n. 30 -elo a rt. 34 el-a, Co,nsti tuição, que d eter- · 
mina que <<,con1pete privat ivame nte ao Congresso Nacio.nal legislar so-
bre a organiz-ação municipal el o Dis tTicto Feder-al, 'bem como sobPe a pe>-
licia, o -ensino superior ·e os demais serviços que na Capi'tal forem re• 
s ervad-os para o Governo -da União», ha •a do n. 33, qu e dá a mes·m a 
-cotnpetenc:ia .privativa ,p-ara <<decretar as le-is e reso1uções 1H81Cessar ias a:o · 
exercicio uós po:1er-es q ue per't·encem á União" . 

. A emenda, .mandan do que em ·um clispo.sitivo orçarnentario se re-
gUle a divisão ·das a Hribuições ela poHcia e hyg iene mu,nici:pa1 -e federal . 
inl'linge claram ente os rlispositi vos rlos ns. 30 e 3•3 do art. 34 .. !Ha aind~ . 
ou:tra co.nsi-deração: pend e de debate ·e voto da Ca·mara o pro-jecto d>a-
Conlmissão de J-Iygiene e Saud e :Publica; o .Sr. Peni·do esl ll'da longamente ~.
·nu,m lu)Tiin-o.so tra-bálllo (•c,poi>olc!o-s), o d escrime ·e desllncle ·das f r-onteiraS-
d-a. competencia da União e ·da 1Munici.palidade em mal eria -de hygiene-
offensiva ·e def e,ns iv a . Ess a 1m a te1i a envolve assutn.pto cl•a maxilna ÜY:.·-
.portan.cia , que vae a tti.ngir a direi'lDs ·de diversos orgãos f·e'Cleraes e de:· 
diversos poder es -d e federação, bem co.rno direitos de ter.ceiros . .Não pó el e, 
assim , ser resolv ida em u·ma disposição simp:!es, ·s·ecca; in·co,m[)leta, de-
fici ente de projec to c;·e lei orçament ar ia . A materia d·eve ser estudada 
ar'111plamente de envoHo com o pr.ojecto de q u e o .Sr . Penido ê relator, em' 
no-me -da Commi-ssão de IHygien·e e Saude !Publica ; e por isto pediria a.. 

· V. · Ex . , Sr .· 1Pr-esi c1 ent-e, que consuHasse á Camara sobre se defere o 
'meu requerimento para o f im d-e -ser destacada elo subs'titutivo da . Conn-
missão a emenda n. 139. ( ,Jlf~d.t-o bem _; · ~me# o bem.) 

:Posto a vo tos é o·ejeit·ado o -requerim-ento elo .ST . Irineu Ma·chado . 

O Sr. Irineu Machado (JJe~c' OIJ'c/'em} - Requeiro verificaçãü de vo--· 
tação. 

Procedendo-.se a verificação de votação, reconhece-se que v-otaram. 
a favor 5'9 ·S-rs. Depu-ta-dos e contra 63 .· 

Foi rejeitado o requ.erimen't.o. 
São successivamente --rejeit adas as segui-ntes emendas: 142, 14.3, 14 4l-

e 145 . 
Vota ção da s eguinte emenda n. 146 -do Sr. ·Froes d·a Cruz: 
«O.nde convier : 
Deduzida da ver'ba - Maberial - do 'Serviço de Policia Sani.t-ari-a e-

da Pro,phylaxi-a dos iPoTtos - a quamüa de 1'8 :250$ paPa gratificação ao,s 
· ril edic-os ajudantes ,pela visita aos n avios entrados á ,noi'te -no .porte> 

d-a · Rio de J -aneiro, ·a 50$ por noite, como estava no orçamento •J}a•r a:. 
1911.)) . 

O Sr. Raphael Pinheiro (.p•ela <Jr'<:àem) - .Sr. Presidente, ;ser-ei breV•J •. 
A ;pequena verba que ·es·bá em volação oé desti.nada a pagar ao p es-

sol).l do Serviço de ·Poli-cia tSanitaria, que t em de tra·balhar .das 6 horas 
da. :ma;nhã -até ás 9 horas da noite, até -quando o porto ·do JUo de Ja-neiro· , 
.s e -conserve abertD . !E' ·lJreciso, entret·anto, a:t.tender a que o navio en -
trando ás ·9 hoTas da .noite, nunca 1permiftiriá a que o medico delle se re-
tire si-não pelo menos uma hora .depois, o que quer dizer que são medi-
Cüs q ue t e<·m de trabalha.r até ·á.s 10 horas da norte oÚ mais. A verba::. 
é insi'gnificante: 18 :250$000. Parece-me que, appellando para ·os sen- • 
tim~ntos -de justiça da 'Oa.ma-ra, eJola votará a favor, se,m ·que isto en-
v olva abso lut-amente uma desconsideração á maneira ,po•r {JUe pensa e> 
illus-tre Relator ida Com mi-ssão. 'L embrari-a á Gamara que ant iga-mente, 
o Dr . .Seabi·a, quando .Mi nLstr o d-o Jnt-e-rior, esta.beleceu que o -nosso· -po1·-· 
to se deveria ·conservar aberto depois de ·6 J1oras. 

:~ · · 
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O SR. IPEDRO LAGO - P erdão: não f oi o Dr. S eabra foi o congresso 
""Nacional em uma ·d-isposição Drçament•arioa. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRo - Constg·no o a pa-Tte do m eu nobre coJ-· 
iJ..ega. 

,Q SR. 'CALOGEHAS - A emenda .foi mi-nha . 
.o sn. •RAPHAEL PlKHEIRO - .Peço des cul.pas; .a m edid.a foi estabele-

_c ida t ·n1 vintTUd e el e uma e m·enda :d o meu .p-rez a:~lo ·col1eg·a Sr. Calog-e Pas, 
·a qua l ona:n.dava que -de emolum·ent.os .fossem pago•s 200$ pelas .compa-
nhi a s .qu e .solic i.ta ss e·nl seTviços n1edi·cos pa ra s eus •n avios . 

.Si não ·me eng~a!no; t e.nho a :t·abel1la aqui e·tn onão. 
(Lê): 

"Medic o ·2ÔO$; .guancl as sanita-rios 80$; ;pess oal ·da lanc-ha 
·200$000 . " 
'D epois, 1110 gov.erno d o D.r. A f ,fonso P ·e11.n.a , f.oi isso esta·bel-ecido, 

c r eio que -o•ff"i-ci a lm ente, e modificada 1'ara 50$ a gr.a ti·fi-Dação que J)e>l'-
.-c~bia;m DS m edi<C OS . 

Ess a g ratificação t em vig orado d<urante s e is annos; •é a primeira 
v ez que s·e ·p.re.tend·e Te'tira•l-a . 

O· SR. 1C ALO G·ERAS -E •só ·qua:nto 1aos ,n1e d icos ? 
O ISR. -RAPHAEL PINHEIRO _ Só •qu a nto a os ·medicas, ·porquanto os 

d emais .auxilia r·es ·co:nUnu a1n 'a p etr-c e~b el- a. 

Não .apprehencl endo bem .qual -a razão por que s e prete-nde tir ar 
.aos il11 edi·cos ess-a exi.g·ua g·r rulific.ação, ·Con seTva!rído- a ·!1a ra DS -outi OS a u-
xilia.r es, eu rped·i.ri a. á ca~m.a~ra, s em· que ·de nenhu•m n1o cl o isso envol-
v ess e des cons ideração a o iUus tre R ela tor, que v iesse em meu a·uxilio, 
J·estalbeJl·e.cen d,o 'essa v er;ba, :que ·é ·d a m a is stri.ct a e a ·bso1uta j·ustiça. 

>Era o que ti.nha a dizer . . \(JVJ1tito ben-.. ) 
~~ppr.ovacl a a em-en-da n . 14·6. 
•Yo;t ação •da s egui·nt e em enda •sob 01. 147, -c1o 'Sr. Dunshee de 

.:i\:b1·a:nc ll es: 
Ond·e oeo.n vi €!1' : 
A·rt. Fi·ca~m· ·equi·par.a;cl as as .diarias d os 1l'r€1n1a clores e foguistas das 

·<embarcaç:ões ela Saude n.~ublica, ·á;s ·dOs Arsenaes ·c1e 'Guerra e da Ma-
r inha, s endo rt:an1,bmn .exte;n:siv-a .a os remado;res a graUfi·ca ção p·atra far-
.õ a:me:nto e etapas en1 uso nos .rursena es. 

O Sr. Pereira Braga (!P·e~a o11clem) - .s,r. !Presid-ente ·costumo su-b, 
.m e l ter-me •aos .pareceres· -da Commissão de IF iu1a.nças; m ·as .no .caso das 
emendas ns. 147 •e ·148, .co1m :t-odo o -r·espeito <;Jue· me m ·erece a ·iHustre 
C ommi-ssão, devo •C>hamar a a:ttençã.o da Ga.mara ·para a i·njustiça d ess e 
p•arecer que ·SÓ attribuo a ·um desconhecimento da siotnação desses em-

.. :pJ·eg'a.d,o s . 
·Ha tre.s an:nos, •Sr. Presi-dente, por eme.nd as apres entadas por va-

"l'ios Depu-tados, .entr.e •elles o illust r e -rep-resen•t.a.nte :do ·M anm:llão -o Sr. 
Duns:11ee -d e .... ~·b1·anoh es, signatario ;d1as a·c.tuaes etnendas, f .o1ram .e.q11ipa-· 
~radas .as <liaria s ·dos remadDres e .foguistas da·s emb.ar.cações da Sauc1e 
_Fublica em todos os E stado-s . / 

Na oc.ca s ião, ·.não ·foDa1m ·extensivos esse·s fa vores -ao 1pessoal .ae igual 
,c rutegori.a da Oapital F éde:ral, ·cr eio que p.or equivoco dos .atito•res das 
:-m ·esn1a·s e1nendas, que suppunham naturallnente que, ·paTa .e·sse pessoa-l, 
_já .havi:a -equiparação. 

-As emendas actuaes teem em vista impe.dir justamente essa desigual-
(l ac1e. · 

·Peço li·cença rpar·a .a:ppeHar paTa o illustre Deputado S•r. Dunshee 
,ãe Abranc·hes, que, melhor do qu.e e·u, poc1e•rá explicãr á •Oamar.a .a ve;.-
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dade· do que venho af·firmando e mostra•r a:o· i•llustre RelMor que S. Ex •. 
f.o t nat·uraln1ente equivocado, qua111do deu pcure.ce·r contra1·io a essas= 
erni'e:n.d as . 

O SR. FEJ,Jx iPACHECO •lá um aparte . 
.O •SR. •PEREIRA BRAGA - 'El' m<t1 ito ·louvav.e.J esse m od.o d'e veT da 

Commissão; mas o qu e •ê certo é que não .p6de •persistir po•r m ais tem.po 
essa de·sig-ua:Idacle . 

. Es,p'eJro qu.e ü iUus.trc Depu•ta:d o ,pelo ii>Iar·a:n·hão dê esclarecimen tos ·. 
á Cam ara a respeito. ( Jlí~oito bem; mt,ito bem •. ) 

r' O Sr . Dnnsli.ee de Abra:nches ( 1Jela. onz.em) - •Sr . •P•resid6J!J.te, o 
111ol'>re De.pcürudo pe·la Ga·pital FecJ.er.aj tem ·razão. Ftü s ig;natar io, com 
ú'trtn:os Depulados, ha ·a;nnos passa•c1os, ele ·uma em.enda con signa ndo · 
um'a d.i·aTia aos ren.nacl~ores, .patrões, fog-u istas e 111EVC11h1ist.as das em-
barcações da Saude Publica dos portos d a Repcl'bli,ca. 

Nessa emend a não inclui-mos a Capital Fed·e•r.aJI, por·que acr.ed itava- · 
mos que-, ,rias d i.ff eoren'tes ·reforanas por qu.e tên1 ~1assado os serviços nesrt a ~ 

·cidade, esses {lignos serventuarios tivessem sido c ontemplados. 
'V·o.ta:da a medid•a 1pela Ca ma ra, fu i procurado !I)Or uma commissão 

l'l'esses J:·u.nccionarios, que me expHcaram a i·njusti(ia d e q ue tinhmú si•do · 
v1ctima.s. Eu •lhes •d·isse que ·eJr·ar i'!'npossivel, na occasiã o, n·.em ediar de 
qualquer •fó!"ma, po:rque n1.a .ter'cei.ra discussão do orç•amentà s 6 erà 
i:l}e'!'·mH•tid a ermen•da reduzin•do a despez·a . 

O a111uo passado .e!les m.e rpro·CUl'aram e eu devo diz·er c om lea.l- " 
dade 'á Casa; estavrurno.s em um pe•riodo de eleições, e, devid o •aos muitos 
atropellos, •eu n1e esque·ci de apresentar a .em·enda. 

:Sr. P .re·sidente, fui sig.na:taTio de nun1.e·rosas ·en1endas ao orQaan e.nto · 
do I;n,t.eTio.r . 'Deixei que fossem ·sa.crilfi>ca,la.s, sem pro:testq, s u'bmeHend o-
-me •ao crite•r io da ·di·g·na Commissão 1)ela necessi.dade de d i:rnim.J ir des-
9)ezas, ·e o - fiz .por ser u m dos membros m·a is discbpli nrudos da m aioria ; 
m as, como o nobre D eputado pela Ca.pital .F.edeTal app.ella ;para m im ,. 
!digo Qt1e .a Camana 1far'á un1 .acto de 'justiça aQJDil'OV·a.n cl o esta oo1enda, pe-
din do desculpa ao meu c1istindo collega, o Sr. F elix •P acheco, d e con-.. 
:trruriar o seu parecer, nest.e q)Ointo. (Jli~•i·to bem. ) · 

18-ubmetlida a voto.s ê rej<Jtiada a emenda n. 147 . 

. 0 · Sr. Dun sh ee de Abranches (1Jela Melem ) - R equeiro .veTifi.ca ção 
d e votação . 

rPro cecl•en•clo-se 'á ver ificação da votaçãlo, ~·econhece -se ter em votado · 
a fa1toi\· 5·6 ·Sr.s. DeJJU.f,aJclos e •con;ll·a 49, ~o tal 105. 

O Sr . :Pr'eSid·en te - Não ha numero. 
Vae s e .proceder á ühwmada . 

O SI'. Simeão L·eàl ( l o SeC?·e.tcwio) ln'Ocede á. ·cbam a.da doiS Sr.s •. 
'ldepu·taclos . 

Feita a cham ada res.pondem 11-4 S rs . De.ptrtaclos . 

O Sr. PreSi<lente - R-e.spondel·am a 'c'ha.ma;da .114 Srs. D eputados: 
Ha n uune:ro para se pros·eguir om.s votações. 
V·ou su.bm etter a votos a emenlda n . 147. 
IR.ej ei.tada. 

O Si• . P edr'o :La go .( pe la orclem ) pede verif icação. 

, O Sr. P res i c).ente - ü .s sen.>hores que approvarrn a em e.nd•a n . 1 47~ 
"!Uein'am se ·l evaa~tar, conset·va,n cJ.o -se •ele pê. (P a1•sct.) 
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Votanrum a f.avoT ela em enda lá esqu erda 24 e á direita § 5 Srs. Pepu-
tados . 

Queiram se levantar os Srs. q·ue votam contra. (pat,sa). 
Votaram •contra a emenda a direita 11 e a esquerda 28 . 
A emenda foi a ppr ovacl a por 69 votos .contra 39. 
Peço li cenç·a para o.b·servar á Ca·mara Q.Ue o resuttwdo da verifwa-

ção da vota ção •a c.cusa a .p·resença de 108 Deputad os no ·l'~ int o, quando 
r espond·e1raun ·á c.ha'ln~Cl a., que a·c:aba de se.r rfei•t.a, ·114. 

R ejeitada a emenda n. 1.48. 

O Sr. Pedro Lago (1Jelc' orcle1n ) pede ver ificação . 

O Sr . Preste1Ente - Os sen•hor€s que •ap·p rovam a 'emenda n. 148 
que iram se levantar ·conservanc1o-se e1e •pé. (Pwnsc,:) 

V-ot.a:ram a fav-or da .emen d.a á es.querda 27 e 'á d iTe ita 41 Srs. Depu-
tados. 

Queiram •levantar-se os Srs. D eputados que v-otam contr•a. (Pat's·a.) 
'Vo·ta•ram ·c-ontra a emenda á esquerda 26 e á dir eita 10 Srs. Depu-

ta<dos . 
Vota.ram a f.avor 68 e ·contra 36 . To tal - 104. 
Não ha. nume ro . 
Vai s e pcr" o,ceder ele novo á chamada . 

O Sr. Juvenai La1U1artine •( 3° Se•c,·etcto·io se1·vi?iclo ele 1 °) <procede á 
chamada dos Srs. Deputa.d-os. 

i&ei·ta a üha:me1•a, r espontcl·em 1.1-0 .s.rs. Deputados . 

O Sr . Presid·ente - Res·po~n1deram a, .c·ha.ma;da 110 Srs. Be:putados . 
iH a nuom e:ro pa ra .se pro·seguir nas vo.taçõ es. I( O S1·. P1·esiclente fct.z soc.1· 
cnenW?'CbfLC,?nente OS rty.mpcmos.) 

A·i·ncla u1111a vez. a Mes•a toma a li:berda.e1e <1e pedh· aos S·ns. Dep'll -
ta·clos que se mantenhann 1110 ,recitnJl o, si IIl.ão QJa.ra outro ,efJ:ei1l ol ao menos 
pan:.a ·l·he pou.par .o tra.bal•ho .fa<tiganrte rcle l''epetida s chan:na.das. (AjJoi,a--
cLos; 11'b1vi·to b·e'rn >. 1n1'ito b C'Jn.) 

·E' !posta de novo a votos e approvada a emenCLa .n . 148 . 
. ;E' tSubmettida a votos e rejei~a,da a emenda n . 149· ... 

O Sr. Pedro Lago (1Jela o1·cc&m) -Requeiro verificação ela vortaçfco . 
Procedendo-se á ·verificação da vo·tação, reconhece-se terem votado 

a fàvor ela emenda d-ous Srs. Deputados e ·contra 10•1; total, 103. 

O Sl'. Presidente - Não ha numer-o. Vae"se proceder á t erceira 
chama,da. 

O .sr. Simeão Leal (1°sec1'e1:a1·io) procede a chamada dos Srs. 
Deputados . 

ffi'eita a chamada, .respondem 107 Srs. Deputa dos. 

O Sl'. Presidente - Re·spon deram a chamada 107 Srs. Deputa.dos. 
1-l!a numero para se p.roseguir natS votações . 

!Vou tSUbmetter de novo a vot0·s a em enda n. 1~9. Rejeitada a e'l11e ~1-
da n. 149. 

O Sr. Pedro La:go (pela o7'à&m ) - Reqneir-o verif icação ela votação. 
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O Sr. Presidente - Vae se proceder á verificação da votação. 
Devo lembrar aos Srs. Deputa~los que neste instante a chamada accusou 
a presença de 107 Srs. Deputados; não creio que não se tenham man-
tido no recinto poi· dous ,minutos 107 Srs. Deputado<õ. 

Pl'ocedencJ.o -se á verificação da votação, reconhece-.se terem votado 
a favor 5 Srs. Deputados, , e con tra 104; total, 109. Rejeitada . 

.São successivamente rejeitadas as emendas nG . 150, 151, 15 2, 153, 
154, 155 e 156. 

O Sr. Pedro Lago (pela ontem) - Requeiw verificação da vo•tação. 
Procedendo-.se á verificação da votação, reconlfece-se terem votado 

contra 10·7 Srs. Deputados, e a favor, 1; total, lOS. 
Foi r ejeitada a emenda. · 
São successivamente rejeitadrus as emendas ns. 157, 158, 159, 160 

160 A, 161 , 162, 163 •e 164. 
Votação da seguinte emenda sob n. 165, do Sr. Jüsino de Ara.ujo: 
«Ao art. 1° n. 15 - Sob a. ·rubrica «Policia do Districto Fe.deral» , 

.diminurum -,se as seguintes quantias: 
40 :000$ na sub-.comsignação de 100 :000$ pa1·a, obje'ctos ·de expecúente, 

1ivros, assignatu ras de jornaes, etc. , da verba material ; 
100:000$ na sub-consignação de 30·0 :000$ para diligenc-ias policiaes.» 

O Sr. Pres.i<dente - A esta emenda a Co:mmissão deu o seguinte 
parecer: 

«A Commi•S·são acce ita a primei.ra parte da emenda e rejeita a 
segunda por motivos que explicará .no . ·parecer sobre outras emendas 
analogas que se segue·m . >> 

Approvada a p r im eira parte ·e rejeitada a segunda . 
.Rejeitadas as emendas ns. 166 e · 167. 
Votação da 1seguinte emen da sob n. 168, do Sr. Metello Junior e 

{)utro: 
((O nde convier: 
Da rubrica - Diligencias policiaes - seja de1stacada a hnpor.tancia 

.necessaria para. que se estabeleçrum as seguin te.s diarias: 

Aos delegado•s auxiHarm. qua•ndo em exerci cio .... ... . . . ... . 10$000 
Aos delegados de 3• entra ncia . . ........ . . ...... . . .. . ... . . . 4$000 
:<>.os delegados de 2" entrancia . ....... • . . . .... . .. .......... . 4$000 
Aos delegados de 1" entrancia .. . . . . . · ...... . . . ......... . .. . . ·5$000 
.A.os cO·mtnissarios de policia, quando de dia en1 suar3 rerspectivas 

delegacias. . .............. ...... ...... . ..... . ... · .. . 3$000 
.Aos escrivães de todas as entrancias, es.crevente•s e officiaes 

de d·iligen cia . .. ... .. . .. ... · .. .. ..... ... .......... .. . . . 2$000 
Ao inspector de SeguraJnça Publica .... , ... .... . , ... . .... , . . 10$000 
Ao sub-.inspector ele Segurança Publica ............ ·· . ... .. , 5$000 

O Sr. MeteUo Junlor (pela O?' dern) - Sr. Presidente, ven ho appellar 
.do parecer dado pela illustre Commissãü a e1sta emenda para o prop.rio 
rela,tor della. · 

S. Ex. é um dos maiores .conhecedores do serviÇo poli·cial no Brazil, 
e sabe de sciencia pro·p.ri a, as d'ifficuldades com q ue o pessoa.! .cta policia 
militante Juta nwta Capital . 

O que se ped-e não é um augmento de ordena,do; é o justo paga-
mento de despezas, que todos os funccio·narios po1iciaes fazem, quando 
-e n1 serviço . 

. Penso que basta esta, allegaçã-o para que S . Ex. r econheça a justiça 
i'lo pedido feito por mim em favor do1s f u.nccionarios da Policia do Dis-

I 



tricto l!' ecler a l . Fallo em nome elas necessidades, que eu proprio tiv-e 
eJ1Sejo el e co·nhecer, qua ndo ao serviço el a Po·licia desta, .Capitàl, onde pro-
curei minora i-as o mais possível. Ass-im peço á Camara o -apoio á· minha 
em en da, que é de· toda just iça . (Mt~vto be1n ; nt.t~ito be1n.) 

O Sr. F ·elix :Pacheco (pe!a '01'c!en?,.) - Sr. Presidente, a Commissão 
aeloptou um cr1terio geral recusatndo todas as cliarias concedidas a todos 
os f unccionarios. 

Si os empregaclo·s ela Pohcia teem, oomo disse o illustre r ep resen-
tante da Capi.tal •F ederal, encargos e clespezas que .s.ão forçruiíos a .satis-
faze r, ·O que conviria era a apresentação de um projecto especial e não 
pleiteai-as ·em um projecto ele orçamento ; pois será> cliffici! neste mo-
aelopto u um cr·iterio .geral r ecus-ando todas as -clia.rias concedidas a .>todos 
(Mt~ito bem .) 

Posta a votos é -rejeitada a em enda n. 168. 

O Sr. P ·e(lro· Lago (pe-Le~ 011c!e'Jn) -Requeiro verificação da vo<tação . 
Procedendo-se á ,verifi ca.ção ela votação, r econhece-se terem votado 

a favor 27 Srs. Deputados e contra 80·; total 107 . 
A em enda foi rejeitada. 

O Sr. PresMente - Ainda uma vez ·lembr.o aos Srs . Deputados 
que t eem tido a paciencia de se conser.varem no recinto, que são em 
numero ele 10·7. De modo que .. si, se retirar elo recinto um s.õ Sr. Depu-
t a do não se po•clerá proseguir na vntação ele um orçamento. 

E' rejeita ela a em enda n. 16 9 . 
Votação ela seguinte emenda sob n. 170 do Sr. J osé Bonifacio: 
«Restabeleça-se a verba ele 285 :900~, para, a Colonia ·Correccionai c1e 

Deus Rios; supprima-se· a de 200 :00 0~, consignada á Casa ele Detenç~o, 
COllfOl"ITie a rubriCa za. >> 

O Sr. Pre!<lidente A es•ta emenda a >Commd·s·sã.o o ffereceu o se-
guinte a,dditivo: 

Onde convier: 
O Gover·no promove):'á, dentro elo exerc1C1o, a mudança da Colonia 

Correcciona l dos Dous -Rios para uma ilha s-ituada dentro da bahia do 
Rio de Janeiro ou para ter.renos localizados nos suburbios do dis.tricto, 
alienando, por v!"nda ou troca, a quelle ppoprio ·naciona l para acquisição 
de outro que sixva ao fim desejado, e 'devendo pedir ulteriormente ao 
Congresso o credito preciso pa,ra as novas ins.tallações do estabeleci-
m en to ., 

Approvada com o additivo. 
São considel'adas preju·dicadas as emendas ns. 171, 17 2 ·e i73 . 
Votação da segu;n.te em enda sob n. 17 4 do Sr. Cunha Vasooncellos 

e outros : 
«Onde convier: 
.l\1a•ntenha -se· a disposição do art. 8° ela lei n. 2. 5 44, de 4 de j a neiro 

de 1912, augmentada a r espect iva verba da quantia necessaria. " 

O Sr. Cunha Vasconcellos (pe!r~ 01'<lem ) - Sr. Presid ente, o que se 
pede nesta emenda, que a Camara va,e votar, é uma m edid a que já tem 
sido aqui votada m a is de uma vez . Essa pequ ena diaria d os medicas 
ela policia já foi varias vezes approvacla, pela C amara . O que .se pede 
apenas é que a Catnara conserve no orçatnento actua.l .es·sa · .1nesma n1e-
d·ida , sobretudo att enclendo-se a que o1s medicas da policia não teem 
a posen t a,doria, não teem promoção, não exercem cargo de confiança e si•m 
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cargos technicos, não tendo nenhuma das van tagens dadas ao.s funccio-
narios ·em ger al. 

'l'oda sua a-ctivi•âa.de é absorvida pelo seu incessante trabalho, peÚÍ.s 
suas ard uas funcções, pela sua afanosa tarefa. 

Accresce o prejuízo .que ·teem natunvlmente esses nÍedicos, que se 
dedicam a trabaLhos ele certa n atureza, como os de exhumação e au-
topsia, que prejudiéaB1 enormeme11te a sua clientela e sacrificam a sua 
clinica uue quando queiram exerceha não poderão fazel-o .por esse pre-
conceito contra elles; en tretanto esses homens t eem com seus talentos e 
intelligencia prestado ao Rio ·de J •aneiro serviços os ~uais hnpo1·antes 
:na policia. 

Ainda h a pouco, Cezar0 Lombrozo, alluc1inc1o ao serviÇo medico legal 
fazia, a esse respeito, as melhores -referencias, o que .recommenda muito 
o · corpo medico-legal elo Rio ele Janeiro . 

.Esses funccionar ios, que tanto se t eem .clis.tingui·do, vencem apenas 
4'00 e tantos mil réis, sem •receberem outra vantag·em, sem aposentadoria, 
sem accessos e são obriga,dos ao serviço externo da .sua repartição, dia-
riamente, .todas as vezes que su a compet encia -é solicitada; não teem 
si quer conducçãJo. .A,ssim, pede-,se que seja ao menos paga essa despeza 
da conducção. 

Para mostrar a tareJ5a dos m edicos ela policia, poderia lêr uma pe-
qu ena estatística que t rouxe a esse res·pe;to . 

Es ta estatística mostra o excesso ele esforço desses func cionarios, cuja 
actividade é totalmente absorvid a pelo seu arduo trabalho, pela sua 
afanos·a t arefa,. 

E' justo o q-ue se pede. E' um favor insignifica nte, que em nada 
pesa .sobre os cofres publicos . E', pois, justo que a C a;mara approve 
essa m edida. 

E' o que esper o da justiça que caracteriza seus actos. (Mu~to bem; 
nwlito bem.) 

O Sr .. Pelil< Pacheco (p ela onient) - Sr. P resk1ente, a razão que 
a Commissão teve para clar parecer confraria a esta emenda foi a mesma 
que actuou no .seu espírito para manifestar-se contra outras emendas 
a nalogas. 

Não estou longe de crer que os Srs. m e·dioo.s leg·istas sejam m al 
r emunerados . 

Mas, o anoclo de remediar eleve ser ou tro ; deve ser por meio de pro-
jecto eSIPecia l e não por meio ele emenda ao o.rçamentó. 

Rejeitada a emenda n. 17 4. 

O Sr . Cunha Vasconcellos (1Jela oTdem ) requer v erificação de vota-
ção. 

.-,' ( 

O Sl'. ôrest1c1ente - Vae tse ~Jro,cedar •á vel"ifi·cação da votação. 
(Pat~sa.) 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram 
a favor 45 Srs . Deputados e contra 64; total 10.9. A emenda foi rejeitada. 

Votação -da seguinte eme~1da ,sob n. 175, do Sr. Joaquim Pires: 
«Oncle convier : 
O Governo contratará, sem onus -directos para o Thesouro, a C0n-

strucção da futura ·Capital da R epublica, nos tel'mos ·do ar t. 3° ·da Con-
stituição Federal.'' 

O Sr. Presidente - A esta em.encla a C'ommissão deu o seguinte 
parecer: 
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«A emene1a providencia para o cumprimento de um e1lispositivo con-
stitucional sempre esquecido ou mdiae1o . Não ha razões para re jeital-a 
in limAne. A C amara, querendo, poderá acceital-a ; m&s•, neste caso, ~ 
Commissão r.equ er que seja •eles-tacada par a proj ecto es·pecial e remebti<'la 
á Commissão de Ob ras P ublicas pa1'a elar parecer, .depois do Que poderâ. 
então pronúnqiar~.se, oo.ln base e co·m vagar a, de Finanças . >> 

Approvada, ... para con s-titu ir projecto á p·arte e ser ouv i•da a Com -
m issão de Obras. 

São s uccessivam en te r ejeitadas as emendas ns . 17 6 a 178. 
Votação •da seguinte em enda s-ob n . 1 79, ·do Sr . Carvalho Chaves: 
Accres·cénte-·se : 
Auxilie-se com a qu antia de 1 50· :00.0$ a realizaÇão de u:ma. Expo-

sição e Congresso de Imp\·en;sa, concurso litterario e com premi•os 
pecuniarios em commlemoração •a·o ·25° anniversario da abolição da 
escrà~•idf.a em 13 .de maio de 1•91:3, promovidos pela Associação de Im-
Pl"~enrsa , pennHUndo o •GOrt111pia_!!·ec,itnenbo 1clns jor:na1Hstas ·e indus·triaes •es·-
tran g·ei.ros , 1Cü111 fra!l1q·uia .a}f.anc1ega.ria, 1cle a:ccôrà o conn p d isposto nO 
art. -89, ns. ·6 a 8 da lei .n . 2.544, de •l de Janeliro de 1912 . 

O Sr. Presidente - •A es:ta emene1a foi apresentada pelo Sr. Dun-
shee ele .AJbranches u1na su1b -eu11e:ndra, co·1n .parecer co•ntrrur io ela Conl ilnis -
s~ . . 

O parecer é o 'Seguint e, termina.nd~o por um~a 1nocli.ficação: 
" .... L\.. Co1mn1issão ·ele Finanças, por sua 'ln:aiOtria, a1ppTova a e.mend.a 

do .Sr. üarva1ho Chaves .e ·rej·eita .a s u.b-·emenda do .Sr. [)uns:hee de 
·Abr·anches P.O'r selr relstrJC!I:.iva. Propõe, <tod1a'Vi·a, a .seguinte etnend~a : c< onde 
se ·diz 150 :0•00$,, d.ig·a -s·e 100•:0 00$ 000 . , 

.... l\:pprov3t.dla 1COill1 a o.n o·cl ifi·cação -d1a Comti1·issão . 
·Rejeitada a emenda n . 17 9 A . 
Rejei,t .a,da. ~a e1n enlda n . 180. 

O Sr. P edro Lag o (1J•ela O>l'clem ) requ er veriflooção da V·O·bação. 

O S r . P r esi!Ci:ente - Os sen•hores que a,p·p.r ovam a emen da n . 1 80 
.trueimtn se l'evamtaT, coa1·Servando-se ·e1e pé. ( Pm~sa. ) 

Voitara:m a f·avo·r ·da e1mencl.a : tá ·direi·ta clous, á esquerda nenhum 
Sr. Dep'U'tado. 

Qu•e i.ram se leva•ntar os · So·s. que votam ·contra . (Pe~t~sa.) 

Vota,ra,m .con tra a ·emenda : á esquerda 54, ·á e1irei1a, 5·2 . 
A em enda •fo·i rej'ei•ta;da .por •106 v otos .cm~tra do-ns. 
Vo-tação da segu inte emend a sob >rL •181, elo S11··. Irineu •Mruchado e 

outr·o : 
"Oncle cn n:vier: 
E' o !Governo aut or iiado a abrir os •crec1Hos ·n ecessarios :pa.ra a 

trasl:rudação pa.1•a o Br.az il d'Os rest•os mo·r taJes •do .ex-im:pera;do.r Dom 
P edTo III e •da ex-imP'eratl'iz [). 'l'he:reza ·Chr.is·tina, p.r·estan,do pos·ter-ior-
rrien1te ·co.nta-s a o ·Congresso d a respe,ctiva d1espez·a". 

-~ .. ~1!'(~fJf!1 
o S r . Martim Fran cis co ( pe le~ onl,eon ) _ Em poucas palavras, Sr. 

a,:»,r es id.enJe, encwn1i•nbaJrei a vot ·ação e a ve•r.da;cle. 
·Assignei ·a emenda n. 181,' pedi t'l-do a •tr.asl·àdação /])ara o Brazil d os 

r es'to·s morta.es el e Pec1.ro d e Al·canla,ra e sua esposa, .pr estando o .Go-



verno, em occas·ião opportu.na, •c.ontas elas respectivas de.spezas. A re-
d·acção da ·e1mtenllàa, cog'iJtandto se1n duvi.doa d-o ·acerto da id·éa, ev id·encia, 
ou.t.1•o~im, o aspecto orça)llenta.rio do caso (C,l>O·ia,clos ) e a preoccupação 
refer.e.n1•e .á .s·u·a }eg-aHdwd•e. 

>Co ncorda;n-do C·Ollll a i·eléa, por•ém, entendeu a illustre Commissão de 
.F"nanças d'eveT teHa üOns·tituir tpro.j edo especial. Por .que? Prura que?, 

·A em emda <é i.ndu'b itavelmenrte ·or.ç·amentaria, e o seu mome'l1Ji'O le-
gi.sJ.ativ;o ·é ·ago.ra. ( .1~~oia•c/Jos.) Mmlada •paw.a .p roJecto especi•a,l, fi<can·-ã 
eHa ·adi,ad.a .co1mo j.á lfkaraom •proje.Ctos anterio,res que tr·a·tavaim de j.g ual 
a.ss·wmp.tto. 'Cumpre que .seja elle removido ·de nossas •preoeCUi!laçõés, ap•ro-
~re i tan·do"se pa1·a isso o momen,t:o em que ·ela f6N11a que ·o traduz estão 
•·etiraclos quaesquer intui tos pO'li U.cos. 

''Drata-:s'e, S'r . P.resid·ente d·e klé:a ven·cedo.r·a •na o•pin ião popular. 
Trata-se da Otpinião brilthamtem ente expressada .nesta Can1ara peltflt elo-

c:quencia de clous dos .seus m •aior·es -tale.ntos: Ma·uricio de L acerda e 
Coel•ho Netto. (M"ito bem·) P.oT .qu·e •não ·a levar d•a palavra á ;pra-

. ti.ca? Demorai-a é inuti lizai-a. · 
Ced·a a iHust:re ·Gotmm·issão de F iman ças ·uma qu estão de forma e 

aj.ud'e ain d1a a .s.alva,r uma i•d'éa que 1é tian!to .Inin.ha iCon110 sua. 
·Ma-is do que meu v.oto, •tem a em.enda n . 181, a min•ha ·dedicação 

,·eflecti<da . .S i o des1lerra·do v iv-o ·é, no m.eu enten.J.er, f.a cl.a improp.rio da 
g-enero s i·d&à.e brazileira, que dizer, que ·pensa•r -dos r es tos ·mo:rtaes COJ1 -
d·emna-d.os a.o •exili o? 

Approve a Cam·ara a em•end•a. Approve-a e, <liv,er·sas que se.jrum as 
si1g-nifi:oaç·Õ'es JClos vo·tO·s .que a- tramsf·on·Jnaren1 :em real·iod:ad·e pura, s i1ncera 
e n obre, r esumirá ·to·d·os os suff.ragios : um pouco ele saudade elo passado, 
ma:s muita conofia·nça np .fu:turo. ( 1l!f1uito b'em; ?ntl.ito bem. ) 

A p·prov•a.cla a em e·nda n. 1'81 . 
Rej eitadas as .em endas ns. 182 <9 18·3 . 
Votação da segu i•nte emenda sob n. 184, do Sr .. A.nniball 1'le Toleào: 
H.Ond·e ·coon.v i•en·· : 
:Fica cotn ·ce·d·i ~a a ver.ba d,e 100 :000$, ·como auxi li·o ao •Ec·tado de 

M-att.o G·POISS.O, :pa.r·a 1san-eanne.nt.o ela v il]l.a. ele JS<:.n:to Anotoon:o •d·o ~.1:a d:e:ira , 
·á :1n~ rg-ün1 ela Estrada ·d.e "Ferro Mad eira-.Maomo•ré" . 

O Sr. PrCis :. dciÃt~ - .A. esta e m.e n.j,a a Co-1nmissão orf,fere·ceu o s -2-g-u inte~ 

subsl i1tutivo: 
•((A. 1U ;n i.ão auxiJ-i,al!á até -ao -m :axi n:1o de oen1- C<Oin!to.s .a•e .réi-s o ·Estaci o 

d·e M ·a-No ·Gr-o~·~·O a r:eali;;;;ar, à·entro deste ·exerc•i·ci·o, o -sa,.n e·a Jnento -da v i}.] a 
de .Sa:n1to ·A.ntohio do Madeiw·a, 'á .rn ar:g-e.·m •da Es·tJ·ard.a .ele Ferro MadGira-
Ma.Inoré, €'11lt-entj'ena:o·- ~·e -a es·se resp·e i t.o 1CO•m o 1Gov1e: no .do· ·m.e:s:m-o •Estado 
para exe·cuçào in11mediata da·s obu·.as que fO'l'e-n1. julga:cla·s ;necessa.rias, 
atb-rin :1 o o .ne-2·essario -credito e poj.e.n::lo i•ns:: ,allar 1all i, por 1C.O·nta d e·1Le, 
uma In•z-p·e·ctoria de Saude, a tQUe Sf3lrão af•fe·cto·s esses tt: rallJarl·hos ~~. 

Approvacl.o ·o suhEttitutilvo ·e pne.i'u·:Ncad•a a emenda n. 18·4. 
Votação ela segui n te emenda ·sob n . 185 elo S-r. 'Ra ul F ·etmandes e 

outros: 
"PropOi1TIOS: 
Destaquem-se da verba 20" 200 :00 0$ pa.ra auxilio ao c.om bale .contr:=.. 

a am,kHo·s~tomialS:Ie, sem-elo ·essa -qu·a:ntia -ent.r.egu.e ·ao ·Est'ad'o do "Rio d1e Ja-
. neiro, cujo GovePno fc:r.necer·á g ratUi laJnEIÍÍ•. e a os E.~:ta ~los e tnutüclpali-
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dades que Ih' o solidta.re:m o medicamento especifico ·contra essa mo-
!.estia ·e as i:nst.rucções imp•ressa.s sobre o respectivo uso e sobr~ os sym-
,ptomas do mal." 

O Sr. P res>dente A e;o,t,a emenda a. Gommissão of,fereceu o seg-uinte 
substitut ivo. 

"A Uniã·o auxHiará ·com a qu.a.n,Ua d.e 200:000$, abrindo [}ara isso o 
-neces•sar i'O ·credJto, o comba:te co<ntra a •anki•l<ostomias•e, s•endo ess•a' quamtia 
entregue :ao ~sta;dio do Rio, •cujo IGovrer:n.o :rorneüeJ1 1á ,gra:tuHainente aOs 
Estados e mllink:ij}a!idades que lh'o solicita;rem o med·i·camen•to especi-
fi·co cowbea ·essa mo-Lestia e a s inSilrucções imvressa.s sobre o r espectivo 
uso e so br·e os swnp;torna•s d-o mal." 

lAp,p•rova.clo o substitu,tivo e ~rejudica.d a a emenda n. 185 . 

O Sr . P resd<dent e - Vou súbmetter a votos as emendas {la Com-
.mi·s.são. 

·E' 1pos1ta a votos e approvad·a .a segui•nte emend.a da: Commissão sob 
o nu·mero. 

N. 1 - A' verba 19" (Assis.tencia a Alienados) : 
Aocres·ce.nte-se: 

Para i·nstalla·ção elas .novas colonia·s . ..... . .... . ... . . . 400:000$000 

A · Co,mmissão, unelho·r in:for·mada, ICO"rri,g 8 o }1a·pso d.a p1ropos-ta, tor-
n•a:ndo •a 1nduir a ver'ba pa·ra a oontinuaçãio <da ,.nst·all:ação das novas ·co-
lonias, como ailiás já o declarára o rela•tor em a1parte ao discurso do 
Sr. José Bo.nifÇtcio, que, refehndo-se, com merecidos gabos 'á organiza-
ção d.esse serviç-o em S. Paulo, P'en·gurutava surpreso e coJn .razão si a 
a;dminis<btação ha.v1a ·posto ·d·e Iad'o a .execução dessa idéa. 

10 ~Governo •liga o ~m.a:i-or in teresse ao a.ssum·p.to e as o'bras continuam, 
cnm pres•tezá e eco·nDmia, d•e sorte qu·e d'e•n-tro •em hre.VB po·ssa.m fi·car as 
-colo-n.ias de'f.initivamente ·i•n•sltallad•a.s. · 

ü j)To;prio lVHn ist•ro tem ido varias vezes visitar e examinar os tra-
balhos. 

A COJn•missão julga conve:ni:f)nte annexar a.o ~parec·er o seguinte 
quadtro: 

Demcmstraçã:o do estado da ·consi-
gnação, da verba n. 19 do orça-
.me.ntD ele 19·12, "para <j esp~zas 

.cam instatlação d·e novas colonias 
:de alienados" .. . .. . ...... .. . ...... . 

Conta d·e con.f.ecçã:o d.o projecto ..... , 
Ccmstru·cção de uma enf.el'maria na co-

o!onia -do Eng·enoho de Dentro ... .. 
42 janellas de f.e11m pa.ra a. mesma co-

lonia . ........ . . . .... . ... .... . . . . 
Desa.prCYpriação ela fazenda cl~ Jaca -

r êJ?agulá .. . .. ... ....... . .. . ... . . 

.... o .·.· : ·· · ..... . . . . 

500$000 

224 :.388$200 

9 :000${)00 

.15 0 :000$000 

400 :000$000 

383 :888$<2 00 

16 :111$800 
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De·m onstração ·d O ·cr ed ito r ev'igio,raid·O 
pelo art. .3°, lettra v, doa lei de 
orçamento v igente e a'be.rto pelo· 
decr eto n. 8 . 956, de. G de ,s"tetrn -
bro. de 19l.l, para "des·pezas C'Om 
a rriudamça Ida colonia d·a Hha 
odo Gov.ernador, adap,taçfw .e · i nsrtal -
laçã.o desta e Ida ·de mulheres no 
Engenho de Dentro,. construcção de 
UJavUh õe.s, ·etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Mudança ld•e 350 loucas do l--!oSjp i:cio 
p-ara o lling;e111ho d1e ID,entro, a l.gun-s 
moveis, e tc. (19.11)..... . . . . . . . . 9 :958 $478 

M·odiücações no-s dormi•l01rios e enf.e.r-
marias exi.stlentes no Engenho de 
D e,ntro (1912) .. , . . . . . . 77 :000$000 

Sruh1o 
v ·enba votada prura ·colonias . ' ....... . 
De.spezas effectuadas .com a •nudan-

ça, ins tall ação, adaptação, co:nst ru -
•cçã:o de novos pav il-hões e modi'fi-
·ca~0e.s dos ex:.isten•tes no EngeUJllo 
de Dentro (c olonia ele mu]heres) 
c a:cquisição de uma -faz.enda •Para 
-colonia 1(!e hmn.en s e1n J ac,arépaJ;·uá 

•S.aldo to.t,a l ......... . ........... . 

100 :000$000 

8:6 :958$478 

1"3 :04 1$552 
500 :000·$000 

470: 84 6$678 

29 :153 $3.22 

O Sr. Peçlro <Lag,o (qNJlo . . onl'em ) - 1S•r. 'P.msi!demte, ·peço a V. Ex. 
se di·g:ne p,ro-ced•err á veri,ficaçãJo clq.. votação d ·a •en1.elllc11a n. 1. 

>Pro.cedell,do-se á vo;tação, •r.e co-nhece - ~e .que votaram a fav·or 108 
Srs. D eputwdos e (!-On•Lra 2, to•ta:l 1.10'. 

O Sr. Presiüente - A en'1end·a n ,. 1 foi approvada por 10.S votos 
co~ntra 2. 

São suoc.es.siva nTente ·pos tas a. votos e aJPu.)rovad.as as s·eg·uintes 
E'.anendas da Co1nianj ssão sob n:s. 

N. 2 - O Governo poder á .r ev1gorwr o saJ.do do (!!'edU-o a,bel'~O 1pelo 
od•ecreto •n. 8. 484, de 128 {loe cl>ezemlbro c1e 19:1.0, para -as obra.s da E-s•co1a 
Naci'onal od•e •BeUas Ar•tes . 

N . 3 _ Na C0)1Si•g::nação "Oonse:rvaçã·o~ ·accres•ciunos e .r eparos, etc.", 
da v e-rba - Obras - 1ccr es·cent:~L~l · :}.8 pala:vDas: ".inclus~ve a Gon-clÜsão 
da Escola Na·cional d .[) Bellas .f\.J'tes". 

O ,.Sr. Presidente - o .s senho•res qu:e acham que .o 'P·t·ojecto assim 
emenda·do e approvrudo •em 2'' .d•iscu ssã-o deve i])ass·ar á .3" g;Joe.i.ram se Joe-
•'Va'l)'tar. (.Pausct). 

O proi ecto passa á 3" ·dis.cussão inc1o antes á r espec•t iva Comm.issão 
:P.a.ra teJiig;iJ-o de a ccõrdü ·COa1;J. o ven.cid.o. 



REDACÇÂO PARA 3.a ÓJSCUSSÂO 

O Co•ngresso Naciona.! •clec1'eta: 

Art . 1. 0 O Presidente ela RepubÚca é autorizado a despender pelo 
Mi-nisterio da Justiça e 1\Tegocios Intériores, co1.n o~ 

Sesscio de 9 de serviços des ignados nas segu intes .verbas a quan-
Dezem7wo · tia ele 10 :700$, ouro, e 47. 98·9 :995$998, papel. 

1. Subsi•d.io do Presidente Ida Republica 
· 2 . Subs-idio do Vice-Presidente (la Re-

·JJUb.Uca ........ .............. .. . 
3 . Gabi·nete ·do Presidente da Republica 
4. Des·peza com o PaJoacio do Presi-

d ente ela Republica .... .... . . ... . 
6. Subshl'io dos .senador·es - Augmen-

trudo de 214 :200$ por ter o de-
.creto n . 2.•5 6 3, ·de 1 O de j.ane·iro 
d•e 1912, fixado em 100$ diarios · 
o subsídios dos Sena:d•ores e· Depu-
t ados ......................... . 

6. S·ecre taria do Senruclo-
Dimi.nuida ele r é i s 
19 :771$054 e modifi-
·Cfllda •a 1rubella da rpro-
post·a pela seguinte: 

8ecretaria •do Senado-Pes-
soal 

l di·r·ector .com 12 :000$ d·e 
ord·enado e 6 :·000$ de 
gTatifi cação. (Resolu-
ções do -Benrudo, d•e 3 O 
oulho de 1891, 1!Í de 
maio •de 19·08 e 20 de 
setembro de 1909).. 1.S :000$ 000 

1 vice-d·irecto r com r € i s 
10 :•000$ de O•l'denado 
e 5 :000$ de gratifi·ca-
ção. (•Resoluções do 
Sen3Jdo, d e 2 7 d e 
agosto de 1894 e 19 
de maio de 19·08 . De-
liberação do Senado 
de 18 •dle agosto de 
1-910). . .. • .. .. .. .. . 15:000$000 

fLrchivista· com 8 :000$ de 
ordenado e 4 :000$ de 
grati·ficação (Resolu-
ção elo s.,enruclo d" 1-2 

Ouro 

.. .. , · .. · ..... 

Papel 

120:000$000 

36 :000$000 
76 :8~0 0$000 

151:440$0000 



146 

Ouro Papei 
de ·junho à e 1909 e 
lei m, 2.221, •de ·3 0 de 

,dez·embro de 1909. De-
Uberação do .Senado, 
ode 18 de agosto de 
191 0) • . ••. • • . ••.. o. 12 :000$000 • • o • •• o • • o o . 

1 blbliothecari•o •CO m r é 1 s 
8 :000$ de 01rd e>na.do ·e 
4 :000$ •d.e g:rrutiCica-
ção. .( R es·oluçõe-s do 
senado, de 14 de de-
z.embro d·e 1898 e 19 

·de .maio od e 1908 . L ei 
n . 2.221, d·e 30 de •de-
zembro de 1909. De-
•liber.ação do •Senado, 
de 18 <'!e agosto de 
1910) ••• • ••• o •••••• 1 2 :000$000, o o o o o o o o o oo) o 

7 of!i cia:es a 6 :400$ .de o r -
dena'd'D e 3 :200$ de 
gratificação. (Resolu-
ções elo ·.Sena:do, de 30 
ju lho d·e 1891, ol8 de 
dezembro d·e 1906, 19 
de maio de 1908 e 12 
•de .junho de 1909 " lei 111. 2.221, de 30 de 
dezembro d·e 1909) .. 67:200$000 o • • ••••• • ••• 

r edactores d.e debates a 
4:800$ de ordenado ·e 
2 :400$ d€ g>ra ti fica-
ção. (R•esolução '!l·o 
se.nado, de 2-8 de de-
zembl'o ele 1911) .. . . 28 :800$000 .. ........ .. 

1 r edactor dos Annaes, 
i-d em. (Id·Em) ... . ... 7: 20 0$000 . ... .. .. .... 

con.servaJ:lor '!la Biblio-
tlie>ca, idem. (Resolu-
ções do Senado, {]e 30 
d•e dez€'111bro de 1908 
.e 1 de j"unho de 1909 
e lei •n . 2.221, de 30 
•d·ez.e.mbro de 1909) .. 7: 200$000 ..... ....... 

1 a uxi liar {la redac ção da-s 
a c tas e dos At»hutes, 
co:n 3 :-168$ de ord·e-
ma.do e 1 :·5•8-4 $ de gra-
t ificação. (Res•oluções 
rlo S enado, {]'E) 7 de 
novembro de 1911 e 
d e 30 de d·ezembro 
de ,191•1) ..... . .... . . 4 :7i52$000 ... ....... .. 

porte.iro da secret-aria, 
com 4:8 00$ de orcle-
n.a;dn ·e 2 :400$ •cl·e g't'a-

/ 
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Ouro P~pel 
tificaç'ão. (Resoluções 
do Sena:do, ·de 30 de 
ju-lho ele 1891, de 18 
de maio de 19 03 :e de 
'dezembl'O <]le 1911) .• 7:200$000 o •••••• • •• • • 

porte iro d·e sa!1ão, id·€fll. 
(Id'em) o • •••••••••• .7 :200$0·00 

o ' . • • • ~ • • • • • • • 

1 ajtrda:nte do porteia·o da 
secretaria •com 3 :840$· 
,de ordenrudo :e 1 :920$ 
ld'e gratificação (id'ean) 5:760$000 . . . o·· · ·· ... 

1 .a;j u.elan~e do ·por:teiro 'e1o 
.salão, idem (idem) . 5:760$000 .... ...... .. 

12 co·ntinuos a 3 :168$ de or-
d.enado e 1:584$ ,de 
·gra·~i'f.icação. (R'eso-
luções Ido S·en à·d'o, de 
30 ele jul•ho de 1891, 
e 19 ·de maio d'e .1908, 
le i n. 2.221, de 30 .de 
dezembro de 1909. De-
libeJ•ação do Senaodo 
d 'e 1·8 de .ag-osto de 
1910 e 9 de movem-
bro de :1911) .. . .... 57 :•024$000 . ... '! ' ' ····· 

Para grati fica.ções a.d-
diciol1!a.es: de 15 o/o , 
ao .v ice - 'Mrector, a 
um official, aü a:uxi .. 
.Jiar <'la r ecla.cção ·cl·a.s 
acta.s e <'los A?t1wes, 
ao ,por.teiro da 18 ecre-
1ruri.a ; d·e 20 o/o, a 
dons offi.ciaes, sendo 
a um dell'es até 27 
de ju.Joho, ao ajUid'a.nte ... 
elo P'CH'teiro do srulão 
·e a urn continuo; de 
25 %, ·ao director, ao 
bibUothec<JJrio, ·a um 

. o.fficla.l, até 27 d~ 
AÍn'il, a 'll'l')1 o-f.fi{)ial, 
a partir de 28 d.e ju-
lho, aú c onsenvaodor 
oa bibliotheca e a~1m 

{)ontimw; ·de 30 o/o , ao 
archivista, a um offi-
.ela!, -a partLr 'd'e 28 
de abril , ao .porteiro 
do 'S·&lão, ·ao aju,cl.a,n te 
,(lo ·por teiro .-il•a Secre-
ta r la e a um contJ,nuo 33:7-54$800 • ~1 • • • • • • • • • • 288 ;8 50$800 

-----



])isopensados do s~1·viço: 

1 _1]irec•tor. (Resolução d•o 
Senado •d•e 1-2 de maio 
ele 1909 e lei ri. 2.221, 
d•e 30 •de d.ezembn-o do 
mesmo an-no)..... . .. 19. :50.0.~0.00 

l director. De-libeuação d<> 
Senado d e 29 ·d•e -agos -
.to de 1910)......... 23:400 $000 

offidal. (Res•o·lução do 
Senado de .1 •de ou tu -
bro de 1909 e le i -nu-
mero 2.22 1, •de 30 de 
d-e;oembro d·e 1909).. 12 :000$000 

1· porteiro de .sa•lão. (Re-
solução do Sena do, de 
12 de dezembro de 
19 03 e lei n. 2.221, 
de 30 ·de dezembro 
de 1909) .. .... .. .... a :800$000 

conti-nuo. (Resolução do 
Senado -d-e 28 de ou-
tubro de 1902 e 22 de 
.iu·nho de 190•8 . e ,l e i 
dl, 2.221, d'l( 30 •j •g C)E;-

·zernbro d·e 1-9-09). .. . 3 :000$000 
con ti.nuo. (Resolução do 

Senado d-e 17 de se-
tembro de 19.0·6 ·e lei . 
n. 2.221, de ·30 d e de-
zembro •d·e .1909).... 3 :300$000 

con tinuo. (Resolução do 
Senado de 3 de se-
tembro d.e 1908 ·e lei 
•n. 2.221, de 30 el e· de-
zembro de 190·9 e r e-
solução do -Sena•:l o de 
de 9 .de novembro cl·e 
-1911) .. ' . . '...... . . 4 :7-52$000 

---- - - . - .• - .""7"---;-- '""';""":. 

Material : . 
Impressões e publica-

ções -dos d'ebates, em 
cinco mezes, a réis 
12 :5 00$ . . . . . . . . . . . . 62 :n00$000 

S·erviço 'tachyg.raphico, 
de red·acção da.s actas 
·e rev isã;o •dos debates, 
em 12 mezes, a r ê is 
15 :SlG$666 por m ez . JSn :800$,000 

Ob jectos de - ex·perl i·ente, 
-li vt''\s, jorJiaes, a.lmfl.-

..... . .. ··;. ·. 

fl9 :752$000 

3.58: :60 2$800 



nttcks, revistas, enca.-
der.nações e publica-
ções ............. ·.. ao :000$•000 

Cons-ervação e limpeza.· 
do ·edific io e elos mo-
veis . . . . . . . . . . . . . . . 6 :000$000 

Sala rios d.e 12 .se•rven-
tes, d·e clou.s ohcmf-
felw·s e de 'd'Ous .aju-
dantes de ohctwffe1ws, 
a 3 :900$ ·por mez .. . <16 :S00$0 00 

Para .al·ugue.t de casa 
aos dous :porteir-os, a 
1 :20 0$ a cada u.m, e 
para g rat ificação aos 
dou.~ a ju•rl a nt'es de 
porteiro, a 360$ cada 
um . .. . ............ . 

Org·anização ·e publ'i·ca-
ção dos ~ln.nctes, de 
1827 a 18·6·7 ....... . . 

Ousole io e repal'ação dos 
autco1oveis .elo Presi-
den.te e elo Vice-Pre-
s iele-nte ... .. . .. .... . 

T!;ventuaes ...... . ... . . 
Consumo de ·agu.a .... . 
Ta .. -xa cl e ·esg-oto . .... . . 

3 :120$000 

30 :000"$000 

15 :000$00J 
37 :000$000 

396$ 000 
11-6$118 

7 . Subsidio ·do.s Depu·l-aclos- Augmen-
t-ruJIO ele 720 :8·00$ por t er o de-
c reto n. 2.-563, de 10 ele janeiro 
de 19112, fixado ·em 100$ diar-ios .o 
s•ubsi·dio dos .S'en•ruj•ores e Depu-
t-ados . . ......... .. .. .. ... . . · · · · 

8. Secretawia da -Camara elos Depu-
tados ....... . ... . .... . ....... ' . 

Augmentacla. ele 14 :400$ '!la CO'nsi-
gmação <<P.esso-al>>, pat·.a •pag:a.Ine.n-
to, cl•uran te o ·exercicio, el o -au-
g-m-ento 1d'e ven.c i ~mentos d1os 2° 8 

officiaes, ama iluenses e ·porbeiros, 
á razão -de 1 :200$ a cada um , ·e 
a clou-s a jud-antes de •P"D·rteiro, á 
de 960$ a cada ·um, em v irt ude 
cl·a cl eUbePação ·d•a •031IIUI>ra de 2·5 
de dez.embro de 1911. 

A' .m-esma consignação. (Gratifica-
ções adpicioriaes) : 

Aug-mentada d-e 5 :253$600 ·para pa-
gamento de g'r altifi cações ad!ddcio-
paes·: de 1-5 o/o, ·a 'lllU 2• offi<;ia:l 

Out:o Papel 

·120 :732$ 118 

779: 034$9 18 

2.640:800$000 

9 H H : J3H $·918 
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é a dous co.ntinuos; de 25 o/o, a 
um ·continuo, da differença da 
mesma gratificação de 2·5 o/o a 
30 o/o sobre o 'V•encime.nto e o au-
g;mento deste ao. •porteiro •do sa-
lão; {le 25 o/o, sobl"e o aug•men:to 
1do vendmento :de ·o•wtro portei ro; 
ld.e so' o/o e 20 ·o/o, res·pectivaonen- . 
rte, sobre o aug·mento de :v·enci -
mentos de cruda um dos a judam-
,tes o(l·e po·deiro, .ficamdo a ref.er ida 
rCOnsig:nação 8:SS-i•ITI 'l'ecl ig·i.da: 

Para pagamento de gratificações ad-
dicionaes, sendo d<3 ·30 o/o ao sUJb-
directo r, archiv ista , ~Hn ·portai ro, 
uun ajudante de porteiro e. um 
cont;.n uo ; 'd•e 2 5 o/o ao co·nserva-
ld o.r da bib!iotheca, ponteir-o da 
secr.etaria e a seis eon ti nru.•os ; de 
20 o/o, ao .hibliot-hecal'io, dons che-
.fes d e secção, •um 1° of.f.icial, um 
.a;ju·dante de porteiro . ., a dous con-
:tlnuos; •d·e 11\ o/o, ao <;mpe ri ruten-
dente da r eclacção dos debates, 
dous 1 os officia:as, u.:n 2° officiaJ 
·e oito continuas. · 

Augme.ntacla de 6· :4.8 0$, de accôrdo 
· •com o ar•t, 6° •da i·nclicação appro-

va,cla •pela C.am a ra com o parecer 
"· 51 da · ·commissão d" Po.J:icia, 
e m il911, ·para o :pagamento de· 

. 20 o/o d.e addicion aes aos tr.es .re-
daC:tores de d-ebates que :j.á com-
pletaram 17 -annos •de serviço, Dr. 
Gervasio Saraiva, Dr. Pr-imitivo 

' ·Môacy:r ·e Eug\enio Pinto, á razão 
de 1 :440$ a cada um, e (l e 15 o/o 
a o chefe da r eclacção, que já com~ 
v letou. 10 a ·nn os de S·erviço , ;no va-
lor de 2 :160$000. 

Augmentada de 6 :•480·$ para lj:laga-
anento · a estes quatro J•edac.tores 
<d-e d ebatas, 1na mesma por centa -
gem, d a gratificação que' d·eixa-
t·am de receber em 1912 , · 

A ugmentacla d·e 6 :720$ para paga-
mento ao Dr. Dermeva;l ·da Fon-
seca, d.e 20 o/o de .gra!tificação ad-
<licional, a ·conta r 'ela data e m que 
f-oi d·ispensa;clo do serviço, sendo 
3 :840$ •para os -exerci cios (!e· . . 1_911 
" 1912, .,· 2 :8•80$ 1)ara o e}ferçidq 
de 1913 , · · · 

Ouro. l'apel 



A' consignação «Material»: 

A sub-consignação «·Consenação e 
limpeza do edifi.cio e dos movei~. 
etc,,, red-ija-se ass-im: .Conserva-
ção e •limpeza do edificio e dos 
moveis, CO"mprellendido o · sá\a.rio· 
dos serventes, se•ndo 1.1 serve.ntes 
a 3 :000$ ca,da um e u.m dispen-
sado •d o serviço POl' ·incapa,cidacle 
•physlca a 1 :800$0'00 . 

. Supprimi·da a sub-cons-ignação des-
·ti.na.da aos ve·ncimen:tos de ·Um en-
carregado do serviço de or.g·ani-
zação dos do·c~,;men tos par.Ja;men-
tares, visto esse i'unccionarlo es-
tar i~ncluido .na· consig.nação <<Pe.s-
soa·l, , dimin·uindo-se ass im réis 
7 :200$000. 

Au.gmentada ele '1·0 :0·00$ a sub-con-
signação r·eferente ao co·ntracto 
·para a publicação, e·n volum es, 
(los .trabalhos refere.n tes a do -· 
cu me·ntos •pa,.,: amen·tares. 

Modificada a rubrica ·«Ser viço de 
stenogra.phia, 7 :·80·0$>>, para «Ser-
viço de revi~ão •dos debates, com-
prellend endo ·um chefe e .c i·nco re-
viso res, 21 :000$», aug.me.ntaela a 
respectiva despeza de 13 :200$000 . 

. 9 A,judas de custo· ·a ·OS membros elo 
·congresso Nacianal. . .......... . . 

10. Secretaria ele Estrudo - Dimlnu.ida 
ele 5$, •na consignação elo matél"ial, 
na verba para d·i.arias aos cinco 
po1·teiros - Augmentada de . réis 
12 :000$ por ter sido el·evada de 
12 :0·00$ a 24 :000$ a graJiEicação 
elos .ministros para r•e pr e·sentação, 
'â. vista ·do d·ispos to no art. 12 da 

· ·lei ·n. 2.5 44, de 4 de •jan·eiro de. 
1912 .... . ... ... ............... . 

11. Gabi·nete do ·consultor gera.! da R e-
·publi cf). .............. . ......... . 

U. Justiça F-edera·! - Augmentada ele 
•ele 162 :720$ .para atte.nder ao a.c-
cresci.mo c·e 50 o/o , 40 o/o e 30 •o/o 
.dos v·eneime.ntos dos juize•s fe-
deraes e dos substi•t-utos, .ele ac-
CÔl"d·o com o a rC 9° da J.ei nu.-
m ero 2 ·544, de 4 de janeiro de 

- ' i. 

; .. -

19'12 ... . ......... ' . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 

/ 

275:000$00 0 

71 6:573$118 

19 :605$000 

1. 903 :795$618 



:Modificà,da como se segue a rtabella 
da v_e1·ba dp ,m a terial pa ra o Su-
•premo Tribunal _J:i'ederal : 

_Material:: 
Objeotos •de expediente, 

ü1clusive duas ma-
·chi-nas de escrever . .. 

Liv.ros, jor.naes, r.ev is -
~tas, almanack e •en-
cadernação para a bi -
b>Iiotheca .. . .. - .. . .. 

Acquis-ição e concerto de 
move·is .e reposteiros e 
·outros object-os .. . .. . 

IllUJminação . ........ . 
_Energia electrica para 

o ascensor . . ... ... . . 
•.re J.ephone . .. ... .. . .. . 
Impr-essões e publica-

ções ... . . . .... . ... . 
D es.pezas ·eventuaes e 

de prompto p a g 'a -
m·ento . · . . .......... . 

20 assignaturatS do D ia-
,·io O fficicLl, s •e n d o 
q~1atro para a Secre-
taria, e 16 coHecções 
de L eis, sel1'd·o t5 pa-
ra o •Supremo Tribu-
;na! e uma •para a Se-
.cretaria . . .. . ...... . 

rr.axa .de esgoto . ..... . . 
·Con~umo de agu.a. ..... . 

5 :300$000 

7:000$ 000 

3 :000$000 
600$00·0 

1:500$000 
•8 0$50~ 

3: 000$000 

1:000$000 

680$000 -
13·6$11-8 
108$000 

Au.gmentada ele 35 :·000$ mu·a com-
}Jra ele mobiliaria do salão de hon-
ra d o Sup.r•emo ?J'.ribunal F edera.!. 

13 . J ·ustiça do D istl>icto F edera.!.- E1e-
,vada a ·69 ':000·$ a consig·nação de 
57 :·500$ .par.a os promotores •PU-
b.Iicos (IÍ) e a 48 :300$ a cons i-
g•nação de 41 :400$ para os ad•ju.n-
tos de promotor ( 7). - S uppri-
mida a consignação de 10 :0 00$ 
para 11m p romotor publ:i.oo e lam-
bem a de 6 :·000$ ·para um a di·u·n-
to de promotor. - su.pprimida a 

. ccmsignação .d•e 3 :6·00$ 'j)ara . um 
escrivão dos Feitos da Saude Pu-
blica. - Su.pprimidas a" consi-gna-
ções de 10 ;.764$ para d'ous es-cri-
vães e as· d'uas 1mmedia tas de 
1 :9•20$ e 3 :600$ .para quatro .of-
riciaes .d·e jusJljça. - Au-~ment<tda 

O.uro •.Papel 



1.53 

de 37:674$ •para se t-e escrivães cri-
minaes a 3 :588$ el e or.<lenaclo e 
1 :7·94$ de gratificação.- Aug.rnen-
ta ua de 1!·5 :200$ para H officiaes 

·de .justiça a 1 :200$ cl,e Ot' ele,naelo 
e 600$ d e gra;tifi.ca ção. - Substi-
tu.iel a n a cons·ig na ção •el o m at e·ri a l 
a-s verbas el e 26 :400$ e 2 :40·0$ 
·pa ra .a.J.ugueis ele sa las ou casa s 
para .pretol'las, por est as 1·u·bricas: 
Para sete pret·o-ria s urba nas a 200$ 
m ensaes, •16 :800$ ; p a ra tres pre-
torias suburibanas a 100$ m en-
saes , 3 :600$ . L evada a verba por 
!.nteiro á {)O·nla d a U nião . .. .. . . . 

14. Ajuda s el e cu.sto a magistrados ~ , .. 
15. P olicia {lo Dlstricto F e·d·e.r.rul. - Di-

minuicla el e um di a todas as v er-
ba s el os cliar.istas, por ·não ser bl-
sexto o anno ( 400 gua rd a & -civis 
el e 'ln classe ·e 1600 d'e 211 , e o 'pes-
soa l jornaleiro da P olicia Marl-
tl<ma ). - Diminujcl a. de 2:4 00$ a 
v.erba pa ra nove es.cri•vães etn c1 is -
·ponibi!iela de , po.r ter sido um de l-
les ap roveitado e m ou:tro car.go.-
D imimt•üda ele 6·0 :QOO$ pa ra r éis 
10 :000$, · 110 Ma:te ri a l, a ve rba 
pa ra conse r vação d-o edifí cio, d 6 
10 :·000$ .para 8 :000$, a verba 
l)ara s ustento o os presos do 
Deposito ·da Poli cia. - DimLnui-
•ela s d e um dia, por .não ser bi-
sex to o a nno, a s cliarias para a li-
rmentação do pessoal da Poli c ia 
Maritima.- Reduz-ida a 3·00 :ooo$ 
a ve rba para {llligertclas policiaes. 
- Diminui•da de 12$, ·na co·nsi -
g:nação do ·pessoa l sem .nom-eação 
el a Esco<la Premonitoria Quinze ele 
N ovembro, a ver:ba das d:iat'las de 
oit o ·engo1nma·deiras, por não ser 
·bisexto o wnno . .-- Exd<Uida a v er-
ba dos reforma;dos {la Br-igad a Po-
-li-ci-a l que passa <Pa-ra o Minis terio 
d a F a zenda e . f.eirt:as ma s outras 
verbas da rn eSima hi~i gada a s al-
t erações cont idas na t a beHa que 
acompanhou a propost a . L evad o 
tud-o -á conta da União. - Dimi-
•nu.ida d e 4·0 :000$ n a sub-cons i-
g:nação de 100 :000·$ para oqjectos 
d-e expedie nte, li v ros, a:ss-ign.idu.ra~ 
rh: jo·r.naes, S.tc., da v erõa nia.te-

,ri~l f ~ ! • ~ • I ~ f ~ I ~ • • • • • • • • I : : : I • 1 I 

Ouro 

1 ,3 80-: 097$ 11. 8 
1o:ooo;ooo 

't 5 . 31>1 :891~U 3 



16. Casa de Cqrrecç:ã~.· - Dimi·nulda de 
45$, ãa.s consig.nações para dia-. 
rias por não ser bisexto o a•nno 
de 1913 . ...... . ........... ... .. . 

17. Guarda Nacional. ................. . 
18. Archivo NacionaL - D!m!nu:!do um · 

·dia na venha, ll10 •pesso.al jornalei-
ro, •por .não ser bisexto o a'!1no . . 

19. Assistencia a alienados. - Diomin·ul-
da de 4'12 :200$ d e accôl'd o co:n a 
1abella que acoonpanhou a ·pro-
posta, - Au.gme ntada de 400 :000$ 
para i·nstallação das novas co lo-
m-ias •.. . ...... . ...... · ..... · · · · · 

.~O. ·Direc:toria Geral de Saude Pu·blica. 
-Diminuidas de 153 :·520·$ as duas 
rubricas "ServiÇo de Prophylax!a 
<la Febre Amarella» e «<nspecto-
.rla de Isnlamento e Desinfecção", 
rund·idas estas duas rubricas em 
uma •6, com a d·enominação «J·ns-
pector!a dos SerV'iços ·de Prophy-
Jaxia», com a dotação .el e réis 
1.828 :000$, obser·vada a s eguinte 
tabella- Au.g:nentada de 43 :200$ 
para ~Jagaome.ntos dos s·erviços pr.es-
tados por 18 auxiliares a cael emi -
cos, com dir.e itos ad quiridos em 
concurso, e que por is so el evem 
ser ·conservaldos ·nos l'especti•vos 
carg·os . .S.e:ndo ex•c'lui cl.os os auxi-
-liares a·cad·emicos qu.e .iá t enham 
f eito exames da 6" s éri e m edica. 
E .s'ta medida s erá posta em vig·or 
s érn ewte emquanto existir o a ctual 
s erviço ·em que fôr ·enq.uaelraela. 

Ouro 

INSPEC'l'ORIA DOS SERVIÇOS DE PROPHYLAXlA 

P essocu! ele nÕmectçcio 

1 inspec tor (medico') . ... . 
1 admi·nis:traelor ........ . 

a juda·ntes elo adminis-
tra dor a 7 :200$ .. . .. . 

l a.l :noxarife ........... . 
·1 os escriptura rios, a r·éis 

4:800$ . . . ......... . 
2•s escr·ip.turarios, a réis 

3 :.6 o o$ ' ... ' ' ' . ' .. ' . 
·6 a-uxiHares ele escr•i•Pt>l., 

€\.' 2:400~ ....... , .. ,. 

14 :400$0·00 
8:400 $000 

14 :400$000 
s":ooo$ooo 
9 :600$000 

7:200$000 

u :490~000 

• • • • •• • • • • ~ • • o 

Papei 

315 :751$106 
35 :'100$000 

189 :781$118 

2. 213:119$178 



ajuda.ntes ele almo,xari-
fe, a 3 :600$ ...... . .. 

•1 encarregad·os -de secção, 
.a · 3:0QO$ ... . ... . ..•. 

10 chefes de turmas, a 
3. :600·$ ......... . . . . 

•POl'leiros .. . . .. . .... . . 
conti-nuas, a 1 :.SO O$ .. . . 
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7 :200$00.0 

12:000$000 

36:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
-~-

Pessoctl s~tbct!Pento 

D esi·nfec ta elores ele '1", 2• e 3" clas-
'Ses, g·uar!d as d;e l 1l e 21t .classes, 
n1aohinistas, mot'Oristas, fog:uis-
•tas, ·feitores e aju-dantes, co-
c h eiros, moços ele .cavaHariça, car-
pi.nteirOI'S, pedre~ros, mestre-·corre-
e iro, officiaes e aprenel·izes, ser-
ventes e tl'abalhaclor·es .... . .. .... · 

llf ate?'ietl 

Conservação e acquJSJ -
ção ·de material ...... 100 :000$000 

· Sustento e ferragens de 
.an imaes . . . . . . . . . . . . 80 :000'$'000 

D esin.fectailtes e mate-
ri a l para .desinfecção 
e exp·urgos ... . ...... 80 :000·~000 

Co:nb ustivel, lubrifican-
t es, iHumi·nação, ex-
veellente, a s s e i o e 
eventu.aes . . . . . . . . . . . 30 :000$000 

S·uppr-i'mielas no - Material .Gera.]-
·as · verbas: 16·5 :000$ .para a ac-
quisição ele uma lanc·ha a vapor 
•par a o serviço ela I.nspecto ri a elo 
Porto de Manáos e de uma · .em-
barcação provi·d:a de um a.ppare-. 
.Jho •Clayto.n '])ara o m esm o porto, 
e .c1e 60 :000$ para a.cquisição de 
uma ·lancha a vapor .para o ser-
v iço ela lnspectoria elo Porto ele 
l"odaleza. · übservaelrus as outras 
pequ.enas alterações constantes oa 
1abella que acompa;nhou a propos-
ta, .no que não prejucHcare:n , as 
su.ppr·essões acima.>-- Deeluzi·da da 
ve!"ba - Material - (lo Serviço 
oe Policia Sanilaria e da Pro.pÍly-
lax ia dos Portos. - a quantia ele 
H :2p0~ 'Para gratifiçaQilO aps 1ll\l' 

Ouro Papel 

181:200$ 000 

1. 400:000$000 

290:000$000 

1. 82~ :00·0$000 

! ' 



21. 

22. 

23. 

~4. 

2'5. 

26. 

t7. 
28 . 
29. 

30 . 
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clico~ aju·Jante<~ pel a visita aos n a-
vios entra.dos á noite no porto do 
Hio de !Janeiro a 50$ por ,no•te, 
<:omo estava n o orçamento para 
19'11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,I_. .... .. . . . . 

Secretaria elo Gonsel ho Su.peJ'i.or ele 
Ensinar .... . ........ . .... .. .... . 

Subvenções a Instit•utos ele Ens·i.no. 
- AugJmentacla de 50:000$ para o 
lnsti.tu.to El·ectro-'l'echnico '(]e Por-
to Alegre. ~ Deduzida ela verba 
destinada á Faculdade de Medici -
na ·do Rio de Ja.neiro a quantia 
de 10 :000$ •para a enfermaria de 
g·y·necologia e cirurgia do Hospi-
tal da iGa.mbôa ... . ..... . .... . . . . 

'EscoJa 'Naciona·l de B ellas Artes. 
Com ·as alterações fel.tas na ta-
bella que aco·mpanhou a proposta 

Instituto N:wio:nal de Musi•ca . . ... . 
'Insti tuto Benjam< n Constant.- Au-

gmentadas de 33 :·51•6$ pa.r a .gr a-
tifi·cações , addi<; ionaes ..... . . . ... . 

Institu to 'Nacio·nal de SUJ1d os,mu clos. 
Aug<nentada ele 1 :400$ de accôr-
clo com a tabel.la que acompa-
·nhou a ·proposta cJ.o Governo .. . . 

Bibliotheca Naci<:mal ....... . ...... . 
.Soccorros Pu.blicos .. . .... . ...... . - .. 
Obras. - <Diminui-da (]e 1·00 :00·0$, 

ele accõrdo oom a proposta. -
.·~-ccrescen tadas, na consignação 
((Conservação, accrescim-os. e re-
paros, etc.», as 'Pal avras : «·incl-u -
sive a conclusão da Escola Na-cio-
nal de · Bellas Artes», - Augmen-
t.ada (]e 150 :000$ ]Jara conti·nua-
ção das obras !do Instituto Os-
wa.!(]o Cruz . . ..... ... ...... . · ... . 

Co r po de ·Bombei.ros. - Au.únenta-
àa ·ele '14 :60 0$ .pa.ra s·olclo de 20 
praças ag·gr-ega:das.- ·E·levada tle 
7 :0·00$ a 8 :·000$ a co.nsi.gn ação 
" 'Expediente ela Secretaria, Conta-
clo.r ia, ·para aJI:tenoer a d·espezas 
<:om .pu.b'licações ·no Diw'io Offi-
cic•l». E !im!inacla a quantia ele 
2 :77 2$ 772 •de .mn dia de soldo, 
e ta1)a e .gratifi<:ação d.e 'Praças 
por não ser bissexto o anno de 
1913. Excluida, opor entrar ·110 or-
çamento d;L Fazenda, a verba dos 
r efo:rmaoos. Levada toda a ver.ba 
á conta 'da União .. . ..... . .... . . 

Servi~o elei•t<,>ral ...... . .... . ...... . 

lo :700~000 

. ... . . . ''· ' . :. 

5. 3·13 !133$'00 0 

61 :098$000 

4.845:79Õ$095 

31 7 :Sl ~pilG 
4.il·l :2~7$1.18 

~ 00 :~54$118 

16il :3 27$118 
570 :112$118 
100 ~!J00$000 

l.HO :U00$000 

2.277:173$tlSU 
~00:000$000 



rl2. Prefeituras, j\1stiça ·e outras cles•pe-
zas no T errit·orio do Acre. - Di-
m inuída ele 300 :00·0$ a verba Ma-
terial, sub-consig.naçã:o - · para 
serviços .pu.blicos .e obras no Ter-
torio do Acre; e s·u.bstituida a ta-
bella segui·nte: 

Ouro I>apel 

ADM!NISTAÇÃO, JUSTIÇA E OU 'rRAS DESPEZAS NO .TERRlTOlUO DO ACiu;: 

Depa.ntet?lW 1l•t o elo Alto i LC?'e 

P essoal: 

prefeito, gratifica-
ção ....... , . . . . 36 :000$ 

intendentes a réis 
:12 :000$ de sub-

24 :Otl O$ 

M aterial: 

A.:iucla ele custo elo 
.prefe'lio 2 :500$ 

Gratifi.cação ao pes-
soal da secreta -
ria, transpor.tes, 
etc., aberh1ra ele 
varaclou.ros. C0ns-
tru.cção cli> pon-
tes, installação 
de clestaca~TIIe·nto.s, 
t ran•s·porte ide mu-
nições, etc., .poli '-
ciamento, a lug-uel 
el e barracões para 
a secretaria e el e-
mais r epar•tições 
ruclministrativ a s, 
moveis, expedien-
te, ute.nsilios, s·~r
vente.s, pessoal das 
·lancl1 as. e a lim en-
tação do mesmo, 
com·bustivel, lu-
brifi.can tes, · a s -
se io, mruterial pa-
,. a as lanchas, 
ferramerltas, .ac-
cessorios, conser-
vação, concertos 

60:000$ 

e . . .eveptufl.es . .. . , 400:000$. 402 :50q$ . ·· .. .. · · . . . · · 
!___...,....;..-~--

462 :5.00$0'00 



Pessoal: 

.prefeito, graU fica- · 
ção ... . .. . . .... . 36:000$ . 

intend ent-e, subsidio 12 :000$ 48:0 00$ 

Material: 

Aju:cla da cllsto elo 
pre!ei'to 2 :500$ 

Gratificação ao pes- · 
soai e ma is d es-
pezas, .como :no 
Departamento do 
Alto Acre ....... 4'00 :0 00 $ 402 :·500$ 

Dep·rwtcmnento elo Al.to J?.wuá 
P esM al: 

1 prefeito, g.rati f !ca-
Ção ... . . .... . . . 

1 in te.nclente, subsidio 

Material: 

Aju:da da custo elo 
,prefe ito 

Grn.t ificação ao pes-
soal e mais des-
pezas, como no 
Departam·ento ào 

36: 000$ 
12:000$ 

2:500$ 

48:0 00 $ 

Alto Acre .. .. . .. 40 0 :000$ 402 :5 00$ 

Pessoal: 

1, prefe ito, g rat ifica-
ção · .. ........ . . 

in te.nclente, subsidio 

Mater-ial: 

A..iu•da da cus to elo 
:prefeito 

Grat ifi.cação ao pes-
soal e mais àes-
pezas, como no 
Departamento dO 

DeZJ'C~1jta~nento ele Tm·mtietcú 

3·6 :000$ 
12:000 $ 

2 :500$ 

48:00 0$ 

Alto· Acre . . : . .. : ; : .. ~0.~_: _000$ -~92_ :~Q_OL_ _._ . ·~ .. . ....• • 

Pn.n~l 

450:500$000 

4-50 :500$000 

- ·:-, "'l! 
'- -. - -~ 

450:500$000 



:P.essõal: 

6 \êlesembar.ga·dores a 
• 10 :00 0$ de orde-

·nad.o e 2'0 :000$ 
ele gratificação . . '18 0 :000$ 

A.os presidentes dos 
:trlbu.naes, gra:ti -
ff.caç1to de 2 :400$ 
a ·cada .um...... 4 :800$ 

pro·c.ur3Jdores geraes 
a 8 :00·0$ .ae orde-
mado e 1 6 :000$ 
·de gratificação.. 48 :000$ 

2 secr.etarios a réis 
·6 :000$ de orde-
nado e 12 :00·0$ 
de .g ratificação.. 36 :000$ 

officiaes a 2 :400$ 
<le 01•denaclo e .réi.s 
4:800$ 1de gratifi -
~ação . .. . .. . . .. 14:4 00$ 

amannenses a ré is 
1 :600$ ·de •Orde-
niado e 3 :200$ d·e 

·grat ifi~ação ·9 :600$ 
escrivães a 2 :00 0$ 

de orden ado e 
4 :0 00$ •de grati -
f ie ação . . . . . . . . . 12 :000$ 

4 officirues de justiça 
a 1 :000$ ~e or-
denado e 2 :OOÓ$ 

l59 

de grati·ficação.. •12 :000$ 31·6 :800$ 

Mater<ial: 
A judas d·e ~usto .... . 7 :500 $ 
Aluguel de casas, mo-

veis, -oil:>jretos de 
e:>õpediente, rpubli -
cações, as s e i o, 
clespeza.s miuclas 
~ eventua.es . .. o o 24 :00·0$ .,.·3'1 :500$ 

Ouro 

... · ........ . 

Co?nct?'CCI rlo IUo Bntnco 

Pessoal: 
juiz •de d ireito a 

8 :000$ de Órcle-
nrudo e 16 :000$ 
de ·grat if icação o. 24 :O C).O$ 

2: cjuizes. mu.nicipaes a 
6 :0 00$ -ele .orcle-

I· ·· 

348 :300$000 



nado e U :UOO$ 
•de -gratificação. . 36 :000$ 

•Pr<>'moto.r a 6 :000$ 
de o1·den ado e 
12 :000$ ele grati-
f icação 18 :000$ 

J.. acljumlo de promo-
·tor a 4 :·000$ de 
ord-enado e 8 :000$ 
·de g ratilficação.. 12 :0 00$ . 

of-ficiaes de dustiça 
a 1:200$ de gTa-
·tifi()ação 3 :600$ 91l :600$ 

Material: 

Ajudas de custo . ... ~ :900$ 
Aluguel de casas, mo-

veis, ol:Y.iedos ele 
expediente, publi-
cações, a s s e i o, 
clespezas miuclas 
e eventuaes. . . . . 12 :000$ 15 :9 00$ 

Ouro 

. . .. ... •, • .. . 

Comct1'0ll rle X c~]l1u·y 
Pessoal : 

1 jui7. ele d ireito a 
·8 :000$ ele ord·e-
naclo e Hi :0·00$ 

. ele g.ratificação .. 
jui?.es n1u.nicipaes a 

6 :000$ de orde-
na do e 12 :000$ 
1cle gratifi cação .. 

l. .promoto.r a 6 :00 0$ 
·ele ord en ado e 
12 :000$ ele g rati-
ficação 

1 adju:n to de promo-
-tor a 4 :·00 0$ <!e 
or-denado e 8 :00 0$ 

.. Je gratiú' icação .. 
3 o Wciaes ele justiça 

Matel'ial: ' 

Ajuaa.s de custo .. . . 
Aluguel<le casas, mo-

veis, ohjectos de 
expediente, publi-
cações, a s s e i o, 
c1espezas miuda s 
e eventua.es .. ... . 

24 :000$ 

36:000$ 

18 :000$ 

12:000$ 
3 :600$ 

3 :90 0$ 

12 :000$ 

n :6 00$ 

1 5 :~00$ ---- ___ ...., 

. .... • ' • . .;. ... 

Papei · 
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Comcwcct <le Senna 11'[ coclu1·ei>·a 
Pessoal: 

1 juiz ,de -direito ·a 
8 :000$ de ord·e-
nado e 1•6 :0·00$ 
de g.r:üif icação. . 24 :.000$ 

4 juizes municipaes a 
6 :000$ de orde-
nado e 12 :000$ 
de graUficação.. 72 :000$ 

1 ·p.ro:motor a 6 :000 $ 
de ordenado .e 
1 2 :000$ de grati-
ficação 18 :000$ 

3 adjuntos de ·promo-
tm· a 4 :000$ de 
ordenado e 8 :000$ 
de gra tificação. ·. 316 :000$ 

5 offi·ciaes •d e justiça 
a 1 :200$ de gra-
tificação 6 :ÓOO$ 156 :000$ 

Material: 
Aju,da.s de c usto.. 6 :500$ 
Alug·ue-L de casas, mo-

veis, o·bjectos de 
eX'pediente, :publi-
cações, as s e i o, 
des pezas mi udas 
e e ventuaes. .. .. 12 :000$ 18: 500$ 

P essoal: 
1 jui ~ de di.reito a 

8 :00 0$ de orde-
nado e 1•6 :0.00$ 
ele .gratificação .. 24 :·000$ 

2 juizes municipaes a 
6 :000$ ·<'!e orde-
nado e 12 :000$ 
·de úatificação.. :36 ·:000$ 

1 ·pro·:noto.r a 6 :000 $ 
de ordenado e 
12 :000$ de grati-
f icação 18 :000$ 

1 ·acljwnto a 4:00 0$ 
de · ordenado e 
,g :000$ •de grati -
f icação 1 2 :000$ 

3 officiaes de justiça 
a 1 :200$ de •gra-
·tificação 3 :600$ 93 :·600$ 

Ou-ro .. Papel 

174: 500$000 



Matel'ial: 

Ajudas de cus.to .... 
Aluguel d·e casas, mo-

veis, abje<Jtos de 
expedienté, publi-
cações, aS S 6 'f O, 
despezas miudas 
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3 :9·00$. 

·e eventuaes . .. .. 12 :000$ .. 15 :~0 0$ 

P-essoa-l : 
1 juiz de direito ·a 

8 :000$ de or-d-e-
nado e 1·6 :000$ 
de g.ratificação. . 24 :·000$ 

juizes munioipaes a 
6 :000$ d·e or-de-
nado e 12:000$ 
•d-e .gratificação.. 36 :000$ 

1 •promoto.r a 6 :o o o·$ 
de ordenado e 
12 :000$ . de .gràti-
ficação 18 :000$ 

adjumto -ele promo-
1or a 4 :·000$ de 
ordenado e 8 :000$ 
•de g-rat ifi-cação.. 12 :00·0$ 

officiaes de justiça 
a 1 :200$ de .gra-
·t-ificação 3 :GOO'f 9:i :·600$ 

Material: 
Ajuda.s d·e custo .... 
AlugueJ •de casas, mo-

v-eis, ·ab;jectos de 
exop-ed iente, :publi-
cações, a s s e i o, 
despezas miudas 

3 :9·00$ 

e eve·ntuaes.... . 1~ :000$ 15' :900$ 

Material .geral : 
Para s-erviços .publicos e o·bras -no T sr-

ritorio do Acr-e ...... .. ........ . .. . 

~3. Instituto Oswaldo Cr-uz ...... . .... . 
84. Eventuaes . . .. ................. .. . 

Total .... ...... . ......... . 10:700$000 

/ 

109:500$001} 

109 :500$000' 

1. 000 :000$000' 

3. 774 :800$000' 

33'1 :240$000· 
150 :000$000'· 

47.989 :995$998: 



§ 1.o O Governo ,ma~tera as suove-nçoes e os auxillos i'is casas de 
car idad€ cu ins·tituições ·de phi lamtropia ·e •PrevWencia .social, asso.cia-
ções s~ientJficas, histori·cas, litterari·as, a·r'listicas ou ·ou.tras, escolas, 
i a cu ~ dade.'l, academias ou Lns7itutos, não fundados :pela União, nomeada-
n :en: e declarados no orçamen!o do interior para 1912 (lei n. 2.5H, de 4 
de .i?.l!1 eiTO de 1912, aJTt. 3·0 lettra ~ e ad. ·4°) e que no referi-do exer-
ci cio tiverem re·clam1a.do e rece'bido a respectiva quota . Den'tro de tres 
m ezts contados da datâ da :present€ lei, o G-overno expediJ'â. um. regu1a-
mento geral f ixa.ndo as noTmas para tornar effectiva.·a prestação do fa-
vor e € .• t abelece·ndo as ·necessarias ,medi-d:as >para a co.nv;;niemte . fiscali -
zação das despezas porventu ra feitas 1por esta consignação . No segundo 
semestre CD exercicio, ouvido o M inis'terio da Fazenda e co.n.sultados os 
interesses ·c o· 'l'hesouro, ·Poderão ser a'ttendidos .peiD .Gover.no outro.s pe-
didos de auxi:ios e subvenções d:aqueiJ.a. ·natureza, que satisfaçam d.S 
condições q·ue forem pre,s.criptas no regu~amento. 

'§ 2. 0 O .GDverno, ,por i·ntermoedio -dos Mi·nisteri-os da Fazenda e .la 
Just iça e Negocios InteTiores, enfr.ari'i em accôrdo com a Prefeitura do 
Distric'to Federal para o fim de Ji.quid>ar de modo defi>nitivo o debito 
de.sta para com a União, pode·ndo receber em :pagamento apoJi.ces ou prD -
priDs municilpaes, especifica.damente o Theat ro Münicipal e a fazenda 
dt Mang\JillhOS, os tenenos .proximos á .'Facuhl!ade de Medicina · ou ou-
tros na cidade. A União .passarâ. ·a ·cus'tear por inteiro os serviços •Je 
Bom:beito.s, Pülicia e Fôro :local, rete·ndo definitivament e· para i·ndemni-
:>ação de parte dessa em:preza a cobrança ·dO imposto de industrias e pr::l-
fi .ssões no Di.stric to ·Federal. IFica estabele6dD que a renda do im-post-o 
de t!'a•n&missão de p r.opriedade constituil'â. ·a comtribuição da •União para 
o de,senvo~vimen to do ensiNo ·primaTio ·na Oapital da Repu:blica. 

§ 3.° Ficam as Commissões de Policia do Senado e da Camare au -
t orizadas a promover den'tro dü exercido a co·nstrucção do ·Palacio do 
C ongresso Na·cional, para o que o GoveTmo ahrirâ. o.s credito.s que lhe 
forem pedidos ,pelas mesmas co,mmissões . No caso d€ qualquer desin-
tellige.ncia e-ntre a mesa do Senado .e a da •Ca.mara ficará livre cadi!. 
qual de op tar pela construcção de edifício .s·epar.ado, ouvi·ndo, ;porém, ·pré-
viamente o.s seus respectivos pares. 

§ 4.o Auxl:ie-se com ·a qua•ntia de 100 :000$ a realização de um,a Ex-
posição e Congresso d·e 1mprensa, ·co•hcurso litterario e com. ,premios 
.pecuniarios em commemoração ao 25° anniversario da abolição da es-
cravidão em i3 ·de maio ode 1913, prorrpvidos pela Asso.oiação de Impre01-
s a , -per.mitUndo o comp•arecLme.nt·o dos jornalis'ti.s e industria€s ·estran-
g eiros, com fr.a.nquia . alfamdegairi•a, de accôrdo com o disposto no art. 89, 
ns. 6 e 8 da lei n. 2 .·5·44, ·de •4 de janeiro de .1912 . 

§ · 5.o A União com'binam com .a· Prefeitura do Di.strido Federal 
uma exac :a e definitiva descrhuinaçã'O dos serviços sanitarios, defi.ni·ndo 
com precisão ·a esphera de competenci.a de cada uma, de .sorte a evi'tar 
a ilnterferencia de ambas as repartições em serviços da mesma natu-
reza . 

§ 6.ó Ficam eq•u·iparadas as •d,[arias dos Temadores e foguistas 
das em·barcações da •S•a u•cle 'Puj)lica á.s d·os dos Arse.naes de' Guerra e .'l '1. 
Marinha, sendo t.ambem extensivas aos remadores e gratificação pa.ra 
fardamento e etapas em uso nos ar.senaes. 

•§ 7. o Ficam equipa,rad•as as diarias dos patrões e machinistas das 
embarcações da Sa.ude Publ.ica i'is dos Arsenaes de Guerra e da Marinha . 

§ 8. 0 O Governo pro:movel'â., dentro do exercicio, a m udança da Co-
lonia Correcciona.J dos Dons Rios para uma ilha ·situ.ada dentro da bahia 
do Rio de Janeiro ou para terrenos localizados nos IS u burbios do Dis~ 
tricto, alienando, por venda· ou troca, · aquelle proprio nacional· para, a 
acqui·sição de ou tro que sirva ao fim ·desejado, e devendo pedir u lterior-
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merite ao ·congresso o credito preciso para, as novas instal.\ações do 
estabelecimento. 

§ 9. o A União. auxiliarâ. até o llllaXimo de cem contos de réis o Es-
tado de Matto Grosso a realizar. dentro d€1ste exercicio, o saneamento· da 
villa ·de Santo Antonio do M·adeira, á margem da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, entendendo~~e a esse .respeito com o Governo do mesmo 
Estado para execução immediata das obras que forem j ulga das n:eces -
sarias, abrindo o ·necessario credito e podendo installar alli, por conta 
delle, uma Inspectona de Saude, a que serão affectos esses trabalhos. 

§ 10.• A Unijl.o auxiJi.ará cóm a quantia de 20·0·:000$, abrindO.·'Para 
isso o necessario credito, o combate contra a ankilostomiase, sendo essa 
quantia entregue ao Estado do Rio, cujo governo fornecerá gratuita-
mente aos Estados e municipalidades que .lh'o solicitarem o m edi-ca•mento 
especifico contra essa moles-lia e ·as instrucções impr.es.sas :sobre o respe-
ctivo uso e sobre os symptomas do mal. 

§ ·11. 0 O Gove1·no poderá ' revigorar o saldo elo credito a,berto pelo 
decreto n. 8.484, de 28 de dezembro de 1910, para as obras d·a Escola 
Nacional de Bellas At<tes. 

Art. 2.• Fica o Governo autorizado: 
a) a mandar contar ao Secretario da Faculdade de Medicina da 

Bahia, para todos os · effeitos legaes, o tempo em que exerceu o cargo 
de medico do Exercito e o de directo·r do museu da mesma faculda.de, 
abonan·do-se-lhe os respectivos addicionaes, de accôrdo ·com o que pre-
screve o n. 1 do art. 37 do Co digo do Ensino·, q,ue baixou ·Com o decr(;lto 
n. 1 . 1-59, de 3 de dezembro de 1892, approvado pelo decreto legislativo 
n . 230 , de 7 de dezembro de 1894. 

b) a promover e a animar o desenvolvimento e a diffusão do ensino 
primario, podendo para ·esse fim fundar esco.las nos territorios federaes 
e entender-,se com os governo1s dos Estado·s, ajustando os meios de crear 
e m a n te r escolas nos districtos e povoações onde não existam ou em qu.e 
sejam insufficientes, subvencionar a1s escol·as fundadas pelas municipali -
dades, associações e . particulares, expedindo o necessario regulamento, 
fixando fuS bases e as condições convenientes e abrindo o necessario 
credito. 

c ) abr indo o preciso credi to, a auxiliar os Estados com subvenção 
a.nnual de 20 o/o do que despenderem com o ens ino primario, leig.o e 
gratuito; 

Essa subvenção será elev·ada a ·25 %, desde que a importancia de~
pendida por cada Es·tado corres·ponda. a 10 % pelo menos de sua receita. 

A subvenção de que se trata será concedida, aos Estados que a 
solicitarem e que as·sim se obrigarão a prestar ap Governo da União as 
informações que forem por e·ste jul!l'ada1s necessarias; 

d) a auxiliar as associações estrailgeira..s que ministrarem instru-
'cção, desde que justifiquem ter entre surus disciplinas a lingua nacional, 
geographia e historia do Brazil, como tambem as nacionaes que minis-
trarem aos est1•angeiros o ensino das m esmrus .ma,terias, até 100$ mensaes 
para cada escola, não podendo exceder de 120 :000·$ a despeza jota!; 

e) a abrir os creditos necessarios par·a a trrusladação para o Brazil 
dos restos mortaes do ex-Imperador D. Pedro li e da ex-Imperatriz 
D. Thereza Christina, prestando posteriormente contas ao Congresso, 
da respectiva despeza; 

· f) a auxiliar a .Prefeitura -com 200 :000·$ para a construcção de um 
edificio destinado a uma grande ·maternid·ade modelo na Capital Federal, 
podendo para isso a.!)rir o necessa,rio credito. 

•Sala das Bes·sões, 10 de dezembro -de 19 12 .-Ri,beir·o Junqueir·a, Pre-
sidente . - F eliz Pacheco, Relator .-João Sirrupricio.~Gaeotamo de Albot-
quer·que.-Ar~tonio Gar·lo~ .~Pereira Nune~ .•-José BezerTa·. -Raul Fer·-
ncmdes.-O otavio ,M angab eir·a. -I:I orr~er·o B azytista . -Galeão C cwvctlhal. 



NOTA· 

Em 14 de Dezembro se iniciá a :l• discussão d'O .projecto. Ora () 

Sr. Erico Coelho. <São lidas . emendas. E' encerrada. 

(Na sessão de 14 o iSr. · Eüco Coelho lê dua s em~ndas para as 

quaes pede a attenção dia Commissão, no sentido de obter .parecer :fa.-

voraveL) 





i> A'RECER N. 155 fi 

Fica a despeza do Ministerio da ]ustiçà e N egocios Interiores, para o 
exerpicio de 1913, com parece.;- da ·commissão de Finanças s.o-
bre cvs emendas em 3a discussão · 

N·. •1 - A' rubrica 218, do art. 1°, oocrescente-se: cc.c7iesvaaada a quan-
tia de .seis conttJo~ c7ie réis, pa11a ·a matnutenção dos 1nenores a cOJrgo do 

Sessão de 20 de 
Dezemb1•o 

Reoolhimen.to Or'P•hwr~o logico 1clo Bom Conselho, em-v 
Pm·nambttco. 

.Sala d•as ·Sessões, lo4 de de:?Jemb.ro .d·e 19·1'2. 
Bor,ges da <F'onEteca. - N•etto ·Caml)Jel<lo. - N . . 

Oamboim. ---' Jos•é Rrubel'ló. - joã.o Vesopudo de A<bÚu ·e •Silva. - Oie-
gario Pinto. - Mffie llo Junior. - Osorio. - lPerei!l'a Olive<ka. ~ 
Balthazar Pereira . - Erasmo de M!rucedo. - Joã,o Ghav.es . ..,... Aogapirto 
dos ,s-antos. - Augu.sto do AJ111aral. - Valoi•s .de ;castro. 

N. 2 - A' .rubrioa 29, do art. 1•, accrescente-.se : " 'destacada a qwan-
tia de dez contos ele 1·éis, afim dJe a-Úxiliar a conclusão das obras do Reco-
lhimento Orphá.no'ogico do Bt:>m Conselho, em Pern.ambwco.» , 

Sala õa.s sessões, 14 de dezembro de 1912. -Borges da .Fonseca.-
N . . ca.m.boim. -Netto _Campello. -José Rabe!lo. -João Ves·pucio de 
Abreu e .sava ~ - Olegari'o Pint o. - Metello Junior. - Osorio. ~ Pe-
reira Oliveira. - Ba!thazar Pereira. - E-rasmo de Macedo. - João 
Chaves. Agapito dos Santos. - Augusto do Amaral. - Valois de 
Oasto·o. 

N. 3- Ao n. 28 do art. 1• (Verba so.ccorro,s .pubUcos): 
Destaque-se a quantia de 10 : 000$ (.dez contos de réis) para auxilio 

ã. Santa Gasa de Miserico!'dia da ·cidade de <Santo Amaro, no Estado da 
Bahia. 

•Sala da.s sessões, 14 de dezembro de 1•912. - Pe&ro Lago. .. 
As tres emendas acima cogj.t.am de subvenções a easas de cari-

dade. Fiel ao pensamento que ditou 'O substi'tutivo ·rupresentado ã.s emen-
das dessa · .. natureza ·em 2• discussão, a •Commissão insiste 1pelo ;seu pa 0 
recer do .anno .passado e d·este run•no. · · 

A verba · soccorro,s .pubJi.cos tem o seu desUno certo. 3!Jila foi creada 
va;ra attender tá. ·Calamidades ev·entuaes e não a despezas ·perrnrunentes ·com 
instituiçõPs de caridrude. ·Para estas abriu a Commissão utna rubrica :Pro-· 
'Pria, em dispositivo especial, ·n;O ·qual procurou com .sincem empenho con-
ciliar · todos os interes·ses legitdmos ·COm as .convenienoias·. actuaes do The-
souro, -mantendo as subvenções para não desor.ganizar serviços que já go-
savam d essé favor, .ma.s, •por 'outro lado, autorizando o Governo · a atten-
der directamente a novos pedidos desse genero .no 2° semestre do exer·· 

- cicio e media,nte ·as •condições que estabelecer no regulamento que deverá 
formu~àr. · 

· Será então occasião de ser·em ·deferidos directa1n()nte pelo Gover.no 
os pedidos em favor do Recolhimento Qr.phanologico do Bom Conselho. e· 
d:a . Misericordia de Sa·nto hmaro. As ·émendas devem ser rejeitadas . 

. N, 4- § 1• do art. 1•: 
Substitua-se a ,la ·parte ·desde ·as palavras: eco Governo» até «quota• . 

• peM" séguint€: 
O Governo .distribuitiá as subvençõ·es e auxilias 'ás casa.s de ca.ridad.l 

ou insUtuiçôes de •ph!lantro•pia e previdencla socloal, ·associa~ões scientl-
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f1cas, litt erarias, artisUqas, esco las, faculdades, <a•ca!demias ou i.nstitut<ls 
não fundados pela Uniã,o,, dentro- ,d·a verba votada no ·orçamento de 1912 
e .mantida paTa o futuro orçamento .equilativa.mente pelos i.nstituos exis-
tentes .nos ·Es t ~d·os e Municipio Federal, de .mod•o que nenhum Estado 
da União fique excluido dos beneficios ornamentarias. 

O mais como es tá. . ~ .. 
HaJoa das sessões, 14 de dezembro de 1912. ~ Fleury Curado. 
Não deixa de haver alguma .ptocede.ncia> na emenda do s·r . . Fleury 

Curad'O. 
E lia resulta evidentemente da est11anheza natural ca-usada pelo fa;ctu 

de algu.ns Estados nã,o estaren11 contem.plado.s com subvenções ,para as 
sua-5 ·casas de ·cari-dade. A . •Com,in.issão ·no ~eu parecer sobre as eme•ndas 
apresentadas em 2" -discussão BJocentuou isso mesmo . 

Parece que o pen.samBnto d'O illuske autor da emenda ficará atten-
dido com o segu·inte substi-tutivo que a •Counmissão .pro,prõe .: 

Accrescente-se no filp do § 1 o do art. 1•0 : , 

«dand-o-se ·preferencia. aos Estados que ai·nda não · gosar-em subven-
ções dê'sta natureza. P a ra ó cum,primento ·dO d1s•po·sto neste artigo poderá 
o 'Governo abrir os .necessarios creditosll. 

:N s-- A União combinará •com a Prefeitura do Districto Federal 
uma e:Xacta ·e definitiva discrimináçã,o -dos serviços .sanitariõs ·relativos á 
filscBJlização dos genero.s e producto.s alimenticios, aos . logar)3s e logradou-
ros pub1ico·s e aõ.s terre·nos .incultos e a.os de engenharia sanita:ria, def.i-
n.indo com precisã,o a esphera da ·competencia de cada uma, de sorte a . 
evitar a i!'terferencia -de ambas as r-epartições em serviços da. mesma· 

· nat1f.reia. 
:sala da;s sessões, i4 de ·dezembro de 1912 .-.J. Lamartine .-Costa 

Rpd_ri-gues. ~F-irmo Braga. 

":' ·-N. 6 _:_ · Onde convier: 
Na discriminação dos serviços ·sanit arios a que se refere o a'rt. 1 o, 

§ 5°, serão observadas. as bases seg]lintes: 
.. I. . Fica m mBJntidos .definitivamente os serviços sanitarios a. cargo 
da União; .·de accôrdo com o decreto n . 1.151, de 5 ele janeiro de - 1904, 
com a organização adeante. 

§. Fi-cam so·b a jm:is.d•icção -exclus·iva .da Directoria Geral de Sa.ude 
P.ubJ.ioca; · ' 
· a) no Disotrioto Federal: 

1°, a prophylaxia geral e -especifica das molestias contagiosas, in-
fectuosil:s e epl.dê:micBJs, incJ.us·ive a . po.licia san1taria veterinaria, no q'ue. 
~e.' "'efere 'ás mo.J-~s1;ias commums aos homens ·e aos animaes ; · 
r _· 2t; :a hygiene das habitações particulares e coUectiva;s, · rpermanéntes 
e , t emporárias; e a poltoi a sanÜarià dos· domicilias ; 

: : 3°~ a hygiene dos estabelecimentos industri:aes e commerciaes; 
' 4°,' a , -hygiene .das agu::vs rpota v eis e esgotos·. 

b) .'em toada Republica: 
5°, .. a hygiehe mé.J'itima e internacio-nal e o serviço sanitario dos 

por.tros fuaTitimos -e fluviaes; 
· ·5õ, a .fis·ea·lização do exercicia da. medicina e da ·pha.rmacLa quanto 

á .capacidade ·legal, •competencia profiss·ional e ao que interess·a á saude 
publica.; e tambein a fiscalização ' .do preparo 'dos sôros, vaccinas, anti-
toxin.as, productos biolo.gi-cbs medicinaes e 1preparBJdos congeneres-; 

·7°, ·a ~statistica -dembgrapho-sanitaria: · 
8°, o estudo da natureza., etiologica, tratamento e . pro•phy~axia .da:S 

molestias . tra1;1smissiveis, quando issÕ fôr julgado. nece<i·sario aos ·in teres• 
ses -da saude putiUca. · ... ·· · 

o) _o _Goy ~!'n!:) d,a U;n,ião,_ de a_ccôr·d<? com· os g~vs~nos :.dos· diversoS: 



Jllst:;J..dOS, BSt!l.be!ecerá um system!l. de prophyl!l.X•i!l. . .terrestre, est!l.vei, -per~' 
m!l.nente, de ·sorte que a -directori!l. geral .poss!l. !l.gir .de rrwdo !l.ffic!l.z, 
qu!l.ndo se offereç!l. C!l.SO -de molesti!l. sus-p eit!l.. ou qu!l.ndo h!l.j!l. necessida)le; 
em époq!l. norm!l.·l, de tom!l.r medid!l.s de 'precaução sanita.ri!l.. · · · 

S!l.l!l. -d!l.s sessões, 14 de dezembro· de 1912 .-José Bonif!l.cio , 
Not!l. - As .disposições !l.oim!l. •const!l.m -do projecto João. Peni-do, 

já a:cceito rpel!l. Commi.ss ão de S!l.ude Public!l., - tendo ·merecido elogiõsás 
r,eferenci!l.s do digno. Rel!l.tor do Orç!l.m'ento do Interior. ·:·-

N', 7. - Supprim!l.-se o § 5° do !l.rt. 1 o. 
S!l.l!l. -d!l.s sessões, 14 de dezembro de 1912 .-Irineu M!l.ch!l.do, 
As tres emend!l.s !l.Ciffio!l. vers!l.m tod!l.s so-bre o :mesmo .ponto: !l. <;>rg!l., 

niz!l.ção de:finitiv!l. da hygi·ene feder!l.l no ·Pistricto . 
O Sr. Irineu M!l.ch!l.do entende que !l. :tn!l.teri!l. é a:berr!l.nte no orça, 

mento e por isso, co-herente ·com as idé!l.s que e:icpendeu n !l. vot!l.ção d!l.s · 
emend!l.s da 2• discus são, -manda sup·primir o dispositivo approvadi> pela 
C!l.mara. Esse dispositivo não figurava no proj ecto i nicial. A Com-
missão teve -de propol-o como substitutivo !l. uma emend!l. áo Sr. Ni-
c!l.nor do N!l.scimento sobre o serviço de engenharia sanit!l.ria annexÕ á 
Director-ia Geral de S!l.·Ude Publoica. 

Em·bor!l. tenhamos competenci!l. -para legislar p a ra o Districto Fe-
dera.!; -é evidente que nãô podemos .suppri:mir a !l.Udienci!l. do go.ver!lo 
municipal em ·questões dest!l. natureza . A bo!l. inteUigencia que -deve 
reina,r entre os dous ramos aconselha .a -combina,ção prévia, sem " que 
!l. div isão -das funcções "pôde resultar desharmonia e contrapro-ducente. 

O substitutiv o ·victorioso -d!l. ·Commissão, ao ·inverso -do que · p!l.re céu 
ao illustre r epresent!l.nte do Districto não é um!l. de legação <'!e funcções, 
contraria a o eS1Jirito· e á lettra do nosso R eg-imento. ·E' antes uma 
simples -suggestão !l.O Executivo Federal 1para que promov!l. o aocôrdi> 
co-m o Districto, no -sentido de 'evitar a intromissão simultanea ·das -duas 
hygiene!S no mesmo -ramo de serviço. · · · · 

S·i tal a.ocôrdo não couber -dentro da funcção de regulamentar, que 
é priv!l.tiva do Executivo, ·claro está que só ' o Cóngr-essó poderá reso-lver 
ulteriormente, quando souber o que f-icou -combin!l.do. Nem -semelhante 
autorização pO'derá tornar-se effectiva, si -contiver modificações substan-
ciaes, sem o voto expresso -do .Congresso-. Aliás, este tem sempre legisla. 
do sobre hygiene, -nestes ~~ltimos annos, na caud!l. orçament!l.ri!l., ó que 
se •explica ·pelo caJ.!acter trans-itorio d!l.s medid!l.s tomadas . 

Precisrumos indubit!l.velmente . sahir desta '.Súuàção provisoria, inde· 
fini-damente prolongada até hoje, esta-belecendo limites fixos e estave-i.s, 
que marquem •com .a maior nitidez as orbitas de .acção- .das· duas hygienes, 
com melhores garanti!l.s para o publico •e menores prejuízos e ·con-tra-
tempos .p!J.ra. os propri_etar-ios. 

Po;r lhe parecer mais cond.ucente .a Bsse fim, a <Comrrnissão opina' 
peLa .approvação ·da emenda do·s Srs , J. Lamar.bine, Firmo . Braga: e 
Costa Rodrigues, para cuja votação requer p referencia, ficando ipso facto 
rprejudicadas ou -devendo ser rej ei-tadas as outras ·duas emendas imme-
d-iatas, que -são respectiva_m <?nte .. dos . Srs. .José BonifaciD e Iririeu · 
Machado . · · : · . . · 

Como já tratamos desta ultima, bastarão agora algumas considera-
çõ-es sobre a, do o-peroso e -digno representante m i·neiro. S . Ex. trans-
portou .para !l. sua emenda os -dispositivos do projecto ode seu digno e 
esforçado ·companheiro de bancad!l., Sr. João P enido, e •não se esqueceu 
de accentuar que o humilde reia.tor d este ·parecer f ez -elogios!l.s referen-
cias ao alludido projecto. · T·a es . referenci!l.s não implicam\ porém, na 
a:ccFiitação geral _.das idéas do i) lustre Sr. João PBnido. O seu trabalho 
revel,. um esforço )ouvabilis!!lirno e é U!llf!. prova d<;> com,p.et•enciª' e bo; .. 



vontade que todos teem o d·ever de ·encarecer. EJ.le conso1idou as novas 
tabellas da hygiene que figuram neste orçamento ·e assim <prestigiou 
muito o trabalho da Commissão de Finanças mostr.a:ndo -com a. sua au-
toridade incontestavel a 'PrO<!edencia e justeza das -modificações intro-
d uzidas na proposta do Governo. . · · · · 

Isto, porém, não significa que o seu brHhante projecto não- necessite 
de exame mais demorado . Ha nelle alguns .pontos que suscitam duvidas 
sér-ias, •que o Relator procurar-á ·levantar no respectivo pa.recer j á em 
elaboração . Aquel!.a mesma descriminação .dOIS .serviços sanitarios a que' 
se refere o art. 1°, § 5°, :transp1amta-das. do 1n·o.jecto -do Sr. João Penido 
pàra a emenda ·do Sr. José Boni-facio, nao -é totalmente a~cons·elhavel. 

Por estas e outras razões que não preciSS!ffi ser expo-stas, a -Com-
mis-são <Jiplna -pela .approvação da emenda n. 5, para a qual pede 'prefe-
rencia na votação, donsi.derando ·prejudicada-s <JU a;chando que -não devem 
Ser approvadas -pe-Ja ·Camara as duas outras emendas -immediatas, 
de ns. 6 e 7. · 

N . 8 - Destaque-se .da verba. eventuaes a quantia necessaria para 
pagar ao -tenente--coronel JS!ffi•es Andrew, em ,serv:iço effectivo do cargo de 
ajudante de ordens d;0 Sr. Marechal Presidente -da Republica, os venci-
mentos militares que lhe •couberem .de 15 -de novembro de 1910, -data em 
que fo-i nomeado .por . decreto do mesmo Sr. Presidente, independente-
roem-te ·da representação -de,,ida aos membr<Js -da Casa Militar da Pr·esi-
denci.a ri·os termo.s da lei n. 2. 290, de 13 de -dezembro -de 1910, ·combina-
do com a lei n. 608, de 19 ··setembro -ele 1850 e --decr-eto n. 121, de 5 de 
dezembr.o d'e 1890. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1912 .- Olega.rio Pinto. 
Esta ·emenda é ·quasi analoga a uma · outra que o Sr . Celso 

Bayma apresentou o anno passado . A Commi-ssão-, nessa -época, não a 
. àcceitou e a Camara concor-dou com a ·Commissão rejei-tando a emenda·. 

O seu parecer, agor-a, não :póde ser ·senão o mesmo que já deu, uma vez 
que não ·e·ncontrll> m-otivo •para :rnodifical-o. A emenda não- deve .ser 
wcceita. · 

N. 9 - Destaque-se da verba n. 31, -sob a rubrica «Serviço -eleitoral» 
a quantia ele 30· :000$ para paga;mento das gratificações ao.s escFivães 
eleitoraes das sédes dos districtos •eleitoraes . 

'Sala das sessões-, 7 .de -dezembro de 1 912 .----!Fleury Curado. 
A Com-missão não :acceita. a -emenda . A verba 31 não comporta a 

deducção que a emenda manda fazer •nem é recommendavel o regimen 
das gratificações aos escrivães eleitoraes. Contra ta-es gratifi{!áções i 
Commissão tem uniformemente se manifestado-. . ' ·. 

N. 10 - 'Verba 15• (Policia do Distrido Federal) dedÜza-se 16 :42-5$. 
para odiarias aos funccionarios -ela Inspectoria da P-o'licia Marí-tima, 
observada -de accôr-do com o respectivo -regulamento a seguinte tabella: 

I ns.pector ............ ... . . · · . ... ......... . ............... . 
Sub-inspector .. .. . .. . .. .... . ... · . . . . . ....... .. .......... . . · 
Auxiliares ............. . .......... .. .. . .................. . 

10$000 
5$000 
5$000' 

Sala -das s-essões, 14 de dezembro de 191·2 .-Joaquim Pires . 
A verba 15• tem varias -rubricas e cons-ign-ações. A emenda não diz 

-de qual .dellas se deve -tirar a som ma para .a;s diarias. · Si estas figuràm 
no regul-amento, é um a.buso, porque só o Congress-o pôde fixar desp.eza. 
AUâis, o Governo na pro,pos,ta não pediu ver-ba par.a · taes diàriaJS, que se 
vão transfor-mando em um mei-a -capcioso :de augmentar vencimentoê, il, 

}'.~'C.eli;t dq Çon_!l'r~sç, U!)iGo çompetente .par!\- · ·i.Ssq, · · · .. - · 



N. 11 Deduza-se ·de onde convier, ·da verba Justiça Federal, 
1 :000·$ para ·aluguel de cas.a IJlara o Juizo FederM na ca.pital do· Estado 
da Parahyba. 

Sala .das se.s·s-ões, 14 de dezembro de 1912 .-Cannillo de Hollanda.-
Simeão Leal. - Maximi•ano de Figueiredo. · 

A ·Commissão não acceita a emenda. Ha uma verba geral de 60 :o.oO·$ 
sem especifi·cação para aluguei de .sal·as dest inadas ás audiencias dos 
JUizes seccionaes, mudamça e cons ervação das mesmas. Dentro dessa 
verba o Ministro pó de perfeitamente prov-idenciar. 

· N. 12 - Redij•a-se a lettra cL do a.rt. 2° do projecto n. 155 B, de 
1912, d-a seguinte fôrma: 

Art. Fica -o Governo a·utorizado a aux-iliar, até a quantia de 100$ 
inensa.es, as associlações estrangeiras -ou nacionaes que se destinarem 
·a fu-inistrar a instru,.,ção elementar, não podendo exceder de 120 :000·$ a 
verba destinada a este auxilio . 

Para receber a subvenção alludida, é necessa.rio lj)rovar-se a coln-
petencia real do professor no conhecimento da língua vernacula e · que 
as lições ·de to·das as di.sciplinas, inclusive o ens-ino obriga.torio de_ .geogra-
.phia .e historia do BrazH, sejam igualmente ministradas. no mesmo 
idioma nacional, no emtanto, com a faculdade de leccionarem qtiaes'-
quer linguas estrangeiras. 
. - .Sala das .sessões, 14 de dezembro de 1912.-Mauri'Cio de Lacerda~ 
- Cor.rêa Defreitas .- Ra.phael 'Pinheiro .-Domingos Mascarenhas.-'-
Octavio Mangabeira.- Pedro Mariani'.- Marcello Silva.--;FI-orianno de 
Britto. 

A .Commissão accei.ta ·a erri'en·da, lJOr torn!lir •mais positiva a "ntenção 
de seus 'autores, propondo, porém, que ·se aocrescentem depois das pala-
,vrrus «·geographia e história do Brazil>l : e instrucção dvica na.cional. 

· N. 1-3 - Ao art. 2° lettra A accrescente-se : A mesma .::oncessão 
far-se-ha ao actual .secretaí.-io da Faculdade de Medicina do Rio de Ja~ 
neiro, afim de contar o tempo .de serviço med-ico no Exercito, lj)ar.a todos 
os effeitos .-Erico Celhó. 

Assim como a Commissão na 2• discussão •se manifestou contra a 
emenda mandando ·contar tempo •ao secretario da Faculdade <).e Medicina 
da Bahia, tambem se manifesta contra a ampliação ·do favor ao funcclo-
nario analogo da Faculdade do -Rio, continuando a entender que seme~ 
'lha•nte contagem de tempo não cabe ao orçamento e deve ·ser regulada 
por lei especial,. que a-liás · já existe, e mediante requerimento do in~ 
teressado, instruido com documentos que provem a sua all'egação. · 

N. 14 - A' rubrica - Subvenção aos Institutos .de· Ens•ino - a~ccres 
cente-se •a ·seguinte regra: Os .professores ordinarios e ·extraordinarios, 
do anti.go magisterio official ou da nova -organização, em virtude .do 
decreto n. 8. 659, ·de 1 de abr·il .de 1911, uns que recebem ve1)cimentos 
directamente do Thesouro Nacional ·e outros por lntermedio· das pagado-
rias .aos Institutos de Ensino, não podem .ser remunerados pelas taxas 
·dos cursos geraes nem pelas taxas dos exames res-pectivos; subtenden" 
do,se q\le !Se !l!Cham vagos coní dinheiros publicas, afim de .JecCionarem 
e · examinarem. A f-i:.scalização de despendio dos ·dinheiros publicos, exi-
gid-a pelo ·Congresso Nacional, exp!i.citamen te, no art. 3° n . II ela. lei 
n. 2. 356, de 31 ~de dezembro de 1910, entem1e com os .directores dos 
I!lsti-tutos de EnBino, pes-soas. da immediata confiança e nomeação do 
Minis•tro do Interior, emquanto receberem subvenções pecuniarias para 
seu custeio . . 

•Sala das sessões, 14 de ·dezembro de 1912 ....... Erlco Coelho. 
A .ç'ommis~ão não· p§de de modo p.enhum ·aconselhar a. acceitac;;ão 



da emen da acl·ma. assi.gnada pelo illustre Deputado Dr . Erico Coelho·. 
Ás medidas que ella consubstaneia importariam praticame·nte na revo-
gação total da Reforma do Ensino, cujos princípios geraes encontraram 
aliá~ no- emi)1ente e res•peitavel representante fl.um.int'·hse um defensor 
caloroso e scintillante. 

. O que essa r-efo!'lna co'n·cretiza de '-pri11cipal, conforme disse o au-
torizado learle?" da bancada de Minas, que esta Co-Jnmissão m1uito se honra 
de ter ·com{) .Presidente, é a itesoNioictlização. 

Ahi não lra quasi divergencia. A co-ndição basi·ca do .progresso e 
meJ.horia do ensino superior •é libert•al-o da tutela offi.cial, que sempr·e 
lhe foi funesta. o co.ngres.so de'ler.m.inou expressamente que assim se 
'fizesse. 

Como ha de agora voltar rad icalmente atrás a pretexto de fiscaliz.a-
ção da renda escolar, .pela ·preoccupação .p·equenina de eco·nomla, nive-
landp ,no mesmo .pé as taxas do -ensino ·com os impostos de commer~\o 
e da hodustria e as outras tributações es>pecifi.cad•as na Receita? 

Que temos nós gasto com. o ensino? Uma migalha das -r-endas ·publi-
cas . E essa mdgalha ai.nd:a ··a Tetinham.os com sovinice! 

A r.eceita geral orça>da para 1913, como a Cacrnara 111caba de despa-
chai-a para o 1Senado, ·convertida a ,parte ouro em ,papel .é de réis 
590 . 857 :493'$248. 

Essa prodigiosa -eonecta, escoa-se por uma i.nfi.nidade de sangrBJdou-
ros, cada qual . mais •aJm.pio e 1mais vast'O; e não ~chega e não ·ba.sta, for-
çando o appel.Jo ao ·credHo, que é quem ·acaba sempre .supp'rindo as de-
m>asias da voracidade insaciavel. 

· Mas · à triste, a tr'istissima, a veTgonhosa verdade, é ·que a in.s trucção 
superior .não tem assento á mesa desse fabuloso banquete, de que só lhe 
dão os restos, verdadeil,as so'bras ·e a;paras mínimas, cedidas talvez com 
enfado, por um gesto de piedade ·<? commi.seração. 

·.Sendo a.s subvenções aos insl itutos ·de ensino no valor total de d'·é.s 
4. 745 :790$ as despez.as ·com os e.sta·l:)elecinllentos fi.scalizados pelo_ Oon-
selho :Su-perior •correspondem estrictaJTlente a 803 mi.I~esimos por ee-nto 
ou .pouco m-ais de oito decünos por cento da receitJa total!! 

\remos as mãos rótas 1para os melhora·rruentos de toda or-dem, so-
bram-nos recu-rsos para não 'importa que desatilnos e desperclicios; mas 
procuramos sem~re contar as ,moed!as, e r-egateai-as q u ando .se trat a de 
ensino. Por i.sso mesmj() é CJ:Ue, si o ·p,aiz cr esce e progride pelo lad-o ma-
t erial, r etrocede e decahe lamentavelmente rio toeante á instrucção . 

Respeitamos .muito 'O pensamemto que ditou a emenda do ilmstre r .;,-
presentan te f.Iuminense, m1as j.nfelizment<? não .podemos acompanhai-v 
nesse -terreno. E' a r <>petição, ,por diversa fôrma, das su'as emendas do 
amno passado, destacadas para projecto especial _s: de uma outra deste 
anno, sobre a qual lo.n.gamente s e pronunciou, de Thill· pon~o de vista ge-
ral, -o obScuro Relator de.ste parecer, ·O qual · se encon tra ·de novo agora 
na ,amarga contiongencia, de o·pinar outra vez ·,pela rejeição das id·éas do 
digno :Qepu-tado, a quem tanto •·espei'la e admira . 

Na 2" discussão, .q·ueria o :Sr. E ri-co C.oel·ho que as .subvenções fossem 
en-tregues 'á m>edida que ca!éla instituto demonslra·sse a insufficiencia Je 
sua arr·ecad>ação annual -por taxas e emolumentos . 

Ag'ora. , quer que os .• prof-essores que receberem d-inheiro directa ou 
indirect111me.nte do Thesour.o não .possam ser .remunerados >pelas taxas de 
curso·. 

Por esse .processo não crem·emos nunca o verdadeiro ty•po do pro-
fessor, que só se occu1Je do .seu mag isterio e possa viver de suas lições , 
sem ·encargos outros que nã'O o de ensinar. 

O problema da instrucção, por mais complexo que seja, reduz-se, n o 
f!m de cont\ls1 a , isto:_ i~_tere~sar 9 al1,omn9. ;JjO ~st1,1dQ e \nt~ressar o ,proc 



fesoo.r . no B,nsi·no. P~ra .imterBss.ar o ~lumno no .estudo s·ó ha um ,rneiv: 
''dar~lh,e mestres que de fa.cto o sejam. · 
' Qu&n to a esse ·professorado legitimo e authentico'; que todos 'desejamos 
·ver occupanclo as ca theclras dM faC\llclades, ê claro que .nunca o teremos 
emquanto nos conten tarmos em arbitra.r-lhe um orde.naclo mensal fixo 
para que elle dê tres ou quatro aulas .por semana, consagra;ndo o resto 
'do .seu tempo a outros serviço.s de sua maior 1preàilecção ou conveniench. 

Os professores que g·anham .mais são os que na verdade ensimarn 
mais · e não fazem do magisterio uma sinecura ·compatível com outr.os en-
oargo.s. 

No seu manifesto inaugural, o Sr. Mar·echal .Hermes a;DCentUOII 
essa extranha ancnn.alia da existencia dos professores que só ·o .procura-
ram ser: para prestigio ·ele sua dvnica·, ele sua advocacia ou de .sua en-
genharia. Ahi ê que ·está o grande mal, que a reforma cortou pela raiz, 
assegurando aos lentes, que quizerem de fa.cto ser principalmente lentes, 
a obtençã:> de maiores provent os . .São lu.cro8 honestos, que evitarão que 
.elles co.nsWere.m. a cadeira como um sim:rle:; achego ou orna·m€il1to deco·· 
rativo. 

No parecer .sobre a emenda que o illustre Deputado apresentou na 
2• discussão, deixamos dito que era erroneo o presupposto de que a 
·tenda dos estabelecimentos bastasse para .o pr.oprio custeio . A tendencia 
é para a d iminuição das matriculas . .O exame de vestíbulo já as reduzlct 
de 800 a 1J'Ouco mais de 100. 

Em outro parecer mais recente sobre o cr·edito para a construcção 
·ão ·novo edifi.cio para a Fa;c·uldade ele .Medici.na, accentuámos longamente 
a eterna -e "ergonhosa parcimonia do Estado em relação ao ensino suope-
rior. cuia situação ê de verdadeira penurla . Es·sa estreiteza de vi.st•as foi 
tambem posta energicamente ·e.m foco e em relevo pe~o · c1Lsti.nct!ssimo r0-
presentante ba;hiano, 'Sr . .Octavio Manga,beira, n•a brilhante re.capitulaçã.o -
que fez dos motivos que determinaram o florescimento e e>Opansão 'lo 
ensi.no livre, forçando por fim D Govel"!1o a -desofftcializar os Institutos 
fundados pela Nação e dos ·quaes esta cuidara tão negligentemente. 

Conferindo autonomda didactica e administrativa aos estabelecimen- · 
tos .de ensino superior, o co.ngresso d·eu-lhes ccper.sonalid!ctde juridlca e 
·competencia pa1·a cu~ministrcwem os seus 2)'(ttr'imonios, lançm·em taxas ãe 
matrimtlas .e ele exames e rncbis emo~mne?>tos por cU.plomas e cert;dões, 
aTrecaelando to elas CtS quanticts ']JCM'Cb .1J1'0Vi11nento ele s-tta e~onomict, não po-
dendo tctmbem, sem annttencia do Governo, alien,ar bens. 

Foi um. acto cauteloso de 'abdicação voluntaria, nem ·ele outra fórma. 
chegaria o Poder Legislativo ao ideal que .procurava- a c1esofficialização. 

Com que argumentos iremos nós ag0ra desmanchar ·o que e.stá feito? 
Auto.nomia ·dá-se, mas nu.nca mais se retira. Quando a lei crêa um di -
reito. noVQ dessa especie, perde concomitantemente a faculdade de sup-
primil-o. As muli!ações ela liberdade são processos inuteis, porque nella 
e por ella tudo se perpetua e s·e renova . Não se volta imT>unemente de · 
.Uma conquista que. ema-ncipa •a uma sujeição que .outra -vez escravize. 

O ensino superior do B(_azjl, desligado da tutela offidal, tem de se-
.guir o destino que as ·corporações docentes lhe traçarem. ·o Estado, no 
cumprimento -ele u~n,a o'bri·gação moral inilludivel, ajuda, auxilia tran-
sitoriamente, . fiscaliza ,pelo orgão que creou :para esse effeito temporario . 
M·as ·não intervem . •Se ha falhas, se ha erros, as congregações e os seus 
m:embros que os corrijam, modHiquem, co.ncertem, mas .po.r si e entre si, 
O Co-ngresso não tem mais na.da qúe ver com isso. 

C\Tão h a reformas definrtivas em ma teria de instrucção. O movi.men • 
.to .ienova;dor, .no ·ensino,!§, como o .das !déas, c1i-ario, continuo, l•ninterrupto. 
Riram-se muitos do paradoxo aopparente do Dr .. Rivadavia quando disse 
que uma reforma -elo ensino, apena~ começada, preci_sa j'á . ~er re~ormaclí\o. 
f1'1,ÍÜC(l. sé· ~referiu ~t_re\!Lni:p :ms,.ior V~rda;(le.~ :.: .• c 



.o ensLno deve viver e ex:pandtr-se como um org.a.nl.smo ;lotado de 
'forca propria. Não queiramos imitar as reformas da monar-chia: «Re-
formavam sem reformar. Quando muito creavam Jogares ou augmenta-
vam vencimentos aos f unccio.narios . Nisto ê que estava o talento das 
reformas». · 

Estas palavras são -do 'pro.pri-o e emi.nente Dr. Erko Coelho em 18.90 ..• 
. Po.deriamos •pedir venia ao doutíssimo collega para levar um pouco 
al~m a tra.nscripção das phrases .ardentes que o seu sentimento republi-
.cano então lhe inspirava; mas preferimos parar aqui, porque o vehe-
rnente trecho citado serve •perfeitamente para ·definir tam,bem a .situação 
da reforma Rivadavia em face .. dos reaccio.nar'ios de todos os m·atizes. 

São es·tes que querem a volta ao passado, e restaurado o direito da 
-intromissão offidal pela .nomeação dos directores .pelo Governo. Retro-
gadariamo.s assim para antes de 1832 ... 

Si h a r·e·modelaçõ·es a fazer, as congregações que as .promovam e 
realizem. A lei or!;'anica, com a sua admiravel elasticidade, as permitte 
e -deseja. Já a ·Faculdad-e de Medi-ci.na do Rio, depois do memorial de-
creto de 5 de abril, p-oude m<Jdificar a sua lei tn terna, creand-o disciplinas 
novas, alterando a seriação e faz·endo outras modificações que lhe pa-
-r eceram nE>cessaria•s. E' a evolução que não pára. · 

A ·situação financeira do ensino superior e se.cundari-o civil não é 
de desperdício .: é de ext rema pobreza. Longe de restri-ngir despezas, o 
que nós devemos fazer é liberaJiz,ar os recursos ·rcs co.ngregações ·para 
·que ellas possam melhorar as condições materiaes dos estabelecimentos . 

Um pil.iz que despende mai•s de 6. 000 :000$ por anno com a instruc-
ção militar. não tem o direito de regat ear os q-uatro mil e ·poucos -contos 
que lhe pedem os seis estabelecimentos de instrucção civil que a Nação 
fundou pàra ·o ensino da Medicina, d-o Direito, da Engenharia e das Hu-
manidade~. ..-

As estati-sticas concludentes aprese-ntadas a esse respeito á. C-om-
<tr•lssll.o d~ ·Fina.nças pelo 1-nsuspen o e a·nallzailo representante riogral!l-
dense Sr. João ·Simplicio, este anno; ·quando re'atou o orçamento da Guer-

. ~a. poderiam ser neste momento i·nvocadas como uma dem<Jnstração do 
n-ada que temos gasto com a instrucção .superior e 'secundaria civil, em 
c"on'fropto com o superfluo de des.pezas analogas .noutro ramo adminis-
trativo. 

Defendendo a emend•a do dtgno representante fluminense, o illus-
trado orgão O Pcviz affirma com. S. 'Ex. que "a subvenção pecmüaria par~ 
pag-amenro do ,pessoal adventício ·na Fa·culdade de Medicina ilo Rio de 
J·aneiro é demasiada, vi.sto que os -docentes extranhos ao magisterio offi-
·6ial . não só recebem gt:atificaçõ·es qne o Thesouro Na-cional sub ministra 
ao -coil'e do institu to, assim aquinhoado, como tam-bem (Lhi se locupletam 
embolsando taxas ele cursos e taxas o e exames>>. . 

Existe um evidente exaggero nessa•s proposições. Não ha de ser cem 
as ninharias dessas taxas, que a 1J?'D1n·ia Congregaçcio da Fcwuldade- creou, 
fixou e distribuiu, .no uso de m:n,a a:ttri'huição privativa que o Congresso 
lhe outorg--ou, que 1)oderão ser subsanadas «as necessida-des materia.es do 
ensi-no, para i:nstallar laboratorios e acudir ás clinicas desmantellad,as>>. 

- Esquece o eminente autor da emenda ·que a nova lei acabou com as 
gratificações addi-cionaes, a elevação au tomatica e mecaniea dos venc.i~ 
mentos' p0r tempo de serviç9 ... ou de desserviços. Taes ad.dicionaes, .pelo 
systema' a·doptado, não sahiriam, da renda .aa Faculdade, senão só e ape-
nas do Th<·souro, cujo interesse o .magisterio ojjic~al quer agora zelar de 
l'Ór.ma tãv extranha e co-ntr-a1)ro.ducente. · · 

Cogitou igualmente a lei organica Çle .permittir qu·e o lente que tive!' 
addi'cionaes .possa o.ptar .pelas taxas, renunciando áquellas. Já assim o 
fez ·o · esforçado professot: Dr. Pecegueiro ' do Amaral e nada autoriza a 
crer que ou'tros lenteJJ da lFMUld~de,. q:u.e . queiram re!\.lmcnte ens\·nar; 



_co-mo !':11é ênsina, _o ,hão- imitem mo ;seu pr-o-cedim•Emto, favorecendo . o Thé· 
souro com uma diminuição dos o nus, aliás levissimos, .. que e11e carrega ~ 

· Não es tão de mod.o nenhum em jogo, ao -contpario do que imagina. 
aquelle brilha.nte orgão -da imprensa .diaria, «os bons creditos d-a Facul· 
da-de de ~INli·cina do Rio de J:meiro. Esses creditas, que jaziam por terra; 
a llás. ·sem· ·prêjuizo .d•as tra dições . brilhantes do estabelecimento, a Refor~ 
ma os . rePrgueu, como se fôra um sangue novo injectado em um velhú. 
0rganisn:10 . decre·pito e exhaus·to. O ensino me-dico resurgio como por· en-
canto. To·do.s ·os -é ursos adquirira-m vi.da e movimento. Um director es-
torçadi.ssi-n .. o, com meia duzia -ele homens competentes e de boa v-ontade, 
re!J.lizou facilii_le!llte o .m:i!agre que :parecia impossivel. E o progresso· e o 
mel-horamento continuam, paJ.paveis e evi·den tes, como o accentuam .as pa~· 
~avras· eloquentes do :Sr. Ministro elo Lnt erib.r .na inlro.ducção do seu re-
lato rio annual, recentemente -di·stribui.do. Aca'bo·u o escand·a lo do ingresso 
6m massa. O exame do vestibu-lo moraliz-ou a entrada nas Fa-culdad·es. 
Na de medicina desta ·Capital, ,por exemplo, em que ·l'l._O anuo .de 1911 s·e 
matricularam no primeiro anno, mediante os attesta;dos e diplomas dados 
pelos institutos secu.ndarios, :Para mais de 800 alumnos, neste anuo jâ: 
a selecção s·e fez naturalmente, ·pela simples exigencia do exame de a:'l-
miss ão, a ponto de só se apresentarem cerca de 260 candidatos, dos -quaes 
tão sômente pou-co mai,s de -50 o/c ·foram admittidos. · 

Não é uma renda que a-ugmente, para gaudio de certos pros·alcoil 
soinmadores de l'éiS, qu•e teimam em não distinguir ent re as taxas dé 
curseis e os )m;post os· Ue consumo, de exportaçã-o e outros. Mas ê, sem-
duvida, a moralidade que se estabelece, preparando ·um futuro .melhor 
para o ensino superior do paiz. 

_ Que vai o Estado sumitico e ·perversor fazer outra vez .nesse ramo .. 
do serviçn? A -.sua volta a esse dominio espiritual, que lhe deve ser ve-
dad·Q, só serv-iri·a para restaurar a confusão e o atropelo, em uma pala-
vra, os vexames materiaes e m,oraes vor que elle ha mais de um -seéulo-
vinha obrigando a passar o ensi-no superior. · 

O eminente Deputado f luminense, que a:presentou aos primcirdios c1a 
R~publica o pensamento"-democratico emancipado, na direcção da velha 
e gloriosa •Faculdade de Medl-ci.na, e que, aind-a hoje, vinte e dons annos 
depois, timbra em militar na corrente !i"beral adiantaua, .não pód·e estar 
·e de facto não está o-nde as suas ·emendas ·a:pparentemente o querem· si-
tuar. O seu Jogar, e Jogar de destaque indiscutlvel, -é ao lado ·dós q\le 
pugnam pe1a verda-de do ensi-no dentro -da 1iberdade ·promissora que os 
e~ta,distas pl:ivilegi-ados d-os tempos aureos da Regencia souberam ante-
ver corri ·olho•s mais claros -do que nós republi-canos, que .por .mais de dons 
decenios andámos mergulhados o'bstinad·amente -na escuridão dos precon-
ceitos e dos privilegias reaocionarios. 

O humilde Relator deste parecer pediria a .o ·eminente mestre que 1•e-· 
tlrass(;l .a sua .propo-sta, se o Regimento lhe permitlisse a familiarid-ade 
desse ap·pello cordial e Pespei toso . Não sendo isso ,possivel, de ante da 
nossa lei interna e das pra:x:es .parlam,en t.ares, limita-se a . opinar .pela re-
jeição da emenda; com o que co.ncor-da. a Commissão da qual se honra 
de faz·er parte. 

N. 15 -Emenda substitutiva ao § 2° dO art. .1°: 
O Governo, por intermedio das Secretari-as da Fazenda e da Justiça 

e Neg·ocios Interiores, .entrará em a-ccôrdo com a Prefeitura do Districto 
Federal para que esta lhe ceda, definitivamente, a fazenda de Mangu!.nhos 
e outros terrenos -d·a cidad·e, dos quaes careça. · 

A União custeará por inteiro os serviços de a3ombeiros, Polida e 
Justiça local, retend-o, pa.ra isso o -p_rody.cto da cobra;nça do im.postç> d~ 
indw;;tri!JJS e •profls·;sõe;s , · · · · 



- Secla das sessões; 14 od~ dez·embro de 1912. · - Thomaz Dellllno. -
Pereira Braga. - Floriano de Britto. - 'Mete1lo. - Dló.nysio Cerque!rá. 
- .NicanJr do !Nascimento. ~ 'Pedro de Carvalho. - !Salles Filho. 

A Commissão ele Finanças, levando a conta da Uniij.o o total das des .. 
pezas com o fôro loc·al, a policia e os ·bombeiros, ex;plicou 1onga.m:ente no 
parecer que precedia ao rp.rojecto :!lixando a des·peza do MLnister!o cta 
.Justiça e Negocias Interiores, as razões .pri,ndpaes que havia a;chado no 
seu · espírito para i·ntroduzir essa impo-rtante modificação .no mecanismo 
da .proposta do Governo. 

Não preclsa.mos recordar ;por miudo os· fundamentos dessa resolução, 
tão claramente fticara-m elles ·eX'postos ao e"'ame e estudo da Camara no 
primeiro .• parecer. 

A Com.missão só depois foi levada por força da emenda do illustre 
Sr. José •Bonifa.cio a encarar d·e frente essa complicada questão e a pe-
netrar um pO"uco .no inext.ric avel Iabyrintho das relações entre a . Prefei-
tura e o Gover.no ela União. 

Com os dádos offidaes que poude colher .no Ministerio da Justiça, re-
la.cionámos por approximação a divtda actual do Dtstrtcto para co= o 
'I'hesouro, mas não declaramos, nem .podia-mos declarar legitima e rpro-
vada essa divida, resulta-do da balburdia orçamentaria <]o costume. 

Escripturando totalmente na cont•a da Urulão aqu~)as verbas, antes 
disso divididas ·:ficficiamente em ·duas meta;des, o uni'co intuito da Com.- . 
missão foi fazer ·um orç·amento de verdade, acabando de vez com · um 
sophisma .grosseiro e eliminando a a·utonização .para allllrtura de credi-
tas supplementares por insuffl.ciencia <lo·s impostos, a cuja a:rreca;dação 
t!Jeori.camente se attri'buia a quota .m;unici.pal respectiva. Era impossivoo!. 
que PEirslst-issimos .na condemnaveJ praxe antiga, arrolamdo cifras in-
exactas, sobretudo depois que a mais .rendosa dessas taxa;s - a de trans-· 
missii.o de propriedade, .passara ~ Prefeitura por voto expresso 'do Con-
gress.o. 
· A transigencia com a mentira, em assumiPto de finanças é , sempre· 
um crime. 

Todo o ésforço desta Commissí).o, este a;nno, na . a;pres·entação dos 
orçamentos, foi uma ·Obra .de sinceridade e de verdade. · / 

De que valem as econom,ia-s a,J)'par-entes, se o que ha de figura-r nos 
balanços f,!naes são as despezas effectiva;mente realiz.a;das? · 

Fall1·am· por: esse .processo to,do.s os caJculos. Ao sy;stema dos orça-· 
méntos .ce'rtos e fixados substitue-se a torrente <los credito,s e não ha equi-
i.ibrío que 'prevaleça com esse .r.egimen de sa;ngrias la.teraes e supplemen-
taTes. 
. A Commis·são não .podia enga-nar a Camara, dizendo-lhe votasse só 
a · metade <laqueila-s t res verbas, sabendo positivamente que· se ia gastar 
Q. ;lobro dpssa met·ade, tanto mais agora, que, .pela devolução do imposto 
de transmissão á Munkipa1idade, üoou o Tbesouro apenas com o de in-
dustria;s e :profissões, que remde po·uquissLmo. 

. A ·a;ttitude ·da Commissão mereceu no plenario a lguns reparos do 
preclaro re-presentante '!Jahia.no, Sr. Muniz de Oarvalho, ao qual' cóncra<il-
étou em apartes ·o Deputado pelo Districto, Sr. Florianno de Britto. 

Accusou-se-.nos {!e incoheren·cia, levantando a alarma do deficit e 
carregamdo á conta .da IUnião <les•pezas que ·deviam ser custead·a;s .pelo 
Municipio. , 
, · · . . .Esquec.eram-se, .porém, de ·dizer que semelhante obri'gaçãÓ ·só existia nÓ .,Papel e que ·a União era quem effectivam:ente, por meio de creditQS 
sÚpp~·émentares, suP'pria a deffioiencia dos impostos . 

. Nós não somos aqui .4elegados exclusivos <la União, ;nem .(los Es-
tà,dos ou do Districto; o que devemos ser é defensores naturaes· da . bQa.. 
ó'rdem wdmiorristratjva e d<t verdade orçamenta-rl!j-.• · ·: . _ .. · ·· 



O orçamento do. Interi~r. como ha longos annos v.em 8endo elacborado, 
encerra . uma _parte. falsa e viciosa. tPOT .convem-iencia propria, a União· 
manteve ·,a se.u .càJ':go .os• serviço,s de Policia, Bombeiros e Fõro local; -inas, . 
sob a allégação de que . es l•es .serviços eram tambem municipaes, .pa11a· 
custeai-os só pela metade,. reteve os i-mpostos -de indu.strias e ,profissões 
e transmlss_ão de propr•ied·ad·e. Desatt.enta lá equivalencia das uuas .par-
cellas, am.pliou e desenvolveu fabulosamente esses serv.iços; e, -como a 
quota da Prefeitura não deu m a is para a 'tal metade, .passou a subíninis-
trar-lhé, ajor meio de credito, a .pa.rte que faltava, ·escripturando-a como 
uivida. . . 

Como .se isto não · bas tasse, poz-1se ai·nda a creditar á Prefeitura a;s 
despezas ·com o trataine.nto de loucos Jlndli-gentes vindos de toda a parte; 
Em breve tempo o vol·um,e da uivida augmentou e é exactamente nesta 
occasião que o legislativo, melhor orientado e com.preh;;mdendo as meces-. 
sidades -·:la Prefeitura, res titue-lhe um dos impostos que inconstitucional-
mente re tivera, ficando apenas com a outra taxa, ins.ig.nifi.cantissima para 
co'brir a despeza total. · · . . 

A Coínmi•ssão faltaria a mn dever co:mesinho se ladeasse ainda uma 
vez esta questão, o que aliás para ella seria talvez ·mais commodo e me-
nos aborrecido. 

Procurando conciliar os interesses desavi.ndos, formulamos um 
substitutivo razoavel para li-quidação definitiva . das anomalias observa-
das. O Í)istri-cto pelà sua illustre bancada, repo1ntou na defesa dos in-
teresses da Murnicipa:idade, . re!\ff.irmando . a illegitimidade da ui vida da 
P.1:efeitura, e ·dizendo em sub.stancia: que e lia. não :Pó de . ser responsavel 
pelo custeio de serviços que . . nã.o administra, nem por despezas que nunca. 
autorizou. . · 

O Relator, -no interesse de -conhece1: .melhor o ass·umpto e poder ori• 
enta:r aos seus dignos collegas .da Commissão de . Finanças, voltou a · In~ 
dagar de todos os .pormemo~.es sobre .o caso ... 'E desse estudo, por mais que 
lhe peze, . .traz a convi-cção leal e. sincera de .que a União .não tem, defesa. 
possível. . . . · · 

A divida .pr'()veniente do tratamento de .Jouco.s indigentes ê absur-da, 
A PTefejtuni não é quem ~xpede as guias. de entrada dos dementes· 1110 
Hospício Nacional, nem existe nas contas que lhe. são .periodi-camente. en-
viadas e arc)lj_vad·ás sem ,promessa de pagamento, com!))rovação alguma 
de qu e os alienado-s sejam1 rea-lmente d'() . Distnicto,, .O computo € -feito -Pôr 
·uma diária fi xa, qt.üuricio ha ·Esta:d·os, como o do Rio, que goz11-m de re-
ducção. 

Q.uapto âs -desiJeza~ -com o fôro local, nãQ ha tambem argumentos 
séi-ios qtJe autorizem a União a ·exigir que a P~:efeit·ura pague a metade 
da des1pe~.a. 

Em p~:imeiro lugar, - e esta circum.stancia é muito importante -
o fôro local é federal. Assim o affirmam julgados vàrios ·e é esta a 
opinião de -jurisconsultos d·e nota como o Dr·. Eneas ·Galvão; ·que com 
raro brilho tem defendic1o este co-nceito, hoje indiscutivelmente victorios0 . 

Accres9e que a justiça tem a sua renda. Quem a arrecada ? Quem 
em bolsa a -taxa judiciaria ·no Rio de Janeiro ? A municiplidade ? Não. 
A União inscreveu-,a na- receit-a ordinaria, como causa sua. Si ,n[o en-
trega a metade .dos· lucros que aufere, . porque ha de querer impõr a 
divisão bipartida . das -despezas que faz com a justiça local ? 

-com relação â Policia e Bombeiros, o absurdo toca a.o auge. os 
serviços da primeira destas instituições tornaram-se di.Jatadissimos no 
correr -dos annos. Reformas sobre reformas acabaram elevando a sua 
despeza total a mais de 1~. 000 contos. A união, dktatorialmente, quer 
que a Prefeitura Lhe .pague a metade ou sejam 8. 000 contos em cifras 
redondas. _ .· . . . . 

./l. muniCi-palidade não paga e a mentira. ·orçamentarla. contlnúa •• , 



.. · ·os Bombeiros custam dous mLI quatr.ocentos e tantos contos. ·Como 
a municipalidade não pôde pagar · os mil 'e duzentos e tantos co:n<tos que 
l)ole tocam, o Governo abre liberalmente a torneira do credito supple-
mentar e a mentira orça mentaria co~tinúa. . . , 

Que culpa -tem a Municipalidade ,que a União, pelo seu Congresso 
ou pelo .seu Governo, ·tivesse transforma do a Brigada Policia l e o Corpo 
de Bombeiros em verdadeiras corporações militares de effectivos avul-
•tadissimos, com officiaes recebendo pela tabe!La da lei Pires Ferreira ? 

A Brigada· Policial, só ella; custa-nos :neste exercício ce!'<la: de 
10.000 contos ! 

No · e mtanto toda a força v.ub!ica ·do Estado de S. Paulo, composta' 
de . cinco batalh0es de infanta.ria; -uin corpo de cavallaria, um corpo · de 
bombeiroS', dous corpos de guar<'La cívica, um corpo escola, um corpo de 
~aude, vae custar em 9113, com um estado maior e ·meno·r, auxiliares,' 
etc., material e out!'as despezas, e com um e.ffectivo de 7. 341 homens,_ 
vae .custar em 1913, 'apenas 12 . 219:811$, como se ' pôde ver dos· segui•ntes· 
~uadros: . 

UESUMO DO PESSOAL E VENCI•MENTOS 

<Batalhões e corpos P,essoal Vencimentos 

Estado-maior e estado-menor . ... · · ......... . 22 94:188$000 
19 batalhão ............. :' ·.· ...........•.... 
2•. batalhão .... ........................... . 

988 1.340:2GO$p 00 
920 1. 229 :808$000 

3° batwlhão ........ .. ................... .. . 910 1.211:352$000 
4? batalhão .......... . ......... ... .. .... .. . 910 1. 217:352$000 
5? ba:talhão . .... . .. . ................ ... ... . 910 1. 217 :352$0·00 
Corpo· de Bombeiros .... . .... . .. · · ......... . 461 684:000$000 
Corpo de caval!a:ria ....................... .. 166 534:416$000 
Col'po es.cola . . . ... .. ... . ..... . ,. ........ .. . . 79 143:928$000 
J,q Corpo d·a Guarda Cívica ....... ; ..... ·· .. . 926 1.184:456$000 
2• Corpo da Guarda Cívica .. ... .... · ........ . 902 1.238:123$000 
Cor.po de Saude ........................... . 37 111:156$000 

. Somma ................•....... .•.. 7 .43·1 10 .312:411$000 

TÁBELLA DllÍMONSTRATIVA DAS DESPEZAS DURANTE O -~XERCICIO DE 1913 

T ,ttulos das d·esp~zas 

'V~n.oimento; · do pessoa! 

Offiêiaes e praças ...... : ... ...... .. . 
Auxiliares · ......... . • ............. : .. 
Premlos a engajaóos e reengajados . .. 
l'remios ·a a,nspeçadas e solctados da 

·Guarda Cívica ............... . . 
ptatlflcação especial a artífices -da 

, . . Força .. ' ..... ~ · ...... : · .. · . . . ·. ·· .. . 
A:q_~ll.lo : .. ~ .vr.aças·. ·,dest!j,cadas em 

Santos ........................ . 

.Importa;ncl!is 

P&rclaes 

10.312 :411$000 
47:400$000 

150:000$000 . 

' 40:o'00$000 

. ' 20 :000$0,00:. 

Totaes . 

., 
. ~ - . •:, . 

"' . ~o :p~o_$~~o~ c .. - ~0. :60'9. :B1-l-$ OOO 

' 



Divm·sas despezas 
Expedien•te · .... . ........ · · .... . .... . 
Far-damento .... . ... .. ........... . . . 
Armamento -~ equipamento .......... . 
IIJ.uminaÇão •........... . · · ... . .. .. . 
Conservação do material do Corpo 

de Bombeiros . . .. . . .. . .... . .... . 
Transporte de officiaes e praQas ... . . 
Remonta ........ _ .. .. ......... . . . . . . 
Fo-rr-agem ·e ferragem . ... . .......... . 
Moveis utensil!os, etc .. . .. ....... .. . . 
Eventuaes ....................... · ·. 

50 :000$000· 
900:000$000 

5.0 :000$000 
100 :000.$000 

60:000$000 
80:000$000 

. 60 :OOO$ÓOO 
200 :000$00·0 · .. 

30:000$000 
80 :000•$000· 1 . 610 :000$000 

12.219 :811$.000 

Poder-á aJ.guem, em boa fé, responsabilizar a Municipalidade · por · 
esses desperdi-cios fei-tos a revelia della ? · ' 

Por maior que seja o noss.o desvelo em servir aos interesses do 
Thesouro, temos duv-idas sérias, · que po.sitivrumente nos inhibem de h os_ · 
tilizar os -direitos -da Municipalid1!1de, alguns del·les indiscutíveis· 

A si-tuação actual, tão conf-usa e tão irregular, ê fruto das incon-
gruenci-as do Poder Legislativo. 

Para se ter uma idé.a dessas i·ncongruencias, que o precla-ro relator 
da Receita no seu ultLmo e notavel parecer sobr-e o orçamento a . seu 
cargo accentuou com a -mruior clareza, bastará t ranscrevermos as se-·· 
guintes palav11as de S ·. -E:x:. : 

«As relações da MunicipaJ.i.d·ad-e do Districto Federal com a União ·-
teem sido reguladas,. ·ordinariamente, po-r leis orçamentarirus; - -oovendo, 
po-r_ V!i~li! •. ine:x;p.ljcaveis incongruencias entre as -r.e_spectivâ s ·dispos-ições·. · 

«Emquanto, po.r exem:plo, o art . . 6° da lei n. 191 A, -de 30 de se-
tembro -de 1893 ~ orçamento da r-e.ceita-, modifi.cou -completamente o 
dl.sposiÜvó_ dQ ar-t. 4°, n. ],, da lei n. 26, -de . 30 -de dezembro 'de 1891; 
~ estabelecend{) · q1,1e, po-r -conta da arrecadação dos impostos •de indus- · 
trias e profissões e da transmissão -de propriedade no Districto Federal,· 
s eriam feitas todas as despezas co,m a justiça e ·Corpo -de Bombei-ros do · 
mesino Districto,' exonera_da, a Municipll!lidade de -contribuir .para essa 
-despezar--:; --a. ·Iei n ... 19i B -orçamento ·da despeza- do mesmó -ãnho,-
consignou, no art. 2°, n. 11, ver-ba .para metade da despeza com a 
justiça do Distr-icto F -edera-l, etc. e, o .n. 1, declarara permanente aque!Je 
dispositivo _ (n. l do a,rt . . 4°) que· fõra inod1ficadô pela -Ilii n -. ~ 19i A,_ 
cftl\,dà. >)" • ; , . . . · 

O verdadeiro res-ponsa vel por esta situação, não é a Mun-icipalidade, 
que -só deáempenhou -em tudo isso um papel rpassivo, não .tendo sido. 
jámai.s ouvida nem consul-tada. O Congresso, que no correr d,os ann{)s, : 
foi multiplicando esses· desconchavos, e o •Governo -Federal, ·que sempre , 
lembrou em aggraval-os, são os unicos que dev!'>m responder po-r este , 
estado de causas, que, de uma fórma ou de outra, prl'>cisa agora . ser 
Hqui-dado pela sabedoria da Camara. 

Este assumpto foi larga, minuciosa e desenvolvidamente relacionado 
e commentado no ti-tulo II da ·Consoli-dação das Leis e Posturas Muni-
cipaes (páginas 97· a 124) elaborada P <'>los Drs . Alexandri-no Fí·eire d-o 
Amaral e Santos . Silv~. A Commissão toma a liberdade de annexar· a 
este p8!r.ecer, a titulo .informat-ivo, -o referido trecho d<'>Ssa obra official, 
»ara ·<i.Uiil ~ todos os .Srs . . Deputados ·possll!ní estudar b!'>m- a qiies'tão· •e 
pronuncia-r.-se a r~spelto como , mel-hor entenderem. · • - · .. 

.. · :éõiivêm ter presente que, pela emenda do Sr. Martim F -rancisco, · 
modifica-da pelo J:elator da Receita, a Camara convidou o Governo a 



'• 

l!ldiar para o 2° semestre do exermmo, o uso do., credLtos e que o impos·to 
de lndustrlas e profissões, unico que ficou, não dá para a metade da 
despeza siquer do 1 o trimestre. 

Ser.ia mais summario e m·enos ·cansativó Pespeitàr a praxe infiel e 
abusiva, ·copiando o .que ·está nos o.rçamentos anterior-es, isto ê, a ficção · 
da despeza por ametades, ·quando a União a realiza integra e SBm ·rasar-
cimento a,preciavel. Mas Lsso importaria em illaquear a bo.a fê da nação, 
que só deseja ordem e vera.cidade ba fixação e escripturação de suas 
r endas e de seus gastos. 

Por mais promissora que a muitos se afigure a situação financeira 
do Districto Federal, o· .que ê certo ê que a MunicipaUdade tem hoje 
que acudir a um pesadíssimo serviço de divi·das, e precisa attend·er a 
uma porção de creaçõe.s novas, divida e creações que talvez não houvesse 
precisado contrahi·r e fazer., si não fôra a cir.cumstancia de continuar 
;ot;qui a sêde da Un.ião. · 

Esta já chegou ao po•nto de lançar impostos sobre annuncios e 
c.art.azes no Districto . 

E, qua.ndo todos os Estados teem o seJ.Jo, só ao Districto Federal s e 
prohibe a percepção dessa renda colossal, assim indebi:ta.mente desviada 
para o Thesouro Nacional, onde os proprios empregados municipaes teem 
que ;Paga.r os seus impostos de nomeação ou de .J.icença,. o que não póde 
deixar de ser considerado um verdadeiro contrasenso. 

tFallam todo.s na agua, na luz e nos esgo,tos· da capita;!, custea.dos 
pela União ; mas esquecem que estes serviços, bem .a dministrados, podem 
e até devem ser fo·ntes de receita e não mot ivo para gpandes des·embolsos. 

Olv.idam ainda mais que a Prefeitura t em hoje a seu cargo nume- . 
rasos serviços, est·abelecimentos e instituições cuja creação, fundação e 
custeio foram feitos dir•ectamente pela ·Corôa e que neste caracter fora.m 
mantidos pela União até 1.892, qundo, sem mais aquella, o Gov-er.Jlo Fe-
deral deliberou tra.ns:!'eril-os pa.ra a municipaUda.de. 

Para que a Camara possa ter uma idéa exacta deste novo aspecto -
da grave .e melindrosa questão, vara a qua.l estamos procurando uma 
soiução ·definitiva, devemos apresentar dons quadros que elucidam muito: 
o orçamen·to municipal para 1891, que lembra ainda o velho Município 
Neutro, modesto e humi·lde, e a tabel!a das despeza.s da Prefeitura oom 
os antigos serviços da Corôa, que; a p!),r.tir de 1893, começaram a correr· 
por .eua conta. 

Decreto :li. . 388, ·de 13 de junho de 1891 - Orça a receita e fixa a 
despeza da Intendencia Munieipal para o exercício de 1'891: 

O PFesidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, de 
conformidad·e com o disposto no art. 3° do decreto n. 218 ,- de 26 de 
f-evereiro de 1890 e nos termos do art. 23 da lei ri'. 10·8, de 26 de maio 
de 1840, approvar e mandar que se executem .pela maneira· abaixo dec1a. 
rad.a o orçamento da Intendencla Municipal para o exercido de 1891: 

Receita 

Art. 1• E' orçada a receita na quantia d<:J 5. 383 :330·$8·69. 
1. Lmposto de bebldaiS a,lcoolica.s... .. .... . ........ . . 76:999$177 
2 . ~aros de terrenos de sesmarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 ·: 9 9 3 $O 0·2 
3. Foros de terrenos de marinhas. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 5 :037$048 
'. :F1oros .a e terrenos de accrescidos •• , , , , , , , , , , .•·• , , .•" : 454$97 4-

::: .. ::. 

, 
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i Si 

5. Laudemios de terrenos de sesmarias ... .... . .. .. . . 
6 . Laudemios de terrenos .de marinhas . .. ..... . · .... • 
7. Rendimento do matadouro .... ..... . ... . ..... .. . . 
8. Rendimento da Praç;a do Mercado ........... . .. . . 
9. Alvarás de o,bras -e ·de renda.s de terPenos· ... .. ... . 

10. Rendimento de aferição e carimbo . .............. . 
1l. Prernio.s de depositas .. .. . . . . .... ... . .. . ....... .. . 
12 . Multas de postur.a.s ... . . .. . .......... . .... . .. .. . . 
13. •Multa•s de policia .... . ..... .. .. .. ..•.•.•......... 
14. JJ'estividades ... ... ...... .... .. .... .... .... .... .. · 
15. Renda de proprios municipaes ... . . .... . ...•..... 
16. Locação de terrenos ........ . ........•........ ... 
17. Arrendamentos ..................... . ..•.... . .. . 
18. llnvesüduras ... . . . .. ... . ... .... . ........ ... ... . 
19. Arru ações ... . . .... ........... ..... ............. . 
20. Res,tituições .... . ......... . . .... .... .... .. .. . .. . 
21. -Cobrança da divida activa .... . .... .. ... • ........ 
22. Juros de apo!ices ..... . .......... .. ... .. .. .. ... . . 
23 . Multas a empreiteiro.s .... . . ..... . .... . . .... . .. . . . 
24. ·Jo-ias de terrenos aforados ..... .' .. . ... ... .. .. .. . . 
25. Revisão ·de numeração .. .. .............. . .... .. . . 
26. Se-rvi()O telephonico ............ .. .. .... . . ..... . . 
27. Serviço das companhias de carr i.s, ...... .. ..... . . 
28. Im·pos-to de profissões B indus tria,s ... .. ... . ..... . . 
29. Renda eventual ..... . ...... . ,. ......... . . .. . . .. . . 

·Receita propriamen1e dita ........ . .. . ... · ....... . . 

Saldo .do exercício de 1 890 .... .... .. .. ........ .. 

Tota l 

Des1Jezà 

49 :4 82$.710 
13:389$351 

535 :703$.400 
70 :000$00·0 
66 :516$873 

134:219$310 
6 :454 $0·33 

11 :080$490 
5 :000$·908 
3:388$333 
7:220$000 

17:777 $333 
12:700$000 

363$076 
6 :007$49-5 

31:971$605 
32:125$701 

2:6 16 $000 

394$270 
2 :898$9 00 
5 :000$000 

329:400$000 
1. 000 :000$00·0 

500:000$000 

2.956:193$989 

2 . 427:136$880 

5.383:330$869 

Art . 2° E' f-ixada a deSJpeza na quantia de 5 . 265 :416$696 a qual 
t erá appl'ic:ação determinada na t abella explicativa que acompanha o 
presente decreto, a saber: 

1. ·Conselho de i'ntendencia .. . ... .. .. . . .. . ....... . . . 
2 . Secl'etaria ....... .. ...... .. . . .... ... ... . .. . . .. . . 
3 . Contadoria ............. · ...... . ................ . 
4· Thesouraria .......... . ........ . ... ......... .. . . 
5. Contencioso .... . ....... . .. . ... .. .... .. .... . .. . . . 
6. Directoria de Obr-as .........•.. . ........ . ... · .. .. . 
7. Afer).ção e car-imbo .. .. . .... .. ............. .. .. . . 
8 . Tombamento ....... .... . ........ . .... . ......... . 
9. Matadouro .... .. .... . ..... . .... .. ... . .. .. . . .. . . 

10. E -scolas Municipaes . . ..•................. . . . .... 
11 . Bibliotheca . .... . .............. . . . .. . ....... . . . . 
12. Necroterio ....... . .. · .... . . .. . ..... : . . . ..• .. . . . .. 
13 '. Fiscaes e g uardas .... ... . .... . . .. ........ . .. . . . 
14. Fiscal-ização de vaccas· ......... . ...... ... . . ... . . 
15. FLscalizaçã'o .de inflammaveis .......... . .... . ... . 
1·6 . iF'iscaJ.ização de carris urbanos . ...... .... . . ..... . 

84:000$000 
93:960$000 
69 :7 40$000 

.23:780$000 
29:900$000 

113 :160·$0 00 
27:100$000 
29 :780$·000 

345 :863-$000 
195: 01 9$936 

26:980$000 
6:500$000 

221 :·000$000 
14 :400$00·0 

7:200$000 
1 3 :2-00$000 

13 
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17. J!'iscalização. dos Mercados ............. . ... . .... . 
18 . Multa marítima ............. . ......... . .... .... . 
19. Fiscalização dos geradores a vapor ... . . .... . . ... . 
20. Conservação dos j ardins . . .. ... . . . .......... . ... . 
21 Empr-egados apos entados .... : .. ..... . .... . ..... . 
22 . Despezas judiciaes .. ... ... ..... . .. . ... . .... . . . . . 
23 . Eleições e .gra:tif.icações ..... . ....... · . . .... . ..... . 
24. , Pagamentos de foros . .. ..... . . . . . ... . ...... . ... . . 
25 . Restituições e r epos ições ........ . ... ...... . ... . . . ; 
26. Porcentagem á Alfandega ....... , .... . . . ... . .. , . 
27. Amor.tização ·da divida .passiva .. • .... .. . · ......... . 
28. Amortização e juro.s do empr estimo externo mu-

nicipal ......... . ......... . ... .. . . . .. · .. .. ..... . 
29. ·Construcção e reconstrucção de calçamentos .... ~ .. 
30·. Obras novas .. , .. , ... , . , . ... . , ... . . . . . . . ... . ... . 
Sl. •Conservação de obras· e .ca:lçamentos ......... , ... • 
3 2. Arborização da cidade .. . . , . ... , . . . . .. . .. . .... . . . 
33. Eventu ae.s . . ......... , ...... .. . , . .. ........... . . . 

3 :6·00$0·00 
35 :020$00 0 
12 :000$0·0·0 
12:000$000 
18:713$760 
12 :00·0$0 00 
11:000$000 

1:500$000 
5 :000$0 0·0 
3:000$000 

200·:000$0•0Q 

33(}:000$000 
2. 200 :0·0.()$0 00 

700:000$000 
240 :000$·000 
60·:00.0$00•0 

1 20 :000$0•0·0 

5.265:416$696 

Art. 3. 0 Pela verba - Eventuaes - só .poderão ser pagas despezas 
;ntBirament•e imprevistas e que não .estejam de alguma fôrma compre·hen-
di das ·nos credito.s das outras verbas. 

Art. 4.° Continuam em vigor todas as dispDsições do decret{) n. 517, 
de 23 de junho de 1890, que n ão versarem part icula rmente sDbre a fixa~ 
ção da receita B despeza. 

Art. ú .0 tFicam revogada·s as disposições em- contrario. 
Capital Federal, 13 de junho de 1891, 3o da R epublica. 



DEMONSTRATIVA DAS DESPEZ~S FEITAS PELA :MUNICIPALIDADE, A PARTIR DE 1893, COM SERVIÇOS E ES'l'ABELECI:MENTOB>· 
FUliDADOS, CBEADOB E CUSTEADOS DIRECTA:MENTE PELA CORÔA E TRANSFERIDOS AO DISTRIOTO FEDERAL 

PELO GOVERNO REPUBLICANO 

--o 
~ o'il i Azylo I 

I 
~ ... 

Instrucção ::> ..... Casa Pedago- Limpeza Escola 
Publica ~< 

1 

S. Francisco I ::i. José gium Publica Hygiene Normal 
~lfJ H o ...., 

1893 •••••••• _ .... 1 2 .186:03i$ .... : ..... \ .......... 1 ........ ·I··......... 1.059:271$ 1.143:059$ ........... 
1894............. 2.702:600$ 438 600$1 190 0.10$ : 183:800$ . ... .. ..... 1.152:000$ 833:900$ 171 :600$ 
1895.. ........... 2.710:0 •U$ 445 00 $ 183 000$ • 190 :3 •0$ · .. .. .. .. ... l.184:01JO$ 84:.! :6UO$ 17{; :400$ 
1896 .......... . .. 2. 1>56:800$ 4 ;5 000$ 110 000$ : 2V0:000$ .. .. ....... 1.057:00\J$ 897: ~00$ 162 :000$ 
1897.... ......... 3.064 'I'JO$ 497 OJO$ 120 000$ ; 208:801 ·$ · .... ....... 1.,132 :000$ 1.033:000$ 2d4:0UU$ 
1898.......... ... 3 . 1 9~ 260~ 542 000$ 114 000$ ! 246:880$ 1 ...... . . . . 400:000$ 1.197: 180$ 258:500$ 
1899 ........ . .... • 4 .32; :OOfJ$ 540 400$ 117 600$ 308:600$ 96 400$ 400:000$ 1.209:380$ 275:640$ 
1900...... ... .... 3.87ii:OOO$ 514 000$ 128 700$ 1 260:000$ ü3 500$ 1.6U7:l'OO$ ·987:360$ 260:300$ 
1901........ . .... 3 81~:280$ 454 880$ 171J 96 •$ 2·Z0:060$ 49 860$ 2 .6ll0:000$ 933:18 !$ 28iJ:363$ 
um .•.......... ·1' 392. ' ""' ""'"" u;.; ""'I "''""'I , " oooo > ,., , """ 1.1~ , , 3 "" 27 "'~"" 1903....... .•. ... 3.279 2fJ 1$ 383 200$ 167 097$ 208:600$ 74 00$ 2.77-1:640$ l.7o2:517$ 287:733$ 
1904.. ..••• .•.. . . 3 211 86Z$ 287 ~48$ 86 421$ 1 10: 143$ 1 75 200$ 2 870 :900$ 1 .512:831$ 274:239$ 
1905. ....... •.... 3 479 10 '~ 395 914$ 141 2nn$ i 118:040$ 1 75 699$ 2.356:603$ 1.6 ·2:315$ 279:380$ 
1906 ............. 

1 

3.345 597!iii 148 134$ 130 116$ · 41.104$ , 83 551$ 2 1·-7.090$ .1.2511.210$ 213.384$ 
1907....... . .... . 3.4 ,2 3"9$ 324 072$ 144 595$ 149:538$ 1 84 837$ 2 .3fJ6:3fJ9$_ 1.385:640$ 283:4153 
1908 ......... . ... . 4. 117 735$ 445 332$ 177 880$ 168: !!79$ 84 7411$ 3.357:277$ 736:\129$ 255:493$ 
1909 ............. 1 4. 6.) 847$ 4'10 334$ 160 531$ 160: 862$ i 81 342$ . 3.448:000$ 774:180$ 262:214$ 
J9Io......... .... 4 .635 94J:S i 386 584: 166 !í07S 210:029$ 12 812$ : 3 630:9oss 1.020:621$ 265:558$ 

~ -~ ---~~ -$ 
191:.! . ........ ... · / s.529:unil 

I 75.669:94:2$ 
Pag. 20-1-

$ j 21J7;3ti0$ - v• ·-·•"' 1 

339:000$ . 226:700$ 27ü:400$ : 

-7 .850:047$ 1 2.911 :36•2$ 3 . 720:092$ : 

293 :035$ $ i 3 . 7 ' 7: OLJ t$ I 985: 3;;2$ 
87:320$ 1 3.519:000$

1
1 1.475:760$ 1 550::280$: 

- - - - --- - --- - - ·-
1.056:945$ 143 .274:93!)$ 12-2.727:614$1 5.025:504$-
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Res1f/lno clict-s de.szJ e/?JCf:S cr,c i'lna 

1893-1912 

Instrucção Pubnca .. . ................ .. . . . . . . .... . 
Instituto J oão Alf.redo .. .. .. . . .. ... . .. .. . . . .... : ... · 
Asylo •S·. Francisco .... . .. .. ... . . . .. . ....... . .... . . , 
Casa S. José ..... . ............. . .. .. . . ........... . 
Pedag'Ogi um . . ............. .. . . . .. . . ... . . . .... .. . 
Limpeza Publi-ca . . : .. . . .... . . . .. ..... . . . ..... . . ... . 
Jardins, Caça e Pesca .. . ..... . .... ... · .... . . ...... . . 
Hygiene ........... ...... ......... . .... · ·. · · .. • .. . 
Escola Normal. .... . . . ..... . ..... ..... . . .. .. ..... . 

75 . •669 :942$000 
7 . •850 :047$000 
2.9111 :362$0DO 

. 3. 720 : 092$00~ 
1 . 056:9-45$000 

43.274:936$000 
27 . 3·41 :615$00 0 
22.727:614$ 000 

5 . 025 :50 4$000 

189.5718 :0-47$001) 

Esses 189 .'578 :047$ rep·resentam apenas a des·peza ordinaria. Mas 
todos esse, ·estabelecim en tos e serviços teem sido ampl iados, aücres-
ciclos .cJe obras novas, .m~elhorados, material e admioni.st.rativa memt e, I]JO!' 
creditas extraJOrdinarios e dota çõ.es es·peciaes, que s eguramente monta m 
a cer·ca d€ 20 .000 :000$, si·não mais. 

Teria.mos . assim 'l.lm calculo ap1proximado de 209.000 :000$000. 
/ Dir-.se-ha que o -imposto predial, entregue á 1\llu.nicipalid ade em 1894, 

tem rendido m·uito. Não ha duvid-a qu.e tem. Aqui está a tabella: da ar-
recadação de·sse im·po.sto nos 19 annos deco-rridos: 

IMPOSTO PREDIAL ARRECADADO N-0 PERIODO DE 1894 A. ,1912 

1894 
1·895 
18.96 
1897 
1898 
1899 
1900 
19Q.l 
1902 
190.3 
1904 
190•5 
19 016 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

...... . ... . ........... . : · . . ... .. ... ... ..... . · .. . 

•••••• •• ••• • • • •••• • • ••••• • o •• • •• •••••• ••••• • • 

... .. . . . ....... ·.·· · ....... .... .... ... ... .. .. . 
••• • o •• • , · •• •••• • •• . , \ , ••••• o • • • •• • •• •• •• • ••• • 

• • • • • ••• • • •• • • • • •. •••• o ••••••• • ••• ••• •••• •••• • •• ·~. 

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

.. . ... ..... . .. . ...... ... .. ·· : · · .. .. .. .... . . .. . 
até 30 de IJ1ov-embro .. . . .. ..... . . .... .. .. .. .. . 

6.144 :26ol$363 
6.886:159$955 
7.2 22 :r150$247 
7 . 850:0 37$ 488 
8.7180:89 4$480 
9 . 237 :8 3•8$094 
8. 915 :494$585 
8·. soo :063$37 8 
8 .9 82:542$48 0 
·9 .r157 :139$483 
9. 014 :4.38$346 

10.015 :575$41-1 
11.1189 :0 00$11-J 
11.9,52 :660$07,7 
12 . •815 :041$4<10 
13 . 067 :940$611 
J13. 489 :5•48$312 
14. 29·8 :568$3:3r, 

_15aic1 ~~~ $ 0:6 2 

:192.997:198$2Sii 

'8-ãó cer-ca de 193 mil col!'lt·Gs; mas .precisam.os <abater desse total 
as despeza.s da al"l'.eeaclação que oPça.m em 120 contos por anno .ou se-
jam, em 19 an.nos; 2. 299 :00 0$, :que red•uzirão o total i-ndica do a ré·i-s 
18·9 . ·6~8 :1;98$285 . . . . . 

São, ·como . .se vê, 189.698 :198$2-85 ele .r eh.da -co.11tra 209.000 :000$ oe 
despeza. O def'ciJj, ·~ ele 19 . 301:801.$7:15 . Accresce -que o i.mpós t.o es-t á 
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dado em .garantia de dlivida externa contrahlcla quasi a mando da U<niãv 
para os m.elhoramentos da ·•Capital . 

Estas informações devem bastar para orientar a Gama•ra .na vo· 
tação. 

A Commissão accei ta em •pri.nci·pi'O a emei}da da 'ba.ncada dD Dis. 
tricto Federal, dando-lhe, :porém, a fôrma co•ntida mes te substitutivo: 

«O Governo por interm.ed io 'dos Minusterios da Fazendà e do .r.nt€-
rior entrará e·nl, a.c.côrd.o cum a !Prefeitura do Districto F ed·eral pa :a 
f echamento das respectivas cont as. · A União cus teará por i·nteiro os ser. 
viços de Br.mbeiros, Policia e Just iça local, reteiÍldo defi.n'itivamente .para 
inc1emnização de 1parte dessa despeza, :cujo resto lhe ca'berá, o produ.ct <> 
da cobrança do imposto de industrias e profissões. 

A Prefeitura obriga-se a ceder definitivamente á U.lllião a fazenda 
de Mang,uinhos e ou tros teTrenos ma cidade, dos quaes ·careça o Govermo • 
Federal. Obriga!·-•se-h a out rosim a m esma Prefeitura a concorrer -de • 
uma só vez, em 1~1 3, com a quantia de 200 :000$. em, dinheiro para a 
cons t:rucção de 'Lllna Maternidade ModelÓ .na .Capi ta l Federal.)) . \ 

N. 16 - Ao art. 1°, n. 8, onde se diz •na tabella que acampam h a a 
vroposta -do IGovem o <mm ·chefe de redacção de d·ebates, 14 :400$)), diga-
se : 12 :000$, ficando supprimida a .grat ificação esp•ecial d·e 200$ ·por mez. 

Ao mesmo cn. 8 do art. 1° eleve-se de 2 :400$ a consignação c<lif(l-
peza. do edificio , 'ek . ll, da verba Mat erial. ' 

·Sala das ses·sões, 14 de dez·embro de .191 2. - F elix Pa·checo. 

N. 17 - !Substitua-se o § 3° IdO art. ·1 o .. pe1o segui.nte: Fica autoTi-
zada a Commissão de Policia a pr·omovepYa co•nstrucção do palacio da 
Camara dos Deputados, para o que o Governo a'brirá os .creditas que· 
lhe forem ped.idos pela mesma 'CommiJssão. · 

•Sala das sessões, 14 de ·dez·embro de .1912. - F elix :Pacheco. 
A Commissão de .Finanças a,cceita as .em&nda s ns. 16 e 17 do Re-

lator, ·que obedeceu a suggestões ·e .pedi.dos da iHustre Commissão de 
Policia . rropõe t odavia o ;seguinte ad-ditivo á emenda .n. 17: Fica tam-
bem autor!zad.a a Çommissã'O de Policia ·a 1promover a construcção m 
reconstrucção do . Palacio do Sen·a;do, ' pa.ra o que o Gover.no igualmente 
a brirá os ·Credit·os que lhe forem pedi-do.s .pela m·esma commissão. 0.!! 
creditas não poderão ·exceder de ·5. 000 :000$ :para os dous pa lacios, neste 
exercício . 

EMENDAS DA COMMISSÁO 

N. 1 - ·Co.ntLnúa . em vlgor o !dispos to •no d·ecreto legislativo nu-
mero 2 .. 3·79, de 4 de jan·eiro ,de 1911, na pa.rte Telativa ao ·Codigo Tena.!. 

N. 2 - Na verba - •Obras -, consignação «·conser vação, accres-
. cimos e r eparDs de edi•fi.cios ... e con.clusã,o da Escola N acional d:e B ellas 
Artesll, accrescentem~se as ;palavras: «e das obras das Colonias de Ali-
enadoSll. 

N. 3 - •Fica revigorada a a'Utorizaçã'O concedida pe.!o decreto legis-
lativo cn. 2. 4 3 O, de 2 3 de agosto de 1911. 

N. 4 - Ao a rt . 2° lettra F substilua-s,e: 
«Auxil;ar com a somma -d·e .200 :000$ a Proved oria da Santa •Casa 

da . Misericoràia, .nesta Ca pital<_ a ssumi·ndo ella a ohrigação de despen" 
der outro tan!Q na m esma ednicação da Matemidade Modelo nos ter· 
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renas vizia1hos do Hospital Gera l, que l•he forem ,,proprios, alss!m comil 
a · .Õbrigação de .custear o se.rvíço respectivo. ·para IQ qual fim o Governo 
Federal ahrirrá desde logo o ·credito. preciso." 

!Sala das ·Commissões, 20 de dezembro d·e 1912. - Homero Ba:ptlsta, 
Vice-.Presidtm te . - F elix P a checo, R ela tor. - Pereira Nunt'1s. - ~oão 
.Simplicio ·. - Raul •F ernand,es. - . .A,nto.nio Carlos. - Galeão Carva-
lhal. ,) os·é ;B ezerra . - ·Caetano de Al'buquerque. 

ANNEXO AO PARECER. 

Consoliida.ção da.s Lets MunicC.Pa.es 

TITULO 'ir 
ACTOS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS 

E IMPOSTOS REFERENTES AO DISTRICTO FEDERAL 

Parte I - Lew> decretos e avisos 

(1891 .a; marçO de 190·!í) 

1891 - L. orç . n. 25 de 30· de · dez·embro - São a.ugmentadas de 
10 % as ·res·pectivas taxas do imposto d·e transmissão de propriedade na 
Capital Federal. ( Rec. - ger. do art. 1 o) • 

IQ. Poder Executivo .continuará a arrecadar, nos Estados ainda não 
or.ganizados, e até que estes se or.ganizem, os impostos que, ·em virtude 
d·e disposição co'l1S<Utuciona;l, l•hes são tra·nsferidos, precedendo do mesmo 
modo em relação ao Districto F ederàil (art. 4° Idem). 

J:.. orç . n. 26 de 30 doe d ezembro - Ficam pertencendo á Munici-
palidade do Districto Federal os serviços co1Í cernen tes á hy~iene e policia 
sanitaria urbana, Uirmpeza da .cidade · ·e praias, Hospital de S. Seba'S'tião, 
desinfectorios, a;ssistencia · á .infancia, ·comprehendidos os menores em-
pregados nas fabricas e os educamdos da Casa de S. ,José e Asylo dos 
Menino.s Desvalidos (art. 2• N . I) . 

- A despeza com a assistencia :á infancia sel.'á .],evada 'á conta do 
producto dos .j.mpostos especiaes a que ~·e refe.re o .art. 10 .da lei n. 3.396 
de 24 de novembro de 1888, e a .r.eceita dos Asylo.s ·far·á parte da. renda 
municipal (Idem. P a ragrapho unico). 

- E' supprimida da tabella a Inspectoria da Instrucção Pr·imaria e 
·Secundaria (art. 3• n. 13). · · · 

- Pedagogium .- Supprimido, pas-sando a secção de sciencias na-
tur:aes Para o Museu Nacional, a bibliotheca · para .a Bibliotheca Publica, 
a seéção de phy.s ica .e .chimica e· o material escola.r para a E.sco.la Normal 
(.ar·t. 3°n. 14) : 

- Escola Normal... . .... . ...... 130:360$300 (.art. 3" n. 17). 
- \Fica sup.primida a ve rba do ·Conselho de Instrucção Superior 

(art. ·3• n . 1) . · 
' - [Fi-ca o Governo auctor.isac1o a rever os· Regulamentos das insti-

,. ( 1) Estes .do·cumen:tos historicos; auto.gra·phicos e copias f·ieis, .exis-
tentes no ·Archivo Municipal, e muftos outro.s, foram .. coUigidol;l e apre-
sentados a uma exposição publicá, rea!.iz.a da no .dia 2 de dezembro de 
18-85, no Paço Muni ci•pa!l, por ordem da Gamara ·de 1883-.1887, pelo 
archivista de .então Sr. José Pires de Almeida . O respectivo Catalogo 
foi impresso, precedendo a hiogr<tVhia ·de D . João VI, pelo mesmo <illus-
trado auctor. 

,. I. 



tu!ções de instrucção, dependentes ·do Ministerio da Instrucção Pu-
blica, não podendo aug.mentar despeza .alguma, por·ém fazendo economias 
(art. 3•, n. III). 

- E' o governo auctorizado •a des·pender as tS·eguintes verba.s: 

Jus'l!ça- do Di.stricto !Federal. ..•.. , •... 
Repartição de Policia .................• 
DiHg·encif!S policia;es : . .••••• , ..•...... 

49 .6 :2•5.6$·0•00 (art. 4° n. 3) 
345 :7•80$00-0. (ar.t. 4• n. 4) 

10 :00.0$000• ·(art. 4• n. 5) . 

Asylo d.e Mendicidrude - •Suppr-imido, para passar á autoridade mu-
nicipa;l da Capi ta;! Federal (art. 4• n. 1 O·) . 

..A Justiça e a Po:licia -do Distr-icto Feder.al serão subsiMa·das com a 
meta;.de das despezas pelo municipio (ar-t. 4• n. 1). 

·E' o Governo auto-rizado a despender: 
•Corpo ·de Bombeiros, 582 :340$454 (art. 8• n. 8) . 
. Logo que esteja definitivamente orgamizado o Districto Federal, o 

Poder Executivo J;he fará entrega dos jar-dins rpublicos, <'lXCe!)tuando o 
Jardim Botanico, cuja despeza continuará .a cargo ·da União ; passeios, 
horta viticola, e estação •P·hiloxel'ica da P·enha, serviços de esgoto, illu-
minação " obras publica·s -da Capital, a. Estrada ·de F<'lrro do Rio do 
Ouro, prov.rdenciando de modo a exonerar-se dos encargos provenien.tes 
de quaesqHer contractos. Emquanto não .estiver organizado o Districto 
Federal, o Pod•er Executivo é autorizado .a· abrir o:s creditas necessarios 
para custear ess·es serviços de accôrdo .com o orçamento vigente 
(art. 8° § · 2°). 

Organizado o Districto F -ederal, e feita a transf-erenc-ia dos serviços 
.a que s•e réfere o .artigo anteceden·te, considerar-se-•hão supprimidas a 1• 
Directoria de Obras PubHcas e 2• .s·ecção -da Director.ia -de Agricultura; 
ficando o Governo autorizado a reformar a Secretaria e a fazer outras 
reducções que julgar necessa;rias no pe..,soatl (.art. 8• § 3°) . 

Em-qua nto não fôr reorganizado o serviço a. cargo das collectorias, e 
não passar para a Municipalid-ade o -da Recebedoria, serão um e outro 
custeados pelo Governo -da União· por m•eio de credoitos süpplementares 
dentro das ver-bas respecti-vas do orça;mento vigente (art. 10) . 

1892- L. n. 76 -de 16 de agosto (1'eorganiza o s·erv-iço polici.al do 
Districto F €deral) - Para as despezas a fa:ller com o policiam€nto do 
Districto F .ederal, .o Poder Executivo ·d·isporá das .seguintes verbas, com 
applicação es.pecial -e .sep-aradas da -do orçamento geral da Republica: 
· ct) contribuição para o s•erv.iço ,po:lici.al do Districto Federal, annual-

mente votada pelo Congresso Nacional ; 
b) -contribuição· da metade d-as ·.aespez.as a ct'a.zer com o tServiço do 

concurso do Poder Municipal, e paga pelo ·Conselho Municipal por se-
mestres a começar ; 

c) pr.oducto das multas por infracção dos 1<:li'mos de se.gl.Jrança, 
contra.venções polioiaes •e fianças, bem como outras cobradas na fôrma 
da legislação em v.i.gor ; 

d) custa dos acto.s judiciaes ·pra-ticado's pelo chefe e pelos delegados 
de Policia; (art. 11) . 

«'L. n. ' 85 de 20 ·de setembro.- (Estabelece a organiz-ação mu!l!-
ci·Pa:l do Districto F -ederal. ) 

- Pela presente lei passarão para o .governo municipal do Dis-tr-lc:to 
Federal os seguintes .serviços, actualmente a cargo da União: 

a) ltmpeza da cidad·e e das praias; 
b) assistencia á infancia, comprehendendo· o AsyJo de Meninos Des-

v-alidos e a ·Casa ·de S. José; 
c) hyglene municipal; 
d) Asylo de Mendicidrude; 
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e) Corpo de Bombeiws; 
f) instrucção primaria ; seu pessoal e ma;terial ; 
g) <Jsgo:tos .da cidad·e ; • 
h) illuminação publlica ( cap. VIII - Di·s(!)osições transitorias· -

art. 58) . 
- Nos serviços d·e hygiene commettido.s á aJi'Lminisotração municipa l 

do Districl:o F .ederal não se comprehenderá: · 
I. O <JStudo scientif.ico da natureza e <J tiologia das moles-tias ·ep ide-

'mica:s e rrieios prophylacücos .de combatel-as e qua.esquer pesquizas ·ba-
oterio.logicas feitas em ·laboratorio ·especial ( actual I·nstituto d'e Hygi•ene ) . 

II. A execução de quaesquer providencias de natureza defensiva 
contra a invasão de molestias exoticas ou disseminação das indigenas na 
Capitaf"Fe.deral, empregando-se para tal fim todos os meios s.anccionados 
pela sciencia ou aconselhados pela observação, taes como rigorosa vigi-
laricia sanitar·ia, ass·istencia hospitalar, isolamento e desinfecção; 

III . Estatística demographo-sanitaria; 
]V. Exercido ode medici·na e .pU1a.nmacia; 
V. Analyses quaJ.itativas .e quantitat ivas e substan ciaiS importadas, 

antes de entr.egues ao co·JVmercio ; 
VI. Serv.iço sanitario maritLmo dos ·portos. (Idem; idem - .Para-

gr.apho uni co. ) 
L. or·ç . n. 126 A de 21 de novemb?·o - Contin11a em vigor o artigo 

4° da lei n. 25 de 31 de dezembro de 1891 até definitiva organização 
de todos os Esta,dos e do Districto Federal (art. 4o) . · 

L. 1ooç. n . 126 B ele 21 de novemb1°o . 

J t>s.tiça do Dvs·trioto Fedmoal. . o • • •• 

Policia do Distrioto Federal - Con-
~ribuição federal para este ·ser-
ViÇo de conformidade com a lei 
n . 76, de 16 de agosto de 1892 

.Co?·po de Bo~nbeiros . . .. .... o • • •••• ' 

'P,ed;c.goo,itL?n ..... . ... . .... o •••• • •• 

519 :036$00 0 (art. 2°, n. 3) 

2 . 000·:000.$000 (art. 2°, n. 4) 
700 :242$300 (art. 2°, n . 5) 

46:200$000 (art. 2°, n. 22) 

- Fica o Poder Executivo autorizado a a.brir os creditbs necessarios 
·para m2.nter a Es·cola Normal, até que s·eja esta instituição de ensino 
t ransferida ao D istr.icto Federal, o que .se fal'á logo que esteja este or-
ganizado· (art. 2°, .§ •5o) . 

- Continúa em vigor por iodo o exercicio desta lei o n. 1 do art. 4° 
da lei...- n. 26 de 30 de dezembro de 1891 (art. 2°, § 1°) ,.\ 

- Organizado o Districto Federal e feita a transferencia dos ser-
viços que lhe co.mpetem, o Governo reformará a ·Secretaria elo OMinisterio 
da I n dustria, Viação e Obras Publicas, faz·endo as re'clucçõe.s Q.Ue julgar 
necessa.rias no pessoal sem augmento el e clespeza. ( Art o 6o, no 1.) 

- E' autor·izado o Governo a vender ou arrendar a horta viticola 
e estação .phyloxerica e bem assim a chacara do Tiété . (Art. 6°, no VI. ) 

- Recebeclori.a da Ca.pital Fed.era.l - Revogado na parte concernente 
a esta Repartição, o art. 10 da lei n . 26 ele 30 de dezembro de 1891. 
(Art. 7°, n . 10o) 

Aviso do Minis,terio dos Negocias do Interior, em 19 ele dezembro -
Communicando ao Prefeito do Districto Federal Que, á vista do dls·posto 
n o art. 2°, n. 1, ela lei n. 26 de 30 de dezembro ele 1891 e 58 da lei no 85 
d·e 20 de s;etembro ultimo, serão entregues ao Governo Municipal no d ia 
19 .de janeiro proximo futuro os ·.serviços abaixo mencionados, que ficam 
'desligados da administração federal, e com·pétemo ao mencionado Governo, 
sob cuja juri.sdicção ficará o pessoal respectivo, s-endo todo o material 
das repar,tições com elles ~transferidos (sic) entregue mediante inven-
tario nellas organizados ( Sio) o 
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1•. Os serviços de hygLene e de policia sanltaria na Capital Federal 
que estavam sendo desempenhados pela Inspectoria Geral de Hygiene 
e suas dependencias, em conformida.de do Regulamento dado pelo decreto 
n. 1-69 d•e 18 de jane•iro •d•e 1.890, in:c·!•usiv·e QS cre •t•ransp<Qrtes de doentes, 
vaccina. Cont inuarão a car.go do Governo d.a União, em virtude da . 
citada •lei n. 85, o Instituto Nacional de Hygiene, os dons hospitaes de 
isolamento, de S. Sebastião e Santa Barbara, .as enfermarias e estações 
d·e embarque da praia de D. ·Manoel, o material fluctuante, a superin-
tende·ncia no exer·cicio da medi·cina e da pharmacia e o.s trabalhos demo-
grapho-sanitarios. 

2.• Os serviços .de ·.limpeza da cida.de e drus praias do ·Rio de Janeiro, 
sob a direcção do m a;jor Paulo José Pfaltzgraff, de· transporte de lixo 
para a ilha de Sapucaia, sob a di.recção do Dr. Joruquim Quinta.nilha 
Netto Machado e .superintendencia da Inspectoria Geral de Saude dos 
Portos (sic) e o ·ele limpeza da lagôa de Rodri.go de Freitas, to'dos agora 
feitos administrativamente. 

3.• Os serviços de ass•is t encia á infancia ·desvalida, comprehendendo 
o Asylo de Meninos Desvalidos, dirigido pelo Dr. F-rancisco Moreira 
Sampaio; a Casa de S . José, - sob a direcção do Dr. Alberto Saboia 

·viriato de Medeiros, super int.enclid•os ambos o.s es-tabelecimentos pelo Dr. 
João da Silva Ra,mo.s; outrosim, a fiscalização das .fabricas do Districto 
Federal em que trabaJliham menores, a cargo do engertheiro José de 
Chermont Rodrigues, serviços esses regula:dos pelo.s decretos n s. 439, 
d·e 31 de maio, 657 e 658, de 2 de agosto de 1890 e 1 . 313, de 17 de 
janeiro d·e 1891 . · 

4.° Finalmente : o serviço de irrigação da cidade, desempenha·do sob 
a dir·ecção do Corpo de Bombeiros. (1) 

Aviso do Mi·nisterio dos Negocias {la Justiça de 20 de dezembro-
Declarando ao Prefeito dO Distri<cto Fed:eral que, a .partir de 1• de ja-
neiro proximo vi.ndo•uro, passal'lá <á Intendencia Municipal o Asylo de 
Mendicidade d·esta •Ca•pital, <'le co.nformidade com o disposto .no art. 58: 
lettra d, da lei .'!1. 8•5, de 20 !de setembro dtl CO•!'l'ent•e am.no . (2) 

1893 -- L ei orçame·ntaria n. •191 A, de 30 de setembro - .Dnposto tle 
transmissão de propriedad·e elo District.o Fed.eral, d•e aocôrdo co.m o es-
tabelecido na lei 1n . . ·25, de ~30 Çl-e dezemlbro de 1891, inclusive o de 
transmissão de 21polices •em .toda a Repub.Jica, ;na fórma drus leis em 
vigor. (Rec. 1Ürd., art. 1°). 

- Imposto ele inclustr.ias e profissões no CDistrtcto Federal, de ac -
côrclo com as leis em vigor. (Idem : ) 

-Rendimento de - penas d'agua . ('Idem.) 
- Cor:tribuição da Munic~palidade elo Distri.cto Federal para "·S 

serviços Je esg'Dtos e illu·minação da Capital, nos termos - dos co•ntractos 
celebrados com o Governo . (Rec . extr., art. 1°. ) 

- •Po: ennta cl.a arr-ecadação dos impostos .ae .industrias e profi.s -
sões e de transmissão de propriedad e .no Di.stric!Jo Federal, serão feitas 
todas as des.pezas .com a Justiça e a Policia, e o cor.po d.e Bombeiros do 
mesmo Districto; fi.ca.hclo exonerada a ·Municipalidade de •co.ntr.ibuir 
para estas despezas . (brt. 6• . ) 

( 1) O Aviso é transcripto ipsis verbis do original existente no AJ!-
ehivo Municipal . 

('2) O dear·eto munid•pal n. 7, <Le ~ .d·e março ·de 189;3 ·aurtoTizou a 
a!bertura •d•e -credutos paTa O•CJcoa'rer •á.s .a·esp-ezas com os .SEIIl'viços qll'e 
passaram pa;ra a ad•ministracão municipal. 



'190 
L. orç .' n. 19Í lEi, a€ 30 de setembro: 

- Justiça do Districto 'Fed.eral : 

Para .metade da des;pez.a, art . 4° da 
lei n. 26, que {)Ontinúa em vigor . .. 2·62 :038$000 

PoJ1.cia d:o Di·stricto Fed·eral - IParlli 
a metade ·da.s des.rezas, nos termos 
da lei .n. 7•6, d.e 1'6 de agost'CI de 
.1892 ............................ 2.168:111$260 

Pedagogium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 :•600$000 
Corpo de Bom'beiros (para reformados) 18 :000$000 

(art. 2°, 111 . 11) 

(art. .2° . .n. 13) 
(art. 2°, n. 27) 
(art. zo, n. 40) 

I 
·- E' per.marnente a dis!po.sição do .n. 1 do art . 4° da · lei n. 26, de 

30, de dezembro de 1891, relativa é. d·es.peza com ·a Justiça ·e !?oJi.cia do 
Distr~ct'CI Federal (art. ·2°, § 1°). 

!Iluminação puhlica •da Capital .Fe-
deral - Deduzid8,. a quantia de 
-548 :269$•383 de diff.er.enças de cllim-
'bi-o, que passam para a respectiva 
verba do Mi·nisterio da Fazenda ... / 922 :871$01'5 (a.rt. •6°, n. 23) 

Esgotos ·dá Capital !Federal ( Contr. 
·C'Cim 3. C. Gi.ty Imvrovements) . .... 2. 6015 :019$729 (art. 6o, n. 24) 

18•94 ~L. orç. n. 265, d·e 24 :de dezembro- Rendimento das penas 
d'agua CRec. ord., art. .1° n . 37). 

- O Governo da União .continuaná a arrecadar 'OS impostos de 
tra1nsmissão de propr ied·a de •e de industrillls e profis:sões do Dist rictu 
Eed.eral para ·C'CI•m elie.s f <J zer face ás 'de·spezas com os serviços da Mu-
n'lci.pali'dade a·ctualmente a cargo da Uniã o e com a metade das des:pe-
zas que .po.r lei com~etem lá m esma Municipalidade . Fi.ndo o exer.cic·b, 
o The:sou.ro !iqui.dará as co•n tas destes serviços e entregará o saldo, ,;i 
houver, á Muni.cipali:da•de d'CI Distr!'Ct{) •Federal, ou -receberã .del!a a dif· 
ferença en tre a arrecad·ação ·e o 'total das despezas· feitas. ~Art. ·5°.) 

____J Pa:·a o lançamBn to •do imposto de •pema:s d'agua, a Munidpali'dadc 
do Di~l r.!c lo F ederal •é obriga·d·a a fm•necer ã r epartiçãp fis.cal compf\ -
tente uma ·Cópia •d·o la nga mentü do imposto ·predia l, ·pelo qual a;quelie 
deve ser feito (art. 10). 

Lei ,wça m en iaria n. 2•6·6, de ·24 de dez·embro ~ E' au toriz-a-do o Gü-
verno a d<•spender a s seguin tes verbas.: 

«Justiça d.o Districto F.ederahi: ,para a m .etade das d espez.as, nos ter-
mos do al"t. 2° d·esta J:ei, 2•62 :0•3.8$ (art . 2° n. 11). 

·«Policia do Distrid'CI Federal": pa.r·a a rn('t a de das despezas, nos 
termüs do l!lrt. 2°, n. 1, d es ta .lei, 2 .'67'7:352$250 (ar<t. 2°, .n. 13). 

· «·Pedagogium», ·48 :200$ (art. 2°, .n. 17). 
«Corpo de Bombeiros": para a m eta:d.e das d.espezas, de a .c·côrdu 

com. o· a rt. 2°, n . 1, desta lei, 455:038$825 (art. 2·o, n . 40). 
- · Me :ade das des•pezas a r ea lizar •com a Po'ici.a, a Justiça e o Cor-

Pü ·de Bo:nbeiros do 'Districto :Fed:eral corr.erão por conta do Goverrno 
Muni ci•pal (art. 3°, n. 1) . 

- ·Com os serviços mn.midpaes, ainda 'a cargo da União, em v-t~ 
tude de contra.ctos e por co.nta das verbas es•pecia.es ·que no orçamento 
da receita lhes são destina•dos, a qu~nti.a de 3. 726 :.37.8$874, a saber: 

1. 0 «Hluminação •pubJi.eall, 94 3 :2·"!·6$3·7'4. 
2.0 «Esgot{)s», .2.7•8•3 :1112$500 (arit . '6°, n. 11) . 
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189.5- L. o.rç. n. ,35.9, ·de 30 .de .dezemhro- Im:post.o de penas ·1e 
agua (iRe c. ord., art. 1 o) • 

- Jjmposto de transmissão de apoJi.ces e emb.ar•cações (Reü. ord., 
art. 1°, _n, 314). 

- Imposto d.e transmissão •de proJJrie'da;de no Distrido Fed·eral 
(iRec. ext .. n. 51). 

- Impo.sto de ·lndustria e '!}rofissões no Üistricto F·eder<Ll (iRec. 
extr., •n. 52). 

- E' autorizado o GoYerno a limitar o co•nsumo de agua na Capi-
tal Federal .por meio de by.drometro vara os usos que não for.em domes-
ticas ou tla hygiene <las habitações (do art. 11). 

L. n. ·3·60, de 30 d·e dezembro: 

- Justiça do Distrlcto Federal........ 352 :•629$000 
Policia do Districto 'Federal. .. . .... 2.759 :23·6$750 

(art. 2Q 1r1. 11) 
(a.rt. 2o, lli. 12) 

- Pedagogium: a verba ·desta rubri.c.a · terá a segu-ln~·e ap.pliüação: 

P.essoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,18 :i600$000 (art. 2·0 , n. 28) 
·CoTpo de .i3ombei•ros - A despeza 

desta verba é .pa;ga ·em metade ())ela 
Municipalidade do Distrioto IF'ederal ·584 :1.30$500 (art. 2°,, Jl, 40) . 

- Com os serviços mm·nicfpaes, ainda a ·cargo da União, em vlrtud·e . 
dos contractos e por c-onta das verbas especiaes que no orçamento da 
re·ceit.a lhes são desti[lad·as, a qu!l;[lt.ia .de ·3. 781:881$.3.2.4, a saber: 

I 
1. J:lluminaçãÇJ pubHca...... ... . . . . . . . . . 958 :083$324 
2. ·Esgotos da Ca·pital IF·ederal. ....... 2. 823 :798$000 (art. · 6~. n. II) 

1896 -·L. orç. n. •4·28, de 10 de dezembro- Imposto de penas de 
agua (art. 1° n. 31.. IRec. ord. ). 

- Imposto de transmissão de ·apolices e emlbarcações (Idem, n. 3·2). 
«<mposto · de transmi,ssão de propriedade" no Districto Federal (iRa·~. 

ext., art. 1°, 1'\· 50). · 
«<m1posto de industria e profissões no Districto F ·ederal» (idem, 

al't. 1°, n. 52). 
~ O impost<:> de sello arrecrudado ou que ainda o fôr pelo Gonselhn 

da Intenden-cia. da Capital Fed.eral, será inscripto como renda da- Unfão 
e recolhido ao Thesouro Nacio.nal, freando mullas e sem effeito as leis 
e regulamentos mmücipa.es sobre ess:e impos't<:> (art. 34) . 

- ·Lei o-rçamenta•ria n. 429, de JlO ·de 'dezembro - O Governo des-
penderá 'com as seguintes verbas : ' 

«Jusliça do Districto Federaln, 35:4 :0·65$ (art. 2o, m. 12). 
«J'olicia . . {lo Districto 'Feder.aln, 2 .,S54 :407$•500 (art. 2°, n. 14). 
<<'Corpo de Bombeiro:s>l, 67 :•349$105 (.art. ,2°, n. 15). · 
- ·Fica o Poder ·<Executivo amtoriza:d.o: 
1. o A o-e ver o iReg.ula;mento •d,e .AJssistenda aos Alienl).d-os, s8Jm am-

gmento de v.encimehtos nem de effilpregos, observa;das as seguintes dis-
po.siçõ<'ls: 

As pensões dos alienados 1<ndigentes serão pagas pelos Estados de 
o.nde vierem, equ1iparado a estes o Distri·cto Federal. 

A rec8ita arreca;dada ;pela administração da Assistencia de A!! ema- . 
dos se!'á .mensalmente r.ecolhi'da a:o Thesouro Na.cional. 

2. 0 A en'trar •em aocô!'d<:> com a a;dministração - do D!strldo .Fe·deral -
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para tor.nar e[fectiva a passag-em •do:s serviços e dos proprios nacio"'aea 
que por esta lei são transferidos, a saber: 

a) Pedagogium; 
b) o E,dificio da maternidade (em co1nstrucção); 
c) o Ho.spl1:al de •S . Sebas•\ião. 
O.bservadas as seguintes reg-ras: 
I. Os serviços serão transferidos á admin.istraçãiÍ do Districto Fe-

deral, montados e installaclos, como se acham, passando logo ao dominio 
do Ditdcto todo o material ora existente. 

II. Os predios de propriedade da União o nele estiverem installados 
os serviços passarão M> Di.stricto Federal. · 

III. A passagem ·de taes serviços á administnação do Districto Fe-
deral se r eal izará no 1° trim·estre do e.xercicio,. po·dendo o GDverno abrir 
os necessario.s cred-ito.s para custeai-os durante esse prazo. 

IN. O edificio da Mater.n;dade ser.á tr.ansferido á Municipalidade, si 
esta se obrigar a concluil-o e a não utilizai-o para fim d-iverso daquelle a 
que se destina (art. zo, § lo) . 

- Obras publicas do Districto Federal - ·Supprimidas as consigna-
ções .para a conlservação das Estrada,s Velha e N"ova da él'ijuca, da 
Gavea e Jardim Botanico e para à conservação. elas estradas por con-
tracto, que são entregu es ao Districto Federal, para cujo dominio são 
transferidas, de accõrdo com o disposto no § 4° <1o n. II do art. 6° 
cleiSta lei (art. 16 n. 18, I). 

- Com os serviços mun}cipaes·, ainda a cargo ·da União, em virtude 
de contracto, e por conta das v.erba.s especiaes que na verba da receita 
lhes são destinados, a quantia ·ele 3 .. 677 :793$324, a saber: 

1 . Illuminação publica . ..... .. ... . 973:68,5$324 
2. EISgotos da Capital F·ecleral. . .• 2. 7>04 :108$000 . (a.rt. •6°, n. 2) 

E' o Governo autorizado •a entrar em accõrdo com a Municipali-
da·de do Distri-cto Fed·eral para o fim ele receber o edificio e ma.is depen-
d·encias elo Mercado da Ca·ndelaria e respectiva doca para o serviço da 
Alfandega, ced·endo á mesma Municipalidad·e, para cõnstrucção de um 
mercado, o terreno necessario, na ·área oomprehendida entre o cães Del 
Vecchio, ponte Ferry, Arsenal de Guerra, largo do Mour'a e a doca 
Floriano Peixoto, quanclo se realizar a mudança elo ArsenM de Guerra. 
\art. 8o, § 5o). 

1897 - L. o?·ç. n . 489 cl.e 13 ele cLezembro .- Forneàimento el'agua, 
na f6rma do art. 7° deiSta lei (-Rec . ord., art. 1°, n . 32.) 

- !?nposto ele t?•ansmvssão ele c•polices e e?J~b®·cações .' (Rec. ord., 
ar.L lo, n. 33.) 

- l ?njJO&to ele_transmA.ssã~ ele jJ?'OP?'iecL.aele no Dist?·icto Feeleral, ele-
vado de 1\2 o/o o imposto de traniS.missão e herdeiros necess.arios, quer 
por titulo successivo ou ,t.estamentario, quer por doação inte?' viVos . 
( Rec. extr. , art. l 0 , n . 55 . ) · 
~ Imposto ele p?·ojisscio e vncl.ttst?·ias no Dist?'ic·to Fecleral. (lclem, 

ar.t. 1°, n. 56.) 
- Para· o pagamento do col11Sum'o ·d'agua desta Ca.pibal .serão os 

predios divididos em >duas· classes: 
· Preclio.s da 1" class·e são o.s de aluguel superior a 2 :40·0$ annuaes e 

os de 2" classe aquel:les· cujo a.luguel não excede áquella quantia. 
Os predios de 1• claiSse •Pagarão a taxa annual de 54$ e os de 2• 

pagarão a de 36$000. 
§ 1. 0 O.s estabelecimentos ode educação, os de beneficencia e resve-

ctivos hospi.taes, as c.ongregações civis e relig·io.sas e cas·as de saude que 
actualmente não gosa.m d·e Isenção da taxa. acima., e, bem assim, as esta-

/ 
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lagens pagarão, segundo o consumo verificUJtlo por h-ydrometro', á razão 
de 100 rHs por metro cubico; as casas de banho, as cocheiras · e quaes-
quer estabelecimentos em que o consumo seja proven·ien.te de uso indus-
trial, .pag(l!rão, pelo mesmo modo, á r a z.ão de 150 réis· por metro cubico 
(,art. 7° ) . 

L. orç. n. 490 de 16 d.e dezembrD.- 0 Governo dispenderá com 
as seguintes verbas: 

.Jwstiça do Districto F ederal -
(Meta,de da reducção, por isso 
que a despeza é feita repa.rtida -
mente com a Munidpalidade) . .. 352 :44•5$0·00 (a.rt. 2•, n . .12) 

Policia do Districto F edera•! -
(Metade das reducções indica- · 
·das, por isso que a despeza é 
feita repartidamente 'com a Mu-
nicipalidade) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 812 :132$539 (art. 2°, n. 13) 

·Cor.po de Bombeiros - (Metade 
da.s altei'ações, por isso que •a 
despeza é feita reparti-damente 
com a Municipalidade) ... . .... · 711 :837$180· ~a.r.t. 2•, n. 37) 

F-ica o Governo a utoriz3!do: 1°, a -rever os regulamentos e,m vigor 
sobr8 o serviço policial e de segunança, uma vez que. se não revoguem 
disposições de Je,gislação munic-ipal, não podendo a autorid(l!de policial 
intervir em materia sujeita á judicial, •antes de passa.da em julga-da a 
sentença -defini ti v a .proferida em ultima instancia. 

No caso de inf.racção das dis·posições r egulamentares de .policia., la-
vnar-se-ha o necessario termo, na hypothese de flagrante , sendo a multa 
imposta Jnediante despao11o as:signa:do pelo delegado poJ.ioial e paga n a 
thesouraria da Repar.tição da Policia, á custa c1a guia em duas vias, 
as!Signadas pela m esma autoridade, sendo uma restituída ao infractor, 
com o recibo ·do thesoureiro . 

2.• A reorganizar a repartição e serviços dos vehicu:kls publicas nos 
moldes que en tender convenientes, podendo impôr multas aos infractores 
de 1 O·$ •a 1 O O$ .; e, bem . a•s.s·im, fica autorizado a reorganizar o serviço 
pa.ra licencia m ento elas sociedades e divertimentos publicas·, casas de 
penhores, sabidas ·de vapores, na vi os, .etc., concessão de passaporte~. 
estabelecendo impostos de licença e mul•tas ·de 20$ a 200$, Que serão 
recolhidas ao Thesouro Nacional. 

A despeza que accrescer oom aug.m.ento ele agentes d.e segurança e 
ou tros, será tirada -dos impostos e multas creados por esta lei, passando 
o excedente a fazer parte -da renda do Estado . 

3. 0 A reduzir o numero -de circumscripções policiaes urbanas·, tendo 
em vista a densidade e p.O>pulação de oada uma circumscripção, e, bem 
a.ssim, a augmen;t.ar o numero de secções e o ele ins·pectores de cada 
uma circumscripção, tudo d-e accôrdo com a convenienci.a do serviço. 
(Art. 2•, § 2•, ns. 3, 4 e '5.) 

- O Governo .é autorizado a ditspender pelo Mini.sterio da Industria, 
Viação e Obras Publicas: 

Illuminaçã.o publica .......... . 1.018:285$324 
, Esgotos na Octl)Jital Federal . . . 2 . 681 :590$788 (art. 9• ns. 23 e 24) 

. -E' autorizado o Governo a rever os contractos com as Companhia~ 
do Gaz e E.sgotos (art . 10·, ns. 9 e 10). 

- São transfer-idos ao domínio c1o Disüicto Federal os caminhos e 
conservação -do a.terr.ado de Santa ·Cruz, a que se refere a demonstração 
n. 2 ela rubrica 17 da propo.sta do Po der Executivo. (Ar.t. 13.) · 
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1898 - :L. orç. n. 559 de 31 de dezembro - Imposto sobre consumo 
·de agua, nos termos da lei n. 489, de 15 de dez~mbro de 1897, art. 1•, 
e decreto n. 2.794 de 13 de janeiro de 1898. (Rec. ord. Art. 1• •. n . 32.) 

Imposto de transmissão de ~tpolice.s e em.barcações·. (Idem, idem, 
n. 33.) 

- Imposto de 30 réis, cobrados em estampilhas, sobre annunciüs, 
em cartazes impressos ou manuscriptos, affixados nos Jogares publicas. 
(Art. 1•, n. 43.) 

Imposto de trans missão de propriedade no Distri'Cto · Federal nos 
termos do . art. 5•. (Rec . ext. Art. 1°, n . . 63.) 

Imposto de industrias e profissões no Districto Fedenàl. (Rec. ext. 
Art. 1•, n. 64 . ) . 

Continuam em vigor todas as disposições das leis de orçamento 
antecedentes, que não versarem par•ticularmente sobre a fixação da re-
ceita ·e despeza, sobre autorizações para / marcar ou aug.m entar venci-
m,entos, reformar r.epartições ou legislação fiscrul, e que não tenham sido 
expressamente revogadas. (Art. 5•.) 

:L. de orç. n. 560 de 31 de dezembro- Justiça do Districto Federal 
(Meta.de dá Çles·peza) - 354 :493$000. -

Policia do Dis<tricto F .ederal - 2 . 853:664$664 .. (Art. 2°, ns. 12 e 14.) 
Fica o Poder Executivo autorizado: · 
1•, a Tefurmar a Repartição Central de Palicia ·e suas d·ependencias, 

de fór.ma a melhorar o serviço polida!, adaptando-o aos systemas ad-
aptados nas· .grande.s eapitaes e que ma1s conv.enientes s·ejam á admi-
·nish'ação da Policia da Cap.ita.l Federal, expedindo para ·esse fim os re-
gulamentos n ecessarios ; · 

2• , a reduzir o numero d·e circumscripções .po.liciaes urbanas, tendo 
em vista a densidade e a po·pU!la.ção de cada uma circumscripção, ·e bem 
assim a a ugmentar ·O numero de secções e o de ins·p.ectores de cada uma 
circumscripção, tudo de accõrdo com a oonveniencia -do serviço ; 

3°, a fazer a.s reducções que julgar convenientes na rubrica 14, para, 
sem aug.m ento ·de despeza, cr.ear ·e cus•tea;r a Policia •Civil .e a dar nova 
organização á Brigada Policial, reduzindo· o ma.is possivef. a despeza 
(art. 3°) , ns. II, III e ]V). 

JTI' o Poder Executivo autor·izado a despend<er pelo Mínisterio da Ip-
dustria, Viação e Obras Publicas: 

Illuminação Publica, 1.0·53 :685$324 (Art. 24, n. 19). 
Esgotos da ·Capital F ·ederal, 2.959:577$788 (Art. 24, n. 20). 
Projecto n . 155 D - 1912. 
E ' o Poder Exe·cutivo autorizado: 
1.•, a rever o ·con•tra.cto com a Süciedad·e Anonyma de Gaz do Rb 

de Jamein, afi.m. •d·e ser melhora:d•a, :sem prejuízo do serviço existente, a 
ílluminação da Capital, 1por meio ela electriddade ou outro processo aper-
feiçoado, podand.o r.eduz·ir ou tra.ns.fo.r.mar os encargos. impostos á com-
panhia, assim como os favores üaquelle contra;clo, os quaes poderá am-
plia;r, comtanto que dahi não resulte onu:s para o Thesouro nem .para os 
<:onsumi1dores; · 

2.•, a rever os · con!tractos ·Celebra;clo.s ,em virtude do § 3•, n. 1 do 
.a.rt. 11, ua lei n. 7,19, de 26 de ·set embro ele 1•853, e n. 2 do art. 17, 
<la lei n. 88·4, de 1 ·de >OUtubro de 185.6, para as o'bras e serviços d.e es-
gotos ' desta Gapi·tal, pod6ndo elevar a respectiva taxa a tê 20 d. por 1$ 
(art. 25, let tra:s f e g)-

Fica. approv·a do o regul.rumento ex.p:edi-do pelo · decr·eto .n .. 3. 05·6., d'l 
24 d·e o·utubro do co-nente anno, para a conce.Ssão d·e agua dos encama-
úlentos pubHco8 da Ca,pital Fed.er.al (·art. 50). 

1 Fica o Governo aU'türiza,do a a;brir concurrencia .para arremdar, PO!' 



ptazo . .. nã',l ·exce&ente Ide 50 runnos, o serviço de abastecimento .de água á. 
cidad·e ·do .Rio de Janeiro, so·b as seguintes claÚ•sulas : 

i.•, a distr ibuição d·e agua :ser.ã feita -de conformi-dad-e com as .dis-
posições da lei .n. 2.1639, de 22 de .set:embro de 1875 e reg-ulamemtos pro-
mulgad.os para •sua -execução, salvo a·s .modif1cações que forem appr-ova-
das na a p.pJ.i.cação -da taxa .concernentes ao sUippriome:nto obtigatorio aos 
predios :para usos domesticas nos limites prescriP'IOs na mes.mà lei, t-en-
do-se em vista mais equitativ.a .contribuiçã o em :relação ao valor lo-cativo 
de éa•da p.r-edio. 

2.•, obri:gaçã-o de se r elevaldo o s·upprim-ento .t o•ta l, para a cidade á 
quantidade corr.espomd.ente ao ,mdoümo de -400 li tros por ha:bitante e man-
tido dentr-o desse limi•Le dura[] te todo o p razo do arrendame·nto; 

3.•, co-partidpaçã-o do Estaid<>, nos provent.o.s da empresa como com-. 
pensação das clespezas _até agora .fei!tas com desa;propriações e obras des-
tina;das a·o serviço do aba·stecimento de agua; . 

4.•, rever.são para o Es•ta.do, s·em indemnizaçiio, terminado o prazo 
do arr.enda;ni•ento, de todas as obras em perfe ito eslaclo de conservação; 

5.•, co:fcessão d-os direitos de g.ue gosa a admi-nistração pu·bli·ca para 
as desapropriações que forem necessar-!a.s, manu·tenção e fiscalização Jo 
serviço (art. 52) . 

A concurrencla versará sobre o valo r das .taxas ap.pli-caveis aos 
di v.erso:s usos, res-peitando o que di-spõe a clausu.Ia ;primeira, e sobre a 
importancia da ·contribuição em favo r do •Esta;do, previs•la na clausul 'l 
ter-cei-ra, attendend.o-se Uvmbem ao prazo do anend a~mento (art. 5.2 . 
Paragra·pi1o Wl1i:co). 

1899 - L. orç. n. 640, de 14 de novembro _: Lmposto sobre con-
sum o de agua (Rec. or-d., art. 1°, .n. 3,1) . 

Impos to sobre tra.nsm issão d-e apoli-ces e em'bllrcações (Idem, ldf\m 
n . 32). · 
· Imposto doe 30 réis cobre, cobrado em esta-mpilhas, sobre an nuncios 

em car tazes impressos ou manus-cri.pto.s , affixados n-os Jogares publk Ús 
(Idem, i'dem n. 41) . 

·Taxa sobre aferição de hydrometros, á razão ele 5$ por a.ppar-elho-
(id em, idem m. 42). 

Imrposto de tra nsmissão de proprieda:cle no Districto Federal, nos 
te i·mos da lei em vigor (Re-c. extr . art. 1°, .n . 61). 
· Impos t.o de imlustrias -e profi-ssões no Distriçto Federal . (Idem , 

art. 1°, n. 62 ) . 
É' o Governo a u tor-izado a mand a r destruir t odas as plantas , bil.-ci.l-

los, mud as, .semeo1tes, etc. , ·impor tadas, e que -pelo exame phytopa.tho·lo-
gico, tenham r evelado a ,presença· ele molestia:s parasi·tarias ou outras . 
( a rt. 2•, n. IX) : 

L. orç . n. 65 2, ele 23 de novembr:o - E' o Governo a utoriz_ado a 
despender: 

Justiça do ·Distr·ioto F ederal, 337:189$ , (art. 2°, n . 12). 
Po lici<l do Distri cto F ederal, 2.8•50 :.949$714, (art. 2•, n . 14). 
Corpo de :So·mbe iros , 7-87 : '12·6$9•5 0, (ar t . 2•, :n. 36). 
·E ' o Po'cl er l~x ecU" t i v-o ·auborizaclo a J"ever as ferias forenses, de 

m.oclo a esta be1ecer corr. O reg ra o s eguinte : 
As fe t ias ' for enses , no D istricto -F edera l, serão reduzidas unicamen te 

a o la•pso cl P- tem po . qu e va.e elo d ia 24 el e d ezembro (·i.nclusive) a-o dia il 
dtl f ever eiro (ar·t . 3°, .n. I X ) . · 

- E' o Governo autor iza do a despender pelo Ministerio da Indus-
t r ia , Viaç,io e O'bras Publicas : 

Illun1i:nação, 57 2:6 91$ 662 ( a r t . 2•1, n. 1•6) .-· 
Esg otos, 2 . 807:5 38$ 800 ( a rt. 21, n. 17). 
- Fica o Poder ·8 xec u livo a u to rizado a . r eve.r o r egulamen to qu e 



·bai:x;ou eom o &ecreto n. ·9<67, tde 8 doe novelmlhro d'e ·1·8-90, para o· fim d•e 
pôr as tf"untcções do pessoal .d•e aJccôrd-o .com as novas exd.gencias do con-
tracto celebrado a 1•4 de setembro ·ulthmo com ·a :Companhia ele Gaz elo 
Rio de Janeiro (21rt ." 22, n. 21). · · 

- Na vigencia des·ta lei, ·O exame ·phytopathologico i'nstituicl-o pa·ra 
imp-o-rtações · de vegetaes, -sementes e objectos congeneres ser·á feito no 
J:21rillim· Botanico da G3!P·ittaJl Fecl-e1·a,l·; nos Est'a:clos, ond1e J1ouver 3!l~an
degas, poderá o Poder Exe-cutivo enti-ar l(lm a·ccôrdo com os estabelec,-
mentos scientifi.cos, par-liocula.res ou offi.ciaes, afi.Jn ele l,n.cumbil-os de 
igual tarefa (art. 2.3) . 

E' o Governo autorizado: 
l.o, a vender ' os pro•prios tnadonaes, m.ediante ,concurrencia publica, 

s endo esta di,spensada quando o c<>mprador fo.r 'Estado ou muni.cipio; e 
a recolher o proclucto ao Thesouro .para os fins determinados em lei; 

2. 0 , a entrega:r aos Estados os proprios .nacio.naes, ·einquanto funiC-
eiOina.rem os respectivos po•cleres executivos est3idoaes ; ,podendo tambam 
o Gover.no -receber por troca, eom os •Es•ta-dos e muni.cipios, os edifici•)S 
que ·convenha;m aos serviços federaes (art. 41, ns. 9 e lO). 

1900 - Lei de o•rçamento n. N1l, -de 2.6 de d·ez·embro - Imposto Je 
COiliSUmo de agua, 1. 700:000$ (art . 1°, .n. 30) . 

Impost-o de tr2insmissã<> de apolices e em'barcações, ·600 :000$000 
(art. 1°, n. 31) . 

Imposto de 30 réis de esta-mpilhas sobre cartazes, 2 :000$ (art. 1• 
n. 40). 

'l'axa ele aferição .de hydromet.ro·s, 20 :000$ (a:rt. 1°, n. 41). 
Impos to de :transmissão de .pr-o1prieda .de :no Di·s~ri.cto Fe.d-enal, n .os 

te!'mos da le.i em vigDr, 2.800 :000$· (r.ec . . extr. art. 1°, n. 62). 
Imposto de indusbria-s e pr.o.fhssões no Distri-coto .Federal, 3. 000 :000$ 

(rec . exü·. art. 1°, n. 713). · 
' E' o· Gov·erno · autoriz~do a c-oncede-r dli~.s -pensã. d:o d-m~posto d1e 

transmissão de .propried·a:de d.o tpredio que í<>i adquirido pela asso·ci.a-
ção competente para o 1r,eco.lhimento fund.f!Jdo ·nesta Cf!Jpi.lal, clest[nad-::> 
a a;co,lher s·enho-ras de 'boa fam1Hia, que, ·Sell1ll paes e sem m.eio-s ·de sub-
si-stencia, tenha-m n·ec-essid-ad.e de lj)T<J•le·cção ·e am·par<>, co•m uma secção 
de~.tinada a n1€<Ünas or.phãs e rpobres. (Ar.t. 2°, n. iVIH ). 

·Fioa ainda o Goyerno autorizado a aforar teorreno.s nacionaes perpe-
tuamente, i·nclusive os terrenos de m-a·rinhas e accresoidos, exceptua-d.Oo 
os sltuad.o.s no Districto Federal; a elevar o prazo de am-enda-men.to de 
i-lmnoveis, a ceder os IJ.U.e1SlUOS im·lnove:i"s, a entpar em accôrd.o ICQ·ffi a 
P·ref.ei•t.ura sobre cessão de ter.reno,s (-~rt. 3°, le ttra b) '. 

- São prohibid.os a:rumncios ou reclam1os de qualq•uer natur·eza que 
revistam a fórma e .dliz,eres e de q,ua•lqu·er ·modo se ass·elm<elhem ás notas 
do 'Dh.e.s.ouro, sob ·pe.na de multa {].e '1 :000$ (art. 14). 

Lei orçamentar(a n. 7\4!6 , de 29 de dezembro - E' .o Govern.o au-
toriza-do a d.espender ipelo ·Minister·io da Justiça e Negocias Inter·ioil'es: 

Justiça do Districto Feder21l, 340:479$059 (a·rt. 1°, n. 12). 
- P~licia d-o Dist:ri>cto Federal, 2.8-88:338$379 (ar.t. 1°, n. 14). 
- ·CoTpo d·e BombeJiros, 77.2:023$2-40 (a-rt. 1°, n. 37). 
- E' o Govermo aatoriz>Ldo a despe·nder pelo Mi·nisterio da I.nd•ns· 

tria, V.i·ação ·e O.brf!Js Publ·i.ca;s: · 
- JarcUm B-o·t.a;nico, 7·5 :500$ (art. 9°, n. II). 
- C-onservação ·d·as florestas da Tijuca, J>aineü,as e Jacarépag;llá, 

40 :1SS$ (<lo art. 9°, n. XJII). 
·Abastecimento de ag;ua., 786 :235$500 ( k1em, idem). 

- • . Es~;·otos . ele agua;s 1pluvi•aes, 73 :900$ (idem, id·em). 



Illull111inação pubJ.!.ca (,paipel), 572 :688$662 (Idem, n . XIV). 
Esgotos da Capi•t.aà _ •Federa,!, .5 .'4•88 :695$ (i-d.em, n. XV) . 
Fi·Ca o Gov·er.no •autorizad-o: 

1. 0 A reg.u!ar a a:cqtl'i's·ição, já 1contra;cta-d·a, da·s cachoeira~s da Ti .. 
juca, Cascata e .R lo :S. .João, ·na ·serra .da 'J'ijuca, para o serviço de 
abastecimento de agua, e a a;bri.r· o cre•dito necessario .par.a es-se fim 
(ar.t. 22, n. XH). 

2.o A .re.oTganjzar a Inspecto·liia d-e •Hl·uominação, sem onus para o 
'l' hesouro (idem, n. XHI). 

3. 0 A m,andar executar a1s obras de •canaliz-ação d.e a:g·uà ,para o 
Jog·rur denorninado Vigari.o ~Geral, em .r.rrujrá, s:e;m. ex·cedr;r ao ·cred-ito .co·h-
sig>nado p~:ra o serviço -clie ahrus teclim.e•nt.o .de ag,ua da Ca.pital Federa I 
('i'dem, n. :X,VJI) . · 

4.·0 A executar a,s obra:s de melhorame:n.to dos ,portos ·não incluídos 
na Jl·res.ent~ ·lei, onde ee:Uas s-e >t-01rnaren1 ne·cessa.rias, cobrando .pa:ra e'Sse 
fiom as .t axas •i.ndi•cad•as ·na lei da receita, e a a:ppJ.i.car o .pToducto uas 
que forem ·cobradas nos vor.to.s dotrudo-s com1 verba ·e·;,pecial ao de•senvol-
vi.mento dos se•rviços do mel•horamento respectivo (a,rt. 22, n. XIIV). 

19Q.l - 1Lei •d·e IQitÇa>men•to ',n. 813, d•e 2•3 'de d•ezembro - . Imposto 
sübr·e consumo ele agua, 11.700:000$ (rec. ord. ar.t. 1°, n. 30). 

{ 

Dito dt> afel"ição .d:e hydrometros, 5:000$ (idem, n. 39). 
Imposto -ele tranosmi·s-são 'Cl.e p.ropri-ed·ad·E\_ •no Distu·ic.to W'ederal, .Téis 

2.000 :000$ (rec. ext. art. 1°, .n . -60) . 
• Imposto de i·nd.u.st.rias e proHssões nG Dlistric-to IFederal, 2 . ·800 :000$ 

(idem art lo, ~1. 61). · 
E' o ~Gov.erno aubodza.:cl•o a is·e.ntar ode d1i!reiot:os o rnarbe,rial iilm!PO'l'-

tru<lG ·pelos Es-t·aodos o•u Munioeip;all·i'<lades ·com ruppuitcação ao aJbastecio:nento 
ele ag·ua e o ma1:.eria,J metrullico •para rêde de esgoto, bem -como as .road-
locom,oti·v.:ts ·com v-a,gões -•i•mport.adas ;para se!'viço de tracção em eslt,ra-
(1 a.s .sem tniLhos, e o.s ·~ns~t·rum·en tro.s ·d:es-ti.na'dos :a:o ·en.süuo \PI'O'foi:s•s;i'Onal e 
a.ppa•relhos para a i•n.str.ucção technica, im.portaodos .pelos inst-itutos i!e 
ens ino profissio·nal of.fi.ciaes 'Clo•s Etstados e o mater+a:J lm,po1'ta;do 1para 
os institutos •Pl'Of-iss·iG.nae.s mantido·s •p.e:o Governo do Distrlcto Fede-ral 
(art. zo, n. VII'I). · 

·Ficam isento•s d·e impo'S'tos e Gutras qua•e·squer cont.ribunções os 
navios e E>m'ba.rcações ma:cionaes que se .empreg1arem, exclusivam,en te na 
pesca, e beú1 assim ·OS ruj)'pare;l!ws e ins-t.r.umento:s e rurtigos· hnvor.tado·,g 
para exp·loração daq.uena industria e ·pa.ra .co.nservação do ·pe.scaldo 
(art .. 2°, n, VIII,, pa.ragrrupho uni·CO) , 

«Lei o.r·çamentaria n. 8.34, -d•e 30 de ·dezemb>ro" - E' o >Governo 
autorizado a des·pend·er ·cotn o~ segu1i1ntes serviços: 

Justiça elo Di·&tri cto •Fe'c1ei1al, 3.38 :•679$0·59 (aTt. 1°, n. 12) 
Policia do D.istricto F'eileral, 2 .. 92'6 :2·29$75'4 (art. 1o, n . 14) 
Corpo' ·ile Bombei•ros, 777 :4•43$050 (art. 1°, .n. 38); 
Esgotos daGrupi.tarr F'edera;J, 4.52-4:595$ (aPt. 17 , n. 1'3); 
Illumiríação P·Ub!ica da Ca>piotal! ·Fed-eral, 5'78 :28'8$·6•62. 
- E' o Poder ExecuHvo au toTi Z>a>d·o ·a abrir ao 'Ministerlo ela In-

dustria o crecut.o d.e 600 :000$, para -o·ccorrer ás despez•a•s com a ·revi.são 
ela rêd·e <'!e en'canamenta.s •elo abasteoimento ele agua da ·Ca;pital F·eder·a>l , 
acq•uisição de ~novos ma·nancia es e outros ·mell1ora.men•tos re·clama-dos 
,pelo 1mesmo s erviço ( a,rt . 18, ·n. X ·LV) . 

14 
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AVOCA PARA A ADMINISTRAÇÃO FJDDERAL O SERVIÇO DE HYGIENE DIDFENSIVA 
NA CAPITAL FJDDERAL DA RJDPUBLICA E DA' OU'I'RAS PROVIDENCIAS . 

(Decrmo cro Po·cl·m· Exec111tivo n. 4 .463, .de 12 de jt<~ho de 1912) 

O Pn~si-cle.111te da íRepubHca do•s .Es<trudos Uni-dos do •Braz.U consi-
:derand@ que a lei n. 85, de 20 de ·set e1m1b.ro de 18:92, cjue ··deu .orga·niza-
1çito ao IG@ver-n-o Mun-ictpal do ·Dist•rio' .o IFe•d·enal, expres·sa,m,en.te ex:ol'u•i•u, 
·em seu a,rt. 58, pa:ragl'a.pho unico, .clo:s se.rviço.s -d·e hygiene, .que devia'rn 
·ser 1-ra•nsf.eridos á Mu!Ji.Cilpali-da,de, o da «execução de q•uaesque.r •provi-
denciaiS de natureza defensiv a .contra ~a. invrusão de ~Jnol·estia·S exotdcas 
ou disseminação das incl-i-gena.s ·na Ca,pital IF·ederal, empregando-se •pa.ra 
tal fim <todos os rrnei.o-s san·ce>iona,d.os .p.ela sciencqa .ou aconseJ.hado.s 1pela 
observação, ~ta.e.s ,co1no :rLgorosa vigilancia sanitaria, assis1tenrcia h-üistpita-
la-r, -isolamento e -desi·mf-e .. çção>l ; o que sig·nifli•ca que a hygien" IITJQI'nicipal 
ficou send.b c.onst itui-da ex·clusiva,m,en'te pela hygiene de aggreSisã.o, que 
tem _po•r obiecto ·o saneamen•~o do m-eio ·em todos os seus detalh-es e as 
regras .pre-ci·sas para co~n!sei~al-o; 

Conside·na,ndo que, a -d-espeit.o 'de tão -c-lara di.sposiçã.o, o serv·iço de 
hygiene -d:ef.ens:iva, que ·a <lei ma-nda consi-de-rar <f.ed.eral, foi ;ndevida-
men~e transfe'rida .{L M•unidprulida,de, ·que •t.a,mbem ·indev:ida:mente o 
acCleitou e administrou, .depoi.s de .regulru111;en1tal --o, como si ·se·rviço _mu-
nici-pal fos·se ; 

!Considerand-o que o i•nteresse pu•h!Ji·co reclama a .observancia õnt.e-
gral do dta,clo .paragrrupho unico, não sendo admissivel que vor mais 
.tc,m,po conUnue a ca·rgo da Mumid pali-d,a,de a hyg-ie.ne d.e def.e:Sa .contra 
:oils molestias .t:ransmi•ssivei-s ·na .Crupita.l F·ederail, q.ua,n.do .os .outr.os servi" 
ço:s no 1nesmo pa;ragT8.!pho exciluidos , -da hygiéne · muni·ci.pal se a;chan~ 
sob a adm inistração 'do !Governo -da União; 

Con·S·idera1ndo, •po.r flm, que a i·n'sa1u-hridacle .peculiar da .Capital 
Fede•na.l é consta,nte am-eaça á saude publi-ca ·no·s Esta•dos e -dura;douro 
per-i.go ·para o •bem es-tar •ge.ral, pelo q.urul deve a Un1ã.o .continuamente 
velar; 

Resolvf· avocar :para a ad,ministração federa.!· o serviço de que tra·ta 
. ú n. II do parag,ra,pho .uni co do a11t. 518 da Jei n. 85, de 20 de setembro 
de .1892, en-c.orpora,n-do -·o a:os seTv·iços regula,m,ent ar-es .cloà- Di.rec.toha Ge-
ral ·de .Saude· P.ub!Ji•ca, e annuHar os a.cto.s anterio-res do ·Fode·r !Executivo 
pe'lo-s quaes 1al -serviço ,f.oi illega)mente •transferido rã Muni·ci•paldda,de 
elo 'Disl\ricto Federal! , · 

ESTABELECE AS BASES PARA A REGULAMIIDNTAÇÃO DOS S·ERVIÇOS DE HYGIEJ:oj'!il 
'DE DEFEZA 'DA CAPITAL ·FEDERAL 

Dem-erto cllo P<o.(hBr EXieK>1~t[i.vo n, 4, 4:6:4, <l'.e 12 <!'e jnlho de 1912. 

O President.e da Repwblica do,s .E.s,trudos Uni-d-os do Brazil, tendo 
.em Yista o decreto ·n, <4 .'46.3, desta data que a v oca para a União oa 
serviço•s d~ ·h ygli·en.e ·defens:iva da Capital Federal, .resolve que, na re:· 
gula;men,taçã.o dos mesmos serviços se observem as seguint-es bas(O;S: 

1.0 üs •s.erviços de hy·giene d.ef.ensiva. da Capital 'Federal comrpr0-
henqem: a) a •poli-c-ia sanitan-ia contra as :mo'lestias tra.n,sm.issi-veis ; b) 
a assist.encia h.ospl•talla,r; c) o i.sola,m·en,to e de•sinfe'cção; tudo nos termo.i 



do !11<. II elo p.a;ra.gra,pho .u·ni.co d.o art. 58 da lei •n. 85, de· 20 . de set~rri
bm d!e 1892. 

_ ct) a •po·licia sanitaria fetlera l <terá .por -ofbjecto a a,v.eriguação do.s 
casos . -ele ~mole:stias rt•nansmis1siveis ·e o em!p1reg.o d.O·s me·ios adequa;d.os ··á. 
ex-Hn·cçã.o das .e,p-id·e<~nJias e end!emias, ex•ce;ptuando ·.as aff.erentes <á hY· 
gjene de agg.ressão. O .conhecimento dos ca·sos occurre.ntes .de t.aes m:o. 
!estias resul.taná ·da indagação e da notifi<cação com.pulsoria. A •inda-
gação consi<stirá nas visitas dorr-J1,cilliarias em z.ana ou r egião ·eiffi que 
ap.parec.erem casos -ele mü'.le.stias tnanSimi•ss·iveis ou ha,j·a, rece·io que ap-
pareçam. 
condiçõ.es do meio em .que se manifestarem a.s referid.as molestia.s e .para 
indicar a precisa corr.ecçã-o, .quer aP·plicando as leis federae~ ou munici-
paes, quer solicitando .a quem de dLr·eit.o provid·enci.as extraordinarias. 

Dadas del·iberações ·e ordens da autoridade sani'taria have•rá recursos 
admini,strativo,s para o Minis1no da .Justiça e Nego·ci.os Inte-ri.ar.es. 

A notificação compuls-oria será constitui-da pela obri.gação, que suc-
ce.s.sivamente, e ·cada um em falta do precedente, terão ·: o mediéo assis·-
tente, pa,rt·eira ou enfe-rmeira, o dono do dom·iciliü, o parente ma1s pro-
ximo do enferm-o, que com <lHe .residir · na .mesma casa, o chefe do es·ta-
belecimento em que o doente m.arar, e, finalmente, :o visinho contíguo -
de levar a;.o conheciment.o .cJa auto-ridade sanitaria, pela f6rma que fôr 
d·etermina.da, a •noticia de qualque·r doente de molestia transmissivel , 
v·erificada ou ,suspeita, ·com ou sem assis·tencia medica . 

•Com:o medi.da assecurator.ia da effectiv;dade da notificação compul-
soria, se·rá instituído o serviço ·perma,nente da verificação. geral de obi'tos. 

l>) A assis•tenci.a hospitalar será facultada <ás pess·oas que pedi.rem, 
e •torna:r-se-ha •O·brigatoria nos casos adiante assignalados. 

A ad.ministração assegurárlá. aos doen1·es o elireit.a .de s.e tratarem 
com os medico.s de s ua confiança, desde que disso não decorra onus .espe-
cial para o estabelecimento. Em épocas epidemicas, o (}ov·er.no ins•taJ.la·rá 
h<::>spitaes em pontos diversos .da cidade, ou do.s seus suburbios, em 
ordem a pres•tar -assd,stencia prompta aos enfermos e a facul•tar aos que o 
pedir.em o .recurso d.o 1so,Ja,ment.a nosocomial voluntario . 

·A assilstencia hos.pitala;r ·S·erá ooriga•to.ria,: 
Para os indi.ge-ntes .ou necessi1ados; 
Para os enfermos ·encontrados .em habitações collectivas, nas .quaes 

não pos·s.am ser convenientemente isolados; 
Para os .que ·habitarem domicilio sem as preci.sas condições hygien i-

ca.s, quer para -o iso la·me·nto, quer para .a tratamento; 
Para os que infri-ngirem o isolamento ·estabelecido. 
•O) O . isolamento será applicado aos enfermos e ás pessoas que· com 

elles 'tiveT·em ·tido contaoto, salvo a hypothe.se ·ele lhes ser concedida a 
simples vigilancia medica, ,a; juizo .da autoridade ·.sa·nitarfa. 

O ·isolamento do.s communicantes fa.r-se -ha nos seguintes easos: 
quand'o voluntariamente •O pedirem; quando não dispuzerem d·e recursos 
para .a. sua nna<nutenção.; .quando não o.fferecerem garantia de submissão 
á vigilancia medi·ca; quando não pud.erem transfer ir 7se para ou'lro do-
micilio •e o seu ,preci.sar de ,expurgo rigoros.a ; quand:o 'Uão se sujeitarem' 
ás ·medidas de desi.nfecção ordenad,as; ~quandro i:nfringir.eín as regras da 
vi.gilancia medica. 

As .desi·nf.ecções .se.rão gr.atuita,s ou retribuídas e a qualquer será. 
peT.m:i•ttido P·edil -as, independentemente da declaração ele motivos. A 
admi•nistração responderá pelos ·prejuiz.o.s que . . a cJ.esinfecção causar· aos 
particular.es, se os diteis prejuízos resultar·em do de.scuiclü ou imperícia. 

·Emqua,nto não forem regulamentados os serviços de ·hygiene defen-
siva, a a utoTi·dade sani:tzt;J' ia gui.ar-IS·Ei- ha pelo clispost.a no pres•gntE! ' de-



cre·lo, pelas leis mume1paes e pela•s instrucçÕes que receber do Minhsterio 
da Justiça e Neg'ocios Inter.iores. 

1912- L. orç. n. 953 de 29 de dez,embro: 
Impo,sto sobre o consumo de a.g.ua, 1.700 :00·0$. (Rec. oTd . aJ'tigo 

1° .n . 28.) 
lm]Xls•to sobre est a mpilhas em cart azes, 1:000$. (Idem art . 1° 

n . 31.) 
Imposto d.e transmissão ele propnieda cl e no Districto Federal, 

2.100·:0·00.$. (.Rec. extr. a rt. 1", n . 59.) 
Imposto de i·ndustria •e profi,s.sões no Di:>tricto F ·ecleTal 2. 500 :00·0$000. 

(Idem ·a!'ll. . 1°, n. 60.) 
Continuam em vigor o § 1° do art. 7° da, lei n. 489, d·e 15 de 

dezembro de 1897 e r espectivo regulamento . ADs grandes oonsumidor·es 
de agua para usos industriaes ou de commercici, •á 'tax a de 150 réis, será 
feito um a batimento, a t é 50 o/o , d·e tantas vez.es 1 o/o quantas f.ore m as 
parceHas de 4 . 000 metros cu bicos de seu cons umo em cada semesüe. 
(Art. 8° .) 

-L'. ·orç. n. 957 de 30 de dezembro - E ' o -Governo .autorizado a 
despender: 

•Justiça do D istricto Federal, 343 :7 29 $059 (art. 2°, n . 12 ). 
Policia elo Districtio ·Federal, 2 . 989 :6.67$43 8 (ant. 2°, n. 14) .., 
Corpo de Bombeiros, 898 :3.60 $.5 50 (art. 2°, n. 37). 
!Esgotos da ·Capital, 4.679 :725$87·5 (art . 21, n. 12). 
Illunünação publica, papel, 628:288$662 (art. 21, n. 13) . 
.E' o Gover.nD a utorizado a realizar as obras 11ecessardas a os . melhora -

mentos elos pontos da Republiea ( a rt . 22, ns. 25 e 30). 
E' o Governo a utorizado a abrir os cr·eclitos necessarios pa r a.: 
C') ISUpprir as deficiencias q ue no exercido desta le·i S·e v.erifica,rem 

na consignaçã>o da verba 11" clD a.rt. 1" d estinad a á 1'\evi.são c[c, rêde e 
novas cctlltalizações para o 1fim cJ,e ã ttencler ao supprimento de agua aos 
suburbios da. Ca']Ji>tal Federal . ' 

b) constituir um -capital d·e mov im entá .para acquisição direc ta aos 
fabrica ntes e foTnecimento aos particulares de a,pparelhos necessarios á 
regula.rização dD suppTi.mento de agua (Art. 23, n . XXXII) . 

· E' ainda o Governo ·autoriza do a p romover os ·m elhoramentos de _ 
serviço.s de .esgotos e illuminação, ·de m aneira a sa tisfaze r :ás exigencias 
.sanHari.as e á comm·odidade publica, sem novos onus para o Thesouro 
e o contribuinte (A!rt. 23, n. XXXXVII) . , 

1903 - L. orç. n. 1.141 d.e 3ú de dezembro ~ Imposto sobre o 
·co.nsumo d.e agua, 1.7·00·:000$000. (·Rec . orcl. art. i•, n. ' 31.) 

Imposto sobre a.nnuncios cartazes, 1:000$000. (ldem arf. 1°, n. 34 . ) 
Imposto de transmissão de pro.priedade no Dis·tricto F ederal, .. . .. . 

2.000:000$000 . (Hec . e xtr . art. lo, n . 62 . ) 
Impos tos de industrias e profissões no DistriC'to F-8d eTal, ... ....... , 

2.600 :o·oo.$00·0 . (Idem, amt. 1", n, 63 .) 
·J!.:' o Governo RJutor·1z-a:do a cobra r .taxas ·para o fundo a.estlnado à " 

obras cl.os :melhoramento,s elos portos e:x:emttaclas á custa da U nião 
( ar·t. 2°, n. IV). 

L . o·rç. 1n . 1 .145, de 31 de ·dezembro ~ E' o GovernD a utorizado a 
despender o ·seg.uinte : 

Jus tiça do Di•stricto •Federal, 34 1 :329$059. , ( A J,t .. 2° , n. :12.) 
PoHcia elo Dis.tr·i<Cto F.ederal, •3 . 78•5 :1471 $3-83 . ( A.rt. 2°; n . 15.) 
Pawa a. con·' .i.nuação da s obras el-o .quar t.el ce·ntnal do Co•r·po de Bom-

bei•r.os no Districto ·Federal, 80:000$000. (Art. 2•, n . 37.) 
Col"]Ju de .Bombeiros, 8 00 :60.1$199. (Art. 2°, n. 38.) 
Esgotos da Ca·pital Federal , 4.856:529$500. (A<nt. 16, n. 12.) 

. \ 
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. 111-umi'nação pub~ka na Ca·pital FedeJ,al 
(Art. 1-6, n. 13.) 

E' o Poder Executivo autorizc-ud,o: 

(papel) , 628: 288$ 662. 

1. 0 A odes·p~ n-der ai é a. quantia de 250 :000$ para a uxiaiar nos Es-
tudos e •no Dist·r.J.cto •F·eele r a.l •a fundação ele i·nstallações agronom~·cas 
a.:nOlogicas , cam[)os de ex1)eri encia e ·demonst·ração e .pastos zooo~ech·ni
cos, que a i·nida~biva .parti-c·ular se propuz.er a crear c-otn· o intuito de 
a•perfeiçoa,· as ·divers·a•s cu!o' .uras e a ·creação Çlo gado, não excedendo de 
.100 :000$000 •O auxili.o pa•ra eada uma das estações a.gronomica·s . (Ar-
tigo 17, n . 5. ) 

2.o A transfeTh' •á Aekn•Lnhstraçãr jo DJ•stri·cto .FeÇleral ou a co·n. 
tpactar cem CJ'U€ll11 anelhores va·ntageaiS of>ferecer, sem onus . ·para. '1 
u .ni'ão, •O_S S8l"Vliços •e .as 'O!br.as de •ffi·elhonaim·ento •da lagõ'a Ro-du :jg·o d-e 
Freütas,: a que se .referem o decreto n. 1. 07.9, de 18 de setembro ele 
1·890 e as instrucções d-o Mi·nh~(erio d.a I.nclusolria ·ele 5 de setembro ele 
18·91, })Odend-o •rnodif.i<ea•r os r-e:s;pectivo.s ·pianos; ·e a >abrir o·s •creclitos 
necessarios até· 20 :000$000 •pa.l'a a co·nservação elas o'bras feitas, em-
quanto não -fôr eff-eclu a•cla a transferencia. (Art. 117, n. 34.) 

3.o A .realizar as obTa·s nece~·sarias ao m elho•ramentci dos portos da 
'Rer,mblica. ( A,rt. 17, n. 41. ) 

- E' o Governo a utor·iza·::lo .pe~·o Minis teria ' cl•a Fazenda: 
,1.0 A enUar em accôr·d.o com us !Governos dos Estados e elos Mu-

nid.pi·os, /'afid'l'\ de lh-es twan:sferir, ind epend ente de hasta p·ublica, os pro -
prios nacionaes qu-e elles pr-etenderem acl'Ctuiri-r. (Art. 26, n. 1·4.) 

2. 0 A. entregar a •litu1lo gr.atui'to ,' a quetn de ·direito, o te:rreno n o-
oes-s-a•rio ·para o alar,game·nto do -cemiteJ'io ·d-e Santa Cruz, t e.r.reno ess·~ 
j§. -ind\oca.do ·na pl·anta -cada,s.:.rail, leva•n•tada pur ordelln- d-o MJ.nister-i-o da 
Fazenda e co.nstaJ1te -elos lo t·e.s 71 a 7•4 oda rua Sete de Setembro e 1, 2 A e 
3 d.a .rua da Verdáde, na•qu e·l~ ·e ·c·ura'-o. (Art. 2·6, ·n. lo7.) 

3. 0 A con ceder aos foreJot·os da >área -de fôro na Jl.'aze·nda de San'a 
Cruz, e ele que trata o art. 20 do -decreto n. •6-13 , ele 23 -de ,o.utubro de 
1-89•1, si o requererem, a r esci·são elos foros •m ed·ian,'e o paga mento :P'l'Ó-
vi.o ele 20 a nnos do fôro a que e-s-tiver·em obrigados, e mr-is a joia de 
2112 o/o. 

Para 'bs fo·re iTOtS '"de .teT•l'e nos o-ccu1paclo.s .por lavoura, ' a .resc•isão 
será na razão ·de 1$ por alqueire 'de 48 "' 2, 400 e -inais a .joia de 2 112 o/o. 
precedendo a medição, que será ·feita por engenheiro cnomead-o ·.pelo 
Go·ve•rno e paga pelos -interessados, na razão -d·e ,1 0$ por ' aJlqueir-e 
(-4'8"'2,>400) ·até 1'6, •e '5 $ ele cada um que ·exceder de 1'6. (Art. 16, n. 18.) 

1904 - L . n . 1.151, de 5 d•e janeiro - iReo.r.goaniza o_s serviços da 
Hygiene Ael•tll'inist.rativa da União. (IV. Hyg·iene Adminis-trativa.) 

Dec.reto ·n. 5 .156 , de 8 -de março - Dá novo regulamento para os 
serviços sanitar-ios a cargo -da União. (Idem.) 

Decr-eto n. 5 .157, -da :ITie~•ma da;ta - Approva o .regulameino Glü 
serviço de p.ro:phyGaxia da ·febre ama.rella. (Idem.) 

Decre·~o n. 5. 244, de 30 de n1aio - Pro·mu~.ga o regul•aim-ento .pro .. 
cess.ual d•a Justi'ça ·Sanita•ria . (•Icl·em.) 

Avi:so do Min•isterio da In-dust,ria, Viação e Obras P.ub li·cas n. -113, 
de 24 de maio - Respond-endo ao offi-c·io n. ,15•6, ele -5 de fevereiro do 
cor.rente anno, ·em que .o ;prefeito so\i•ci·~.a . a .passagem para a adrm.inis .. 
tr.ação municipal da ,Estrada. de •FerTo da Tijuca, a elualmente e"'plora-
da pela Companhia •Ferro Carr-il ·de •S.. Chr-is:ü-vão, cOimmunoica 'que, de 
a-ocôrdo com o que i·á . f-oi declarado •á 'Pre>fe i-tura . pelos avisos ns. 5 e 
200, de .2.2 de .A.gasto ode 189·4 e 11 d-e -setemb•r-o de 1900, não' :póde es-te 
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Ministerio abt.ender ao que...JPed·e, sem d·eliberação do ·Congresso Nàcionaf 
.a .tal r espeito' 

L. orç. n. 1. 313, de 30 de clezem:bro: 

I·m:pos-to sobre o consumo 
tde ag-ua ................ 2. ·600:000$000 (Art. 1°, n. -32 Rec. ord.) 

Dit.o sübr·e a.I1l1llinCÍos em 
cartazes, m,à;nuscTi·ptos em 
impres•sos, affixado·s nos 
Jog-ares publ>i-cos ou distri-

1Juidos eiT\ avulsos ... ,. . . ·1 :000$000 
Taxa 'de aferição de hyelro-
met•ros ....... . ·. ....... . 1 :000$000 

Imposto de transm·issão de 
pruprieda<d-e no Di\sota·i·cto· 
Federal ................ 2. 000 :000$000 

Dito de inclustrüa·s e .prof.i-s-· 
sões no Districto Federa~ .2 .'600 :000$000 

F .u•ndo destinado ás obras 
de melhorwment.os td o 13 
por·tos, execu.tadas lá cus-
ta da UniãJo: - Rio de 
J anei'l'O. (OU.I'O) . ..•...• . 3. 0·00 :000$000 
(Do art. 1°, n. 71. Rec. 
ext:r.) 

(Id., •11. 35) 

{ld ., n. 41) 

('Id ., n. 6<1. Rec. extr.) 

Cicl., n. '615. Rec. ext'l'.) 

(pa pel) ·5oo :ooo$'ooo 

- E' o Pr.esidente da Rep·u·biT•ica · au•t.orizado: A ·cobra•r par.a -o ;fu n-
do cl•es.tinado âls obras de melllwraJ!Tie-ntos dos portos ·executadas á •cus· 
ta d"" 'União: Jo a .taJ<a at•é ·2 o/o ou:r·o, .s·obre o va.Jor oJf'ücial da ·importa-
ção do porto do Ri.o ele ua:neiro e das a lfandegas -elo Rio .Gra.nde do .Sul, 
e>Oceptuada.s as mercadorias de CJ:U·e ·tnata o •n. 2 do art. 1°; 2P a taxa 
de um a c!nco réüs por Jdlogralmma· .de :mercadmia que fôr ca;rrega;da ou 
des·ca;l'regaõa, segund-o o seu vaJ.o,r, desti·no ou :v·roceden'C'ia de outros 
povt.os. (Art. 2o, n. 4 .) 

Para a:ccelerar a .execução .das ob.ras refer·id as •Poderá ·O Pr·esi dentz 
da Ee))Ublica acceita·r do.nativos, ou mesmo a;uxilios a t-ituilo oneruso, of-
fereêido·s 'pe J.õs 'Estad.os, :mu·ni·cipios -o·u wssociaçõe.s in'eressadas no me-
lhoramento, comta·n.to que o•s enca•r-gos .c]e .taes auxi:·ios ·não ·exceda;m. ao · 
producto da •taxa •i•ndi·cada,. (Idelm, idem, •p-aragra;pho 'tl!li·Co.) 

- E' o Presid-en-te da 'Repu'b lica autorizado: A ado•ptar o pap•,J 
sella•do na an-ecadação do ilm•po.sto do •seHo do pa-pel (art. 2°, n. 7 ),·; a 
an•endar os ·campos da fazenda d.e Santa Cruz (art. 2.o, n. 8) . 

- E' . o Presidente da iRepublica autorizado a conceder isenção ·~e 
direitos a;duanei.ros: .2• -ás d,rogas e utensiJ.i·os, que forem importados para 
uso <la;s associaç0es ou l'igas ·co·ntr a a tubercu1ose; 3° ás sementes e 
exemplM·es de ·ptant.as vivas, ele reproduct.ores f·inos de. gado vaccmn, . 
cava;illar, muar, 'lani•gero e suíno. (IDo art. 2•, n. 12.) 

- F ·ica i•sento de d·i,reitos, lá .requisição elos gover•no,s dos •Estados, 
dos municfpios e do Districto F ·ederal, o ·mruterial .importado para s;;r 
ltpPHca~o pelos 11n1esmos em suas ohras, fe;l.t.a;s por administração Hi 
co.ntra•cto, e que tenha;m por fi.m( o saneam•e·nto, embel1ezannento, abas-
teci-mento de a-gua, rêdes .d.e esgo:tos, •caJ·çamento, inclusive brita;dores, 
motores res·Pectivos e ro·lo.s ou -com~pr.essores ·para :ma:cad;a!mlizaçãü, ~me
lhoramen-to e c·o·nservação de •barras e '])OTtos, cons-trucção de fornos par~ 
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inclnera·ção do üixo, po·n·t.es, illu.minação, estradas de .ferro e viação ele-
ctric-à, ' In-cl-usive o que se de·s-tinar a-o desenvolv-i-I1fento· de fo.rças ·para 
estes fins. Out•rosim, e pe:a mesma -fôrma, é isento .o ma::-erial destinado 
a laboratõrio:s de a-nalyses e ao desenvolvimento da ·i·nstrucção mini>S-
trada directamente por aqueUes ·governos, (Art. 3°.) 

•Nos port-os em que ha ou venha a ha~-er obras de cães, dragagetn 
ou -outras, co•n•c-edi·das -ou executadas por -cont-rac.to ou adminis -
tração, nos -termos dos dec retos ns. 11 . 7 46, de 13 de -outubro 
de 1869, e 4 . 859, de 8 de J-unbo de 1903, nenhuma mercad-o-r-ia, seja qual 
fõr a sua nrut.U'reza ou destino, que entre pe1·a barra, . •poderá. ser ·des-
em'ba•rcada Sem transitar 1Wr aq.ueilles -c-áes OU obras, sujeLta sempre . ao 
pa;game·ntv das •taxas respec tivas. Esta dis•posição a,pplica-se nos m .e; -
mos •termos e -eím tod-os os casos ás m1ercadorias a embarcar (art. 19) . 

Nos ['ortos ser:v-i·dos .po•r -transi-to fóra da bm'ra., canal ou rio, o-ffe-
recendo accesso ao porto, c-oa'npéte a o !Pres-idente da lRepublica providen-
ciar pa-ra que •se faça ef:fec-ti v a es-!a dis·posição, a qua-l, •por sua vez, só 
tel1á appHcação na-que ll-es p-or~os, em que as obras, a juizo do mesm•J 
P•residente, já .p.ro•porci-o·nem .prompto embarque e desem,barque â.s :mer· 
c-rod-orias (idem, .pa-rag-ra;I!Jho unico). 

Na reorganização do serviço ele abastecime-nto de agua para a Ca· 
pita! F-ederal, o Presidente da .Re·publica fará as necessarias alh~e•rações 
nos reg·uJamentos ns. 2. 79-4, de 13 de janeiro de 189•8, e 3 . 056, de ·24 de 
outubr-a ·do lmesm,o anno; tendo •por fim applicar o disposto nos §§ '1° 
e -5° do art. 1° da lei n. 2 . . 6.39, de 22 de setemb-ro -de 11875, dete!'minanclo o 
numero c·onvenien•t.e ele g.ru:pos de predios c-lass~fi'cados •pel-o valor lo-
c-ativo, -com-o esta1be'lecidos ·no art. •8° :paragra[J>ho u.ni·co da rr-ei n. 95 3, -de 
29 de dezembro de 1902 (art. 2Z). 

Continúa em vigor o ar-t. 11 da lei n . 1. M4, de 30 de d-ezembro de 
1903' (do al't. 24). (1) • 

L. o1·ç. n . 1. 316, ll-e 311 ele c~ezembn~ - O P-residente da -RepubJi.ca é 
autorizado .a des·pend-er: 

J'\istiça d-o Distr~c-to •Federal, 3•41 :379$059 (ar-t. 2°, n. 13). 
Policia do IDis-tr.icto •Federa.!, 3 .. 824 :•690$0:63 (art . 2• , n. 15). 
Cor-po de Bombeiros, 7•81 :310$550 (a•rt . ·2•, n. ·38) . 
Esgoto <'La Capital 'Fed eral, 5.:302:757$130 (art. 13 , n. 12). 
Il!uminação publi·ca, 5131 :273$•6162, OU'l'O; :628 :288$662, pape1 (arti-

go 13, .n. 13). 
·E' o Pres1dente da Repuhlica •aurtorizaclo: A fazer, ·conjunota o-u se-

parada•mente, as operações de -credito que mais co·nve-nham •pa;ra rea1!-
zar as acqu·isições' e obras q.ue .tenham ·por fim melhorar e augmen.tar 
o serviço de abast ecimento de a.gua ·á Capi-tal Federal, incl-usiv-e -o aJbas-
tedtnent6 da rua Viuva IG.arcia (1lnhaúma) e de Sepetiba, das ilhas do 
Go-vér.nado-r e ele Paquetâ, e de Vi.g-ar.io Geral, em, Iraj:á, podend·o rese·-:-
va,r, ·.para o serviço el-e Jur-os -e a;mo•r.~isação do caJpi.tail que .levan-tar ou d·0S 
'títulos que emitti.r, a .renda · d-e tod-o o -serviço . . 

1905 - Dec. ·n . · 5 A6:jí, de 25 de fevereil:o - Dá regulrumento para 
a ·aNe-cadação do im:pos-to so'br·e il:nn·un:cius elm carta_zes impt'es:sos e ma-
r.uscrip-tos. 

(1) Art. 11 - Gon.t-irnúa em •vigor o art. 16 da lei n. 9.56, d -e 20 
de d-ezemb•r-o de 190,2, na vartc referente á isenção <}o 1m-p-osto de l·m-
Pol"t(lção •pa-ra todo o material destinado á construcção- de um Merca:1o 
no:s .terrenos da praia de D -. Manoel, :na Ca.pita1 FederaL (Lei n. 1.14'41 . 
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Presta: -se-ia a •la.rgos comm entari os a an a ly•se das leis e decreto.« 
qu e teem confe. ricl.a e ao m,esmo tempo r ec.usad"O ao Di.stri c to rFed.eral 
alguns do.> ser viços de ·ca:racte r lo cal, que a Oo.n:s·tH.uição lhe outorgou, 
si a sua .le·itura e e-s tu do não ba,s t asse·m pa ra d·emons t.ra r a ·h esi,tação e 
a incoherencia con1 .que se .ba pro-cedido nes ta 1m·a~t.e ri a, a:J.i.ás de su1nn1 a 
rele\rancia . · 

E' a:ssim qu e, antes de tudo, ·torna -se .saHente, entre outras a nomalias, 
· o ant agonismo de duas leis orçamenta ri a s, pt.omulga cl.as na mesma da•ta. 

Ao passo que a. J.el da. .r eceita: n. 191 A , d.e 3 de setembro de 1893, de-
. t·erminou que, POT conta da a rr·ecadação d-o.s impo·s·tos de tra nsmissão de 

proprieda de e de indusüias e profissões, fossem f.eitats t oda s as despezas 
com a Jus tiça, Poli cia .. e ·Corpo de Bombeiro·s, ficando d ellas exonera da 
a Municipa lidad•e, a J.e1 de d·es.pez.a n .. 121 B, da mesma da ta, cons ignou 
v·erba.s pa ra a metade apen a,s das d·espezas com a Justiça e a P olicia., 
e declar.ou peTma nente a disposiçã-o •r elativa. a o dispendio des·ses dous 
s erviços, is to é, qu e seria m ·subsidi a dos pBlo Dis•tricto F-ederal, na ra zão 
da metade. 

Apeza r de consigna r •o C-ongre.sso, por vezes, a passagem dos s·er-
viços de hygi·ene def.ensiva para a Munieipa!iclade do D is tricto, não es•ta -
belecendo verba pa•ra os mesmos ser em custeados p ela União, e de ha-
verem si·do .entr·egues •á m esma Murtieipalidade os ·edifieiots em que tae.s 
serviços fun ceionav am, foi só depois d·e quasi dez annos que o Poder 
Executivo cons-iderou ·que a. transf ePen c.ia. fôra ind·evida. ·por (irsso que a 
lei mandava que fo.s.s.e f edera l o Rer viço de hygiene defensi~a. OonsHtuiu 
·esta uma das razões do decreto TI. 4. 463, d'e 12 de julho •de 1902, 
pelo qual o -Gover·no .a vocou p·ara a a.dministr ação f'eder.a l o ·Serviço de 
hygiene d.e d·efesa, es tabelecendo, por outro d·ecreto da m esma druta, as 
bases para a sua regulamentação. 

:E' manifesto o an tagonismo de leis que teem dado ·e simultanea-
m en te n ega do a o D is t r icto 'OS S·er viços d.e bombeiros, gaz, esgoto e agua, 
que conserva m sob o domínio da Uliião a.s florestas e passa:m para o 
m 51Smo Distri oto os onus com ·est r a da.s que <Sómente s·erve1n a ess·as 
f:loresta s. 

•São .evid-entes os erros ele contabilidade que se no•tam em -leis orça-
mentariaS, a.s qua·es não .incluP-111, po.r vezes, na receita, o.s ünpostos 
a cima m enciona dos, e na. cl espeza contam com o seu .proclucto , para custeio, 
por m e•tade, dns serviço.s com a P olicia, a JUIStiça local ·e o ·Corpo · d.e 
B.ombeiros . 

Com o:rçamentos, por tal fórma ·errados, tem o Congresso infringido 
a Constituição, autoriza:ndo o Governo .a ·arrecada.r . imposto,s e a m a ndar 
applic.al-os, por conta d·o DiG•tri·cto F edera l, a serviços, -do·s quae.s uns 
nã-o con>•tituem clespeza lo cal, -out ros não podem pa·ssaT ainda pM-a a 
Municipa lid a de, e finalm·ente ou t ros continuam a .ser ad ministradns, sem 

. ra zão, pel~.s ·a u•t.orldad51S· da Vnião. · 
A inconstituci>Ona:Ji.dade d·e taes acto.s não .pó de soffre r contestação. 

Não ~.omp~t·e á União d.ecretar impo.stos sob)".e d·ndus tria s e profissões, e 
transmissão de ·pro•priedad·es no Dist ricto .Fed eral . Não lhe é t ão pouco _ 
permii:tld.o ·crea:r impo s<tos para uma pa rte -deter.minacla, d o t erritorio 

: naciona:l (.Const., a rt. 7°, § 2° e art. 9°, ns . 3 ·e 4) . , 
l~' injus:tificavel o .arbdtrio de s·er em ·debitada,s ao Di·s·tTioto despezas 

com .serviços em .que •nenhuma inte rferencia teem a s ·auctoridad·eiS mu-
n'icipaes. Taes são a illuminação publica e os esgotos da cida:de, ·subor-
dinados a contra otos, ·8'111 que o G overno N acional é uma d:atS· partes e a 
outra lé cons:tituicla .por Companhi:a,s e·strangei·ra.s, cujos direitos patrimo-
niaes não fora m al•t-era.!'los pa ra mud ança d·e fórm f\, d,o Governo, Entre-

.. 
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tanto estes con<tractos já fora,m proToga dos e itmova dos , sem a cquiescen-
cia. nem aucli-encia da Mu·nicipalidacl·e. 

No me·s·mo cruso .se .acha,m a Justiça e .a_ Policia loca.!, ins tituições 
f ede raes , p·elo menos a ult•ima ( Art. 34, n. 30 ela, Const.) 

A cr.ea,ção do s erviço de ili cendios , qu e por lei compete á Munic·ipa,li-
dade; não lhe impõe por es te f a_oto o dev-er de contribuir pa,ra. a manu-
t enção do Corpo de Bombeiros, milita rmente OI'ganizado, e que faz 
pa rte da f·orça arma da fed·eral, constituindo comp<lnháa de s a.p<ldON>S. 

A' Munici.palidade incumbe o deve r de ,begular o s erviço el e <lbM•teci-
mento de <lgua ·á popul :'\.ção e ·prove r sobr·e a conservação B replantio 
das mattas f.lor etstaes . Entreta nto continúa o Governo na_ posse de taes 
a ttribuições, que 'não lhe são inhe rente-3, e a anecaclar à s ta.xas d e con-
sumo d·e a gua, trata ndo até ela acqutsição ·e a proveit,w1en.to de nov·os 
mana.n ciaes e elevação ·das r etspecti v as contribuÍções. E ' justificativo 

· deste ulbimo acto o facto de ter deixado o Congre,sso sem á pplícação local 
o imposto de penna,s üe a,gua .e consignado essa cD'ntribuição como r en cla 
ger.al ·da. União. 

E 1n le is annuaeiS el e orça:n1ento, como a.s que se a.cha rn aqui extra -
atada s, desde 1891, o ·Congr0sso transgrediu clispos·ições clara s e .expT·es-
sas ·da Constituição, autot' izando o Governo, entre outros a.cto·s illegaes, 
a aforar e v.en cJ.er os terrenos devolutas, .sitos no Diost ricto F ederal. 

Ainda, mais: a Policia. fe dera•! r em ett e para o H-os·pi cio Nacioona.l os 
aliena dos ·que cahe:m sob sua acção e a Prefeitura só t em conhec iment-o 
do f acto, quando lhe ~São envia.da.s '"s contas de pagamento -cla•s des peza<S 
com os me.s·n1os ali ena dos. 

•Esta s i·tuação anomala e confusa, para a qual já fD'i reclamada a 
attenção do Congre&w , e m mensagem pre•sidencial -el e 11 ele s·et€mbro d e 
1898, deu origem ao fa,cto de julgar-os·e o Theso]Iro F ederal credor da 
avuHada somma de 6. 621 :850:$766 pelo balance t.e que enviou á P refeitu-ra, 
e no qual comparou a s r e'lldas a·rr·ecadruda·s com a:s d·espezas paga•s p ela 
Uniãc, por conta da Municipalida de, nos exercido·s -d·e 1894 a 1902. 

Tinha,m sido liqu i·dada s , ·em 1894, as conta-s <la Municipalidad e, rela-
tivas aos annos de 1892 e 1893, entregando o 'l'hesouro, em 4 de a go•sto 
d e 1894, por saldo, a quantia cl·e 420:477$388 . 

. Em outubro de 1903 •o Sr. Minis tro c1à Fazenda deu conh ecimento 
á Prefeitura da d.emons tração feiba .pelo Thesouro da. conta corrente, 
.nos exercicioos ele 1894 a 1902, r·ela.tiva ás r.endas aTrecada cla,s e ás 
despeza.s paga s pel·a União, ness•e perio:cl•o, por c onta ü a ·Munid.palicla:de. 

Eis o r esumo, s egundo o Th esouro, das r espomsabil klacl es elo Di.stri c to 
para com a União, até 1902: 

Exces•so do c!efiai·t sobr.e o sa.ldo .. . . . .. , , , .. . • . . . . . . . 
Ã.deantamento feito em 1895 . ... . ..... .. ..... . . · . . . · 
Empre.stimo r ealiz.ado e m 18 9 5 ...... . ..... . , .... , .. . 

Abate-se: DepO!sitos fei.tos p ela ·Companhia União de 
"l,rapiche·s , ainda não .reclama dos pela Munici-
.pali-clade. . •. . .... ... . ..... . ......... 

2.812: 850$766 
250 :000$000 

3 . 700:000$000 . 

6 '762 :850$766 

138 :000$000 

6. 624 :850·$766 

A a.na.ly•se dessa conta, a.ttentas a s propria•s dispos ições da .legislação 
orçamentaria do ·Congreos so Naciona l, demonstra que até o ·exel"cic io de 
1902, longe d.e hav·er c~efvcit, exi·s:t.e em fa.vor d.a Municipalidade o saldo 
de 2. 689 :99.6$215. 'l'al clifferença resulta. de incluir o The.s•o uro, no se u 

·balance te, o~s o:nus ·para a Municjpalida de, em to·dos .os menciona dos .ex er-
cicio•s, dó serviço ·cl·e illuminação ·e esgoto!S , quando em 1896 e 1897, o 
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legislador eliminou esse onus ela Municipa,Ji·dade, conservaa1·d·o apenas a 
obrigação de 'co:ncorrer ella para a metade das d.espezas cmn a Justiça, 
Policia e Corpo de Bombeiros. 

Ainda se ju·lgou o Thesouro autorizado a fazer figurar, na referida 
conta, a importancia de 3. 700 :000·$, Pelativa ao emprestimo feito em 
virtude da lei n. 352, de 12 de d·ezembro de 1895, sem ter r.ecnrr ido o 
Governo da União ao estudo elo elemento 11istorico para ficar certo 'ele 
que o Pod.er E:x:ecutivo se co.ncpromettera a .incl·em:niza.r a Municipalidade 
ele despeza mais avultada, que aut oTizada pelo mesmo Governo, quando 
a elle .estava exclusivamente subordinada., fez e.m 1893 para a·bastecer 
ele carne verde a po·pulação d·esta ci·dade. !Foi este o motivo elo deficit 
ele cerca de 4. 000 :000$ que, em .seu balanço, se apresen~ou á Municipali-
da-de logo no inicio ·de .sua, administração independente, obrigando o Pre-
feito, em 189·5, .a acceitar as cond1ções elo mencionado empr·estimo, !S·em 
que· e•ntretanto a lei n. 352 se referisse a qualquer juro pela móra do 
paga.mento. Não pó de, portanto, ser consid.erado ta.! emprestimo como 
adea,ntamento por co·nta de Hnpostos únmicipaes, arrecadados pela União. 

·Tucl.o isto f·i·cou exuberante·mente· demons•trado pela Pr.efeitura 11as 
considerações que aclduziu, em contestação ao balancete, T·emettido pelo 
Sr. Ministr·o dJa Fazenda. ( 1) 

'Mas ·para o Thesouro pct?·ece ?JVttito dcwo, ·que fica·nclo o Governo 
auto.riza~clo a fazer os .serviços ela Municipa;lidad.e, ainda a, cargo ela 
União, ·em virtude düs contractos e por conta elas verbas que no orça-
mento ela r·ecei·ta lhes são deshnadas, está a Prefeitura obrigada á des-
peza .total com a illumo·naçfuo .e esgotos. E como a~s verbas ·especiaes da 
receita, constam, em alguns orçamentos fecleraes, não rodos, dos im-
postos de tr.ansmi·ssão de propri·edacle .e de industrias e profissões, pa-
r.ece pelo contrario m ·wito ola?'o que, aclm.Jttindo o Congi'esso a hy.pothese 
ele ser ·entregue :á Munidpaliclacle o saldo .que por ventura an·nua l•nente 
occol'ressse, ·esta hy.pothese nunca se verificaria, nem ·se ha de verificar, 
porquanto a arrecadação -dos doU!S mendunaJdos impo•Stos jámais C!hegou 
nem chegaTá para satisfazer aos encargos que f.orço•sa.mente o Governo 
quer sobre ella fazer pesar. Dahi a conclusão ·log·ica ele que, em breve 
tempo, a ser confirmada .tal •doutrina, os mi:lhar·es de cO'ntos que a 
Municipalidade terá de accumular, de .anno em anno, no seu debito para 
com a União, a arrasta,rão i:nfallivelmente á impo·ssibHJ.clacle absoluta ele 
exer·cer as suas· funcções constituciona·es, quando fôr exigido o pag·amento, 
ficando entfuo a curatelada em esta.do ele insolvabihd·ade, ou devendo ser 
entregues pelo zeloso curador ao respectivo juiz os bens existentes para 
lhe .abri r a faJ.J.encia. ' 

Não ha exaggero nesta. aHirmação, porque só a essa 'absurda con-
clusão •pó·de chegar a i:nterpretação dada pelo The•souro ao pensamento 
e .ás .intenções do Co:n.g~res~ ·9. • ............... .. ... ... ...... : .. 

As reclamações ·da Prefeitura nfuo podem, conseguintemente, ·deixar 
de ser acceiül;s, .e assiste-lhe o direito ele solicitar a ·entr.ega. do saldo 
que se verificou, no .periodo decorrido de 1898 a 190·2, uma vez que as 
proprias leis orçamentarirus do Congresso mandavam entr·egar o exce-
dente 'á Muni·ci·palidade, desde que fosse paga. a metade das d.espezas 
com a . Justiça, Po.Jicia e COJ'PO de Bombeiros por meio ·dos impostos de 
industrias e profissõ.es e d·e transmi!s•sfuo ele propriedade. 

Nem ha outra solução cleantê da lei escripta, que não se presta a 
inclucções forçadas e gratuitas, quando o .!egi!Olaclor ·não podia ter t;·ido 
o intuito de crear Dbices insuperaveis para .a Municipalidade e ele con-

(1) Boletim da; hvtendiJ?Vcvct Mt1Al!Vcipct·l, de outubro de 1903, pag. 3·17. 
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tnibuir par.a que ·ella eLaborasse o orçamento annual de sua i'ece:Lta e 
des·pe:&a, distanciado o ma.i.s pos!Slvel ·da vercla;de, sujeita, como ficaria, 
a "ontinuas fluctuaçõ.es ·de uma divida .annual, prog.ressiva, forçada 
e inconsci·ente, senc1o ella proveniente de encaT.gos, para· cujo cu1nprimento 
a . sua receita não ·di•SIJÕe ele r ecursos. 

:Com effeito, não ha necessidade ele profundas cogitações pa.ra se 
comprehender ·que, tendo :aperias passado da União pa.ra a Municipalidade 
os hnpostos pred•ial e c1e ·consumo elo gado, não ·podia -ella acudiT, com os 
recursos -or.iundos deSses in1posto·s, aos nutne=rosos o nus que successi va-
mente lhe fm-am ·tramsmitticlos: os serviços de hygiene defensiva, que 
manteve durante cl·ez annos, os da In8tr11cção Primar·i:a e Profi-ssional, a 
Àss·istencia Publica, .a limpeza elas ruas e clrus •praia;s, a 'conservação de 
estradas e o pagamento da·s despezas com os alienados, que ela pol.icla 
são remetticlos ao Ho.spicio Nacional ·como .proveni·entes elo districto , 

.Gntretanto tem <lido a União que, em grande par·te, annualmente 
ha impedido a execução integra.! d os o·rçam·entos munici'!)aes , quer no que 
é .rela·Hvo á -receita, ·quer no que se refer·e á clespeza, contt•ibuinclo em 
não ·pequena e·scala para os clefvc1vs que a MunicipaJi.clacle co·nsigna .em 
seu·s bala:nço!S; ele sorte que .o .chefe odo Poder Executivo Municipal, dele-
gad·o do Governo, pa8Sa p.ela incrivel contingencia ele encontrar os prin-
cipaes embaraÇo.s á ·sua .gestã'O, .por par•te da União, e a ma;nter a. unica 
GA'tonon·iia que ella concecl·e á Municipalidacl·e do Districto, ·a que p rovém 
exclusiva mente da:s ·suas fianças nos compromissos que 'Cleve contrahir e 
o brigar-se para coun à m e,sma, União. · 

E' a·ssim que o Governo Federal, ao contractar com emprezas, que 
tem a seu cargo serviços federaes, •as ditspensas elo pagam !O'n•to ele ;todos 
os irnpostos, inclusive n1unicipae.s, e ao renovar o contracto co111 a coin-
panhia belga ·de illuminação, não ·i:nseriu nelle, como -devera, a obrigação 
ele pa.gar a me-sma co.mpanhia á Munidpali-clade o imposto de aferição 
dOIS Tel•ogios ele gaz, imposto ·e:sse que lei exp.r.ess·a .conferiu de ha muitos 
annos á Intencl·encia •Municipal, reconhecido como· muni-cipal pelo pro-
prio Governo , em clifferentes -decre-tos e aviso·s, ·e .que figura descl.e 1894 
no ·orçamento deste Di·stricto •sem ser arrecadado, por i·mprevidencia ele 
quem se devera l·embra.r que tanto ê inconcusso o oclireüto ela Municipal·i-
cla-cle á fis·ca:lização e percepção dessa renda, que a ·companhia ingleza 
ele illuminação, .antecessora da .actua.J, foi obriga.cla, po:r sentença judicial, 
a . sa;tisiazer á Camara Municipal a hrivortancia de .seu debito, que se 
escusá.ra, a pagar ·ft-migavelmenfe. .. 

Em face clü direito administrativo, ela antiga lei ·ele l. ele outubro 
de 1828, oda de 20 de setembr·o de 1892 e elas post.erio:res, nã·o pócl.e sei; 
legHima;mente contestada a competeneia que •tem a Municipalidade de 
prover ao serviço ·de muminação publica. o facto de .estar .a·inda, ·a 
cargo do Governo ·da União, o •s.erviço de ·illunuinação a .gaz, não ,invalida 
a i<nterf•ere,ncia ,fiscal que eleve ter a Int enclencia Muni'Ci-pal no que é 
at.tinente á fi el e ri·gorosa .execução de um -ramo ·importante ele adminis-
tração lO'caJ. 

O clir.eit'O c1·e intervir .a Municipalidade na aferição elos meclidor.es 
de gaz, ·e que deixou de ser inseri·clo no contracto celebrado com a 
·companhia belga, f.oi reconhecido pel·o decreto n. ·5. 08fl, ele i o de outubro 
de 18712 e eonf.i·rmado · pe1o ele n. 7. 933, de 11 ele cl·ezembro ele 1880, 
além do decreto n. 87, de 22 ele ·se tembro de .1888. 
, E' assim que o ·Primeiro decreto, em seu .art. 12, estabe-lece clara-
' mente que «a taxa de ·aferição continuará a fazer pai,te .ela receita muni-
d:!Jal e 'a .ser ar.r·ecad·wcla ·p·ela ·Camara, correndo por .sua conta a des,peza 
co.rrespondente" .· 

Pare·cer n. 155 D - 1912. 
Em virtude elo dispositivo elo 

por lntermecllo da Inspectoria ·ele 

, 
segundo decreto, procedia o Governq, 
Ob.rats Puhllcas, á af.erição clqs medi-
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dores de ga z, r esa lvando o d·irei to ela. Municipalidade, quando no art. 14 
diz ia: «esta <:1is·posição não exclue qualquer postura que, como medida 
fiscal, exija aferição po r P'tele ·da Illustr iss ima Camara.ll . 

. Foi ai nda em. razão desse dire ito que, em 1873, po r occaos ião de ser 
orga.n·izacla a .ta.bella ele a fer•ição ele pesos e m edidas' pelo systema m e-
tri co decima.J, q ue por fo rça da lei n . 1. 1-5 7, de 26 de j a neiro de 1862. 
su·bs ti tuiu o a n t igo syslema, incluiram -se nen a -os m eclidoreiS ele gaz . 

.O cle·cret o n. 87, de 22 de •setembro de 1888, cl ecla rou que, em v ir-
tu de ela lei ele 1 ·de o utubi·o ele 1828, na pa11te q ue confe riu áis ·Camaras 
Municipaes a atlt' ibu·ição de afe ri r pe.sos e med idas, como ·provid·encia 
para fide liclad.e ·e exactidão do mesmo serv iço, dev ia continuar a se r 
feita a aferição dos m edidores el e gaz pela illustris·sima Camara Muni-
oipal ela Côrte, embora as conveniencias da fi-sca lização .exi jam que igua l 
verificação tenha Jogar na 1n.speotoria da. Illuminação Publica . Os cle-
c?·etos elo Poclml l!J:cec~;titvo, 1·eoTge01uizemelo o mes11w .se1·viço, néio )JOeleon 
e;nnnnew diiS!lJosiçeio o1·ganice; cWs Gamt·a?·ets AfttnicizJe•es, ele qt;e · ellas ell!b-
t e?'e?n 1·ectoTsos 7Je01·e; /all!e?' fie;ce ás cle81J ezas a sen cwrgo, eli1·eito 1·econhe-
cid10 i1wplicitamente no elec1·eto n . 7. 933, ele 11 ele elezemb1·o ele 1880, 
qua?bclo, ela~ulo no ewt. 14, á l1tSJJeoto1'ia ele Illnminetçcio, mrsc; incmnben-
cict, cleclcwou qtte te;l cl~slJOSiçào néio cont1'a?'i!Ct1'ie; qtt~~lqtte?· postm·a ela 
illttst?·issimta CcumKtTa, sob1·e aifm'~çe~o . (O gry·pho é nosso.) 

Desde que se pwblicou a <tabella de aferição dos pesos e medidas, o 
Governo a admitt-iu em ·todos os decr tos que approvaram o orçamento 
municipal . · . 

No regimen actual, não estando ainda organizado o Conselho Mu-
nicipal , em r€1Sposta a um officio do inspector geral de Il lumina.ção P u-
bl ica, declarou o Min istro ela Agri cultura, por av·iso ·ele 18 de junho· de 
1890, .ter del•iberado que emquemto néio se f i n>Wsse cle/i?titiVICUmente o 
1·egimen eLa IntencLe?tc1~1 M'uni•Ci)Jal d este; .Qe;piteCL, continuassem a ser 
observaclrus pela inspecto·J~a. como até então a s r egras concernentes ao 
set·viço de aferição de m edidores de gaz, nos .termos do regulamento aP-
provado pelo decreto n. 9. 688, de 24 de dezembro d.e 1886. 

Deante elas disposições citadas, tão clarrus e <taxativas e nunca re-
vogadas, € liolto averiguar si a omissão elo direi·to inilludive! da mun ici-
palidade, no cont racto da Socieda :le Anonyma elo Gaz, omi•ssão não a.u -
torizada pelo Congresso Nacional, contribue para annullar attr ibu ições 
nunca contestadas á mesma m unicipalidade e o pagamento annua l das 
contribuições a que está obrigada, desde a sua organização, a poclerosa 
compa.n h ia. 

- P rovi·clenciando ·sobre o serv iço de tran•s•po r le ele ·subur bio.s pela 
'Estrada ele Ferro Cen tra l elo BrazU, no D istri c·tO Federa l, o Governo, 
pelo decreto n . 5 . 33 6, ele 7 ele ·novembro de 1904, 1 ·ese1·vo~•, no ar t. 3°, 
par.a a U ni ão, o cl ireito elo estabelecimen to de linhas fe rreas ao nAve! 
das vias publicas, aereas o u ·su bterraneatS, para serviço ele .cargas e pas-
sageiros nas Avenidas Ce·nt·ral, do Cães e elo Canal do Mangue . 

E is portanto uma par te do Di•s t ricto l~ederal s ubt rahida á acção 
ela M uniaipa!•ida.de, e 1'eBB1'VetKlct pa ra o Gover no . Não cit a o decr eto a lei 
nem a a u torização em que se baseia o Poder Executivo para .assim p·ro-
ceder, infringi·ndo oonsegu in temente as leis organicas do d istric.to, das 
quaes a maj•s r ecen te .tornou bem patente a a t.tribuição que tem a In ten-
dencia Mun i·cipal de estabelecer linhaiS ferreas no Di·stricto . 

A elei que loransferiu á União toclos os serviços hygienicos do Dis-
tr icto, .tão apregoada e c1iscuticla, não apparel'l1ou a autoricla.de •sanitaria 
com os necessario!S m eios de acção para exercer cabalmente as suas 
funcções, ·passando em .s ilenaio o pon to ele todos o mais · importante para 
a hygiene domiciliar , a entrada em casa do cidadão . Procuro u o Poder 
Executivo p'l-eencher a 1acw1a no regulamento; mas o Supremo Tribuna.!, 
nega-lhe tal a.t tr ibu ição, o que, na op·inião do directo r geral de Saude 



Publica, desarma de to{lo a a utoridade os m eios de acção p a,ra combater 
as epidemias. 

Uma s·entença r ecen.te do Supremo Tribuna l Federal, que concede 
habectSlCOT1J1.Ls contra os expurgo-s domiciliares, •provocou renhida discus-
são na i•mpremsa di·a ria, d·iscus·são que se tornou m a is vehe1nente co1n a 
a presen tação de novos ped idos d e h ctbeas-co1·1ms para garantia de clireito·s 
ind•ividuaes, que a llegar a m ser a.m eaçaclos pel autoridade sanitaria. 

O accorclão do Supremo 'l'ribuna1 baseia a concessão n a incons1A-
tucionalidade do reg·ulamento da D i.rectori a ele Haucl e P ublica, na parte 
em que prescreveu a entrada elo clomi·cilio para expurg o-s, des infecções 
e outras m edidas ·sani.tar·ias . D es·cle qu e o ·Congresso n a lei deixou de 
autorizar a entrada nas casas parti culares, não •podi a tel-o feito no r e-
g·ula mento o Poder· Executivo, segund-o a doutrina elo accorclão. 

Não h a con•testar que os direi·to s elo cida dão, e entre elles a invi.ola-
biHda cle elo domicilio, el evam soffrer restricções a bem el a saucle publica. 
Mas o funda m ento clü accorclão ·f!Onsiste em que es·sas limitaçõe·s só pod em 
ser decr et a das pelo Poder •Legislativo. 

Não colhe a llegár, em defesa. elos expurgos, que as postura·s muni-
cipaes, relaciona·das com a Hygiene Publica, es tabelecem direitos da 
visita sanitaPia, em vir.tude da lei federal, e a.s autor idades da Directo-
ria de Saucle Publica são obrigadas a cu.mprir a legi s.Jação municipa l . 
Ora, não é !leito appJi.car por a n a l·ogia ·leis p enaes que as po·sturas ele-
t erminam nos casos n ellas previst os e pé la fôrma por ellas pre·scripta . 
As l·imi.ta ções elo direi·to elo cida dão, que são excepções abertas ao prin-
cipio constitucio:nal, a b em do·s interesses ela co llectiv icla.cl e, e torn am-
se n ecestSarias e inev·itaveis e1n uma socie·da:de civi.lizad á, n fLG s e presu-
m.em, e deve:m f i·car .cons·igna das expressa e pos·itiva·m-en te na le i escrip.ta .. 
T a.J •tem sido sempre a doutrina do Supr·emo 'l'ribunal. 

Sendo estes ·os t ermos da que~stão, r eleva aqui salien tar que a 
·avocaçã-o dos serviços de hygiene •para a União, firnTou-se no argumen:·o 
a cada passo invo·cado, de esta r a1'm ada a repar.tição federa l de m~ior 
sotntna de ·poder.es para :fazer face áos ep id Ecr:•iais que cos-tu•mavan1 d evas-
ta r o .Rio de .Jane iro. Os ·fact·os ·l)l'Ovaranl j lft. a ve:r·clade da asserção op-
po::tta, istJ é, que a 1municipalid ade !POSSuía, e o de:n1on s•~.rou .por vezes, 
llliUito 1na is •m eio.s de acção .para obter da popu-lação, se tn v ioilenci'ás, a 
obed iene ia ás prescri•pções sanHa rias. 

CÜ'm ef'feito, a pri•m•eirra lei org·a,ni·c.a elo ·Di.str ic;o, n. 85 , el e 20 dt~ 

setembro de 1892, garante, ·no art. .56, o d ireito ele v isrtas san i·tarias, e 
a r e forma promulgada pela lei nl. 939, el e 29 ·ele d·ezembro de 19 02, con · 
cede ao Pocle.r D·istricba·l Qi3 .:ma.i,s a n1-plos. •pode:r.es ·de !egis lar sobr e as •ma~ 

ter i-as de hygien e . 1N ão se tt·ata ahi, co•m•o diz b en1 eon ceitua.clo jurist: .. i., 
ele regulam ento nem ·ele de;J.e.g-ação : são simp.J esm en.l.e att ri buições con-
ced;idas ao Consel ho Muni c·i,pal, em lei f ederal qu o org·ani:t.-ou os -se:rvi-
ços elo I]is tricto ; não se t.e·nd·o levantado a tíé a,g·o,ra -qu est ão al.gutna s•)-
'bre a cons·Utucion.alidade de .taes le is fecl eraes neste .ponto. N acla -cHs•S··J 
possu e a hygien e d_a União, e .fo i preciso, :p!lr a ch egar ao un esme resu !~ 
tado, legislaT n o r eg.u1an1ento. 

-J]jnt:retan to, não . se quiz a/ te·nder en1 .te1111,po ás obje cções aprese:.l-
tadas con t ra a kléa el e u Jlioücar, sob a el ir.ecção ela Un·ião, os serv iços 
sa:ni-tari.o s de a.ggr essão e .cle·fesa . A l ei foi vo1tacla. sob discussào calo · 
ro.sa, vindo depois o regulan1 e.n·:o, o qu al f'Üi acolh ido con1 tal .acrimon ic:l _. 
que ·provnc::o.u utna ten az proopagancla co·ntra. a :le i ela \~ accinação ohr.ig·s.-
turi-a . Esta por sua ·vez tornou -se a causa ·occas-ional ou antes o p.re -
tex·to para a revo-lta. el e 14 ele noven1bro ulti.n1o ._ 

l\1as,• nã o é ai·nda .tudo. ·veri,fica -l3 e aütualmfnte q.ue o principio 
constitucionail ela ig-uaJ.dade ·pe,ra·nte a l-ei ou .melhor .perante D Tegul n.-
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mel). to está s·endo e será violado- a cada !passo. ürymo o Supremo -Tribunal 
só ju-lga em e·s·pecie, ·os que ·não :tiverem a seu favor hcvbert•s--oo?~p"s ·ncarão 
debaixo da acção da a·u.torWade sanüt.aria, ao _pas·so que se tor.narão- .pri-
l;ilegiad•os os qu-e obtiverem esse ind.ulto. 

E é .essa a doutrina que não -pÓde deixa>· de ser ad.o·ptad.a, em face 
<!o recent~ officio d-o Sr. Chefe de Poücia a seus d-elegwdo•s, .e mo qual 
recommenda .que ·<Cnos caso:s de requisição de .força :para aux·ilia-r a a.u-
t-eridacle sani-l.aria no e>épu r·go de _pr-edios, -cujos .m,onadores se opponham 

·ás 1m ed id.as d-e salubridade .publica, acompanhem a autoridade aii'ILidida, 
em'pTegando j.u:nto aos resistentes o:s ;meios suasorios, e, na i.neffi.cacia 
destes, o-utros que essa · au': ot'i-clade ju1g'ar i•ndispen.save·is e inad'iav.e's 
para o mencionado senviço, ea:08JJI~O se fÔ?' ea::hibiX~a o?•diem ele hab:eas-
CO?'JJUSll . (0 gry.ph-o ·é nOS•SO.) 

Já havia sido .a.qui consignada ·como imposição de -caracter "oca! a 
que as leis orçame·n.tarias fecleraes prescreveram, s·obre annuncio-s em ca•l'-
tazes ·ilmpre,ssos e 11nanus.cri1ptüs, m ·ui.to antes d.e ser pronu1~-gado .o re-
Ctnte -cegu lame·nt-o pelo dec•reto n. '5 .'4'65, -de 25 de <fevereiro de 1905, e 
por ·força ela au-toriz-ação conferi.qa -pela. lei n. -559, -ele 31 d·e dezembro 
de 1898, que creou o imp01s-to. Orçado esi -e em quantia. d-iminuta, quasl 
insignificante, a -p ri•n·ci•pio eJl} 2 :ÕOO$ e depois em 1 :000$, -tev-e necessi--
dade o Gover.no, se-is annos depois, ipara .i-mpuàsio•nar a al-.recadaçll.o rlo 
mes-mo -irm!PO•Sto, àe dar á -luz um regulamen-to, no qual exe-rce a attr.!· 
buição de Poder 'Legislativo, inrfringi-n'd-o ~a.m-bem a c-onstituição repu-
blicana. ('l'it.I,pag. Ú5.) 

O imposto- recae s-obre .todos os ca•rtazes irrn•pressos e .m1anuscriptos, 
affixados nos logar.e•s .pubH-cos ou ·di:stribuidos em ·avulso e abrange os 
.,_nnu-ncios que .forem affixa;clos âs pol'tas e janellas -cl'o•s edi·ficios :publi-
cas ou p.af\ticuilares, dos estabelecitnentos .co'm'JTierciaes QU i·nclustr.ia es, 
bem como dos ·seus muros, pwred-es, .te!l1acl-os e cl-epenclencias que clererq 
vista 1)ara os logare•s .pubUcos. 

Os cartazes i.m•pressos não pocler~6 sahir elas of,ficinas ty:pograpJli-
cas ou lithographicas, onde tforero prepa.r·ados, se1n •se acha1ren1 d·evid!i.-
mente sel~ado.s e co1m a estamp~ill1a -de 3'0 ·l'éis, ( cfe&rinUJda -para a .taxa do. 
bn;posto por exe-mplar) in.utilizad;a •POI' ·cari-mb-o que imprima a data.. do 
clia, mez e an no, sob .pe·na d'e -multa, im-posta a os d-o·nos -da·s o-ffidnas; 
seus. gerentes, di-rectores ou impressor.es . 

Que o irmposto sobre cartazes e annuncio.s é ele natureza Jocaa, e 
foi como tal sempre co:nsicl-eraclo, não pócle haver duvida alguma. iEHP.s 
n!io se destinann a •produzir effeito si·não sobre os habita'll•tes das loca- • 
llcla;des em que .são distr·ibuic1os ou a-ffixados, e a sua propa,ga.nda .não 
se am1j}lia a toda a Republica. Com -razã·o a Muni-ci-palidade deste dis-
tricto 1am1bem os taxou em leis orçamen•tarias e j'á regula;mentou a ar· 
recadação ele i,Jnposto analogo, •POl"'êtn, ·não identico. Ficam .por esta fôr-
ma os l1a1Jitantes cle-ste di.s tt,icto sujeito,s em -certas disposições a dup·lo 
imjposto pelo mesn1.a Jnotivo,- u,rn 1fecleral e outro n1•unicipal. A-ccresce que 
só ca'be à M·u:ni ci.pali'clacle co·mpeten1cia •pa.ra ·pel'mittir a affixação e dis-
.tri·lJuição d.as ·Cartaze:s e an.nuncios .e deSignar üS logares ém que eHa 
poderá ser feita. O a•ss•umpto ~ ele -legisüação munici-pal e não federal. 'I'J 
não ba duvida que -o imposto não ser1â a'ITecaclaclo ·si não no DistricLo 
Ferl'et;ail, por ser· im1JO.<>sivel, att-en~a a sua .in exeq uibiJi.dacl e a res-pectiva 
firscalização .n.os Estados. . 

Ah1 está, -conseguintemente, Ulm. decreto elo Poder Execu tivo da 
Uni~o, reorgani'zando um serviço mun·i.ci·pal, e .conc.or.rendo prura d .?s-
·p r~stigiar, senão annullar, ·uma 'Cl·isposição or.g-a-nica aa lVIu.ni éi.pa~ida·d e. 
de que e !la aufere proven to.s 'pa.ra •fazer face ás suas c~espezas. saava-mos, 
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neste caso, as in•Lenções do Governo, <por certo as màis .\ouvaveis, e po.lll-
tas em .pratica para o cumprimento de uma lei, emanada do tPoder com-
'petente, 1nas os resultados .parecem ser o que va;mors asstgmru1a;ndo. 

O reguJ.ame·nto vae mais longe impondo ás officinas tY:pographicas e 
JithO·g'rfLP'hicas u11n O?VWS de •que a lei não cogoi.tou nem podia cogitar, pC>r-
que -iria ferir o princ.iopio d·e Ji.bet·dade de ind·nsbria, consi.gnado na Cons-
tit.u.ição. 

Ficam -ors impressores ·e l ithogra·p-hos, pelo regulamento, converti-
dos em fiscaes .indlrectos dü Estado para a amrecadação · d~ urr. 
impo.st'o .sobre tra-balhos que aproveitam mu1to ma.is a quem os encom-
mendou do que as sua;,s officinas. A.Jêm d·isso, com dijJiculda de se com-
prehenderá como, antes de produzir .a seu. effeito, isto ê, antes de af.fi -
xado ou d·istribuido, o cartaz deva .ser selladó. Não sendo pela. lei taxa-
dos os impressos, o .regulamento exorbita, obrigando os commerciantes·, se 
quizerem impr·imir annuncios .pa;ra s erem t ransportados para pa.iz es• 
trangeiro, a p agar sello dobrad-o, 

Ou tra c'onsequencia de tal dis·posição será que os verdadeiros i:n-
tefiessa~dos, jsto é, a-s casas ·OO·mmerciaes, que usam dos cartazes e :annun-
cios ·como meio preconicio, ·e costumam encommendar quan•t·idade 
enorme deJ.les .para os ir ao!s poucos affixando ou distribuindo, mudando 
mui·tas vezes de fórma .e abandonando umá certa. porção, evita rão de hoje 
em deatúe esse prejuizo, fazendo imprimir no ·estra ngeiro quaesquer 
ànnuncios e não s·e a;rriscand-o assim a se'llaT o que talvez não lhes 
venha a ·servir . 

- E ' ainda tolhida a Municipalid·ade pelo Governo na ,arreca.claçilo 
de sua receita, provenient•e do imposto de exportação sobre >1<3 .merca-
d,orias <produzidas no Districto Federal, recor.rendo a. razões improce-
dentes e contradictorias, s·em base, nem fundamento legal. 

Entretanto, si a Const>Huição nãb cogi>tou de rriodo .especia'l das 
re.ndas do D.istriéto Federal, ·della ·s·e inf·ere •e evidentemente que nest•e 
pont-o o equiparou aos E stados, quando dis·criminou as fontes de renda 
da União e dos m esmos Estado-s, excep.to si se ·admit U.r o absurdo de 
terem os municipes o privH egi·o de não pagarem ao Districto imposto 
algum . 

.O fact-o tornou-se pos itivo deante da l·ei n. 85, ele- 20 de setembro 
de 1892, a qual clarame·nte dispõe que «a:lém -d.a·s tax•as, cuja arreca.dação. 
cabia á Municipali-dade pela l egislação anterior, poderá ·o Co·nselho Mu-
nicipal decretar tódos os im·postos que não fo•rem da competencia pri v·a-
ti,va. da União. Jl'Loou, portanto, quando á s ·Pendas, equiparado por com-
preto a qualquer Esüvdo da União . 

. :Si nenhuma duvida susoitou-,se sobre a app!i.caçào d.os tres u ltimas 
· numeros· do ·a rtigo citado, nenhum direito de contestação se pôde 'logica-
m ente es ta·bel•ece.r sobre um dos .numeras de determinado. artig.o, qua ndo 
tüdos o,s demais ·são .respeitado.s . 

Si a(Í Districto F\ederal fa:l ta compe'tenC'ia para .taxar a exportação 
de seus productos, ·tambem não .a possue ·pa.ra arrecadar o imposto p re -
dia·l, os de t•ransmi·ssào de propriedade, e de indllls•trias e profissões . 

·São improcedentes, portanto, as distincções que se •tem pretendido 
fazer, ·onde d·istincçãó algUima exis·te, quer na .constituição, quer nas · leis 
organica·s da, Municipalidade, cuja Consooli,cl"ção .recente, promulgada pelo 
decret-o n. 5 .160, de 8 ·de maTço de 1904, ·deter.minou, no * 6° elo art . 12, 
que <cao CoQ1selho Municipal inctU?n be decreta,r todos os impostos que 
não forem da competencia ·privativa da União". E, como bem diz o 
&mi·nen't•e juris ta Sr. 1Carlos de ·CaTva.lho, o Districto Federa l já a dquiriu 
.<;J.s fóoros e .regalias ele f u turo Estado, ooncessão esta que só a r eforma 
da C-ohstiotu ição 'lhe pod.eria recusar. · · · 
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R ecusou-se, éonseguintemente, o Governo, sob o pretexto de sei' 

inconstitucional o imposto, a v ir em àuxHio da, Municipalidrude, para s·e 
realizar a a•rrecadação, da .taxa de expor tação, consignrud.a no seu orça.-
m ento, isto ·é, nã o per•nitti.ndo, ·na Alfandega desta, Capi·tal a sahida 
para o estrangeiro ·das mercadorias s ujei trus, po r lei municipal, ruo im-
pos·to d·e exportação, sem que o exportador d em'onstrasse ha,ver pago á 
Municipalidade o referido imposto, como soNcitára o p•refei'to, em obe-
diencia aos Pl'eceito:s de um disposit ivo legal. 

!Nem o Govern o da União levou em . li nha d·e conta, para tal recusa, 
a ci rcumstam.cia relevante de co·n•tribuir .para isenção ·do impos to de ex-
portação os couros salgados, ou seccos, proveni·entes do m ata,elouro de 
Santa Cruz, .sohre os quaes reca:hiria quasi que .exclusi vrumente o mesmo 
imposto. A proelucção de trues ge:nero.s, longe de cons·tituiT trabalho que 
precise de pro•tecção, resulta elo si mples funccionamento de uma, indus-
tria , cuja protecção, isen ta de onus, diffi cuJ.ta a expansão de outras que 
lhe se jam .co-r·elatas ou empreguem o producto como mater ·ia pr ima. 

- Como se a cobra,nça d e um dois impostos, ar.recada·dos pelo Go-
verno, fosse já bas·tfmtte c'v~o!tcoda .para fazer face aos compromi·ssos que 
pretende fazer recahir sohre a desampara.cla Municipalidade, en tend eu 
o Poder ·Executivo da União destacar da r enda do imposto ele t r ansm is-
são de pro·pri·Bdade, para a receita gera.!, .a parte ·relfd iva •á transmissão 
de apoli ces .e embarcações, calculada na lei o-rçrumen taria n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900 em 6·00 :0·00$, estand:o 11a m esma lei orçado o mesmo 
impostos, quanto ruo resto da arrecadação, em 2. 800 :000$000. 

Foi d o orçamento seguinte eliminrudo, pelo Senado, o impos•to de 
transmissão d·e apolices e embarcações, co•m o incnnsti1:u cional para, ser 
taxado na rubrica - renda da União. - ·Contemplado pela ·C~ma:ra, dos 
Deputados, no proj ecto de orçamento el a R ece•i ta pa:ra o ·exercicio de 190 4, 
é de ,novo exclu ido pel a, Commissão de Finanças do Senado que assim se 
ex·prime em seu parece'r n. 377, de 190·3: 
· «0 impos·to ele transmissão ele propriedad·e, ,s·ej a es·te qual fô r, fo i 

dado, exclus ivamente pela Constituição aos Es•tados; elle não cabe fl 
União e es·tá exclui.do dos cumula tivos po;r essa e os Est ados,. 

O Sr. Mi·n•ist ro da Faz·enda. div·erge •cl es•te pa r ece·r e não r econhece 
nos Estados competencia para t ·ributar em apolices, que .são ti·tulos em it -
tidos pela União e cons.tHU81TÍ ,serviço fed eral, e tambem embarcações, 
que, por sua na tureza e fir:u3, esca,pam á ju risdkção local. A '· faculdade 
exclu s-iva elos Estaclo.s, de tributa•rem a transmissão ele pr.o-.pr~•iedad e, só 
se e:n•tende, ~n1 s ua GPi·nião , quanto .aos moveis e in1.moveis , ex istentes 
no territoPi-o suje ito á sua autoridade . · , \ 

A arg-umenta.ção· do illustre Ministro, m aüs especiosa do que s e-
lida, é fun dada em inducção fo;rçacla, e pecca pela base por es•tabe-
Jecer .ainda un1a vez clistincções o•nde a lei não distingue.' Esta só f ir-
·mou preceitos para a arrecwação do im posto, f-osse .qual fosse a sua 
.proceclencia, e o r-egulaane.n-t:o res.pectivo, •fundado -na ·mesJnra le i, :taxou a 
·lransmiS>'<fLD de p ro.pr ied.ad.e, classificando-a, em s uas diversas fontes de 
imposição, como •um só tod.o, sem d·iscriminar ·COJ110 .pertencentes, ·um as 
á r e·n·da da Un ião, e outr as á -elos ·Esta.dos . A discriminação é ·por de-
mais s ubtil. e ·não attenele aós princi·p.ios de hermeneuli.ca j.uri cl ica, que 
não induz e1n o P.oder [Executivo a a·mJPliar -ou restringir as d isvos ições 
co nti das na lei escripta . 

- Ainda .o Governo da U nião •co·ncorre indirectamen te pa:ra dimi-
nuii· a r enUa do D i.stri•cto, onerancl.o-o com despezas, das quaes ~nai s 
perfunctorio exame, está v i•rtu.almente isento . Não .11 a contestar que á 
Muni·cip.aliclade .cabe, •por suas .leis o r.g-.a,n i·cas, a attribuiçilo de prover o 
a:basteciment-o cJ,e rugua nesta >Ca.p i.ta l'. En·tretanto, não só o proclucto elo 
irTipusto .ele cons.umJo cl ess~ liquid o é arrecadado c on1o 11'e.ncla gera·l da 
Un ião, mas aü1ela, o que 1)arece d·e •todo o ponto incr ivel, ,foi a Munjci-
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])alidade considerada recentemente como devedora, por conta que lhe 
f oi endereçada, da importancia .relativa ·á taxa, que igualada a ... qu.!J,l.q.uer 
outro consumidor, eleve satisfazer pelo consumo de a 'gua . em s'eüs' :di·ver- -
:sos departamen-tos ! ! 

- Não foi · sóm,ente por esta fôrma que cer.ceou-se a espher.a, da 
a;cção- da primeira ;Munici.paliilacl·e da Hepublica na sua g·estão 'financeira. 
Foi ainda o Dist·rido IFeel.er.a.l', co.mo pocle·r emtdnomo sómente no que é 
JJeculiar ás suas obrigações .para .com o Estado, forçado ao .pagamento 
d'e impostos 'aduaneiros pel{) material e machinism.ç>· ,imp01·tados .pari .:·. 
·Obras · exig·idas •pelos melhoramentos · ·hygienicos e esthet icos desta Ca-
pital. Era a .M·unici}Jalidad·e, dest'arte, <tratada como commercj:{!)t e i·m" 

JJortador -de t a e.s a r tigos .para ·negocio! Chegou a fisca lização d'a- Allfan -
deg.g, ao pon!o de discrirr;inar diversas .peças ·dos ap,parelbos sanitarios, 
·destinados ao uso do ·pubiico, afim de impOJ' a cada peça a taxa que lhe\· 
incumbia satisfazer, de ·conf.o·nmidade ·com a especificaç-ão· ·das •tartfa.s 
·vjgentes ! Entretanto, a U .nião, que não1 se julga sujeita a impo_stos mu-
ni-cipaes L1e qualquer natureza, impoz esse .grav.a.m·e a ,m,a,teriae.s im·por-
tados pela lVLunidpaJi.clade para ·obras de mani•festa utilidad·e publica. 

Não eram a lilás .raros os ca<sos de isenções .concedi·das até a · insti-
·.tuições de .caTacter mercantil. 

- Reclamando para os ·CD<fres munici;paes cliv.ersos de.positos .que · 
lhe ·pertenciam, e que .se achava.m retidos no ,.~1."'-heeouro, foi por ,rf1,uito.s 

.a·nnos reeusacla á Pre'feitura, entre outras -restituições, a que era pró- · 
ve niente elo imposto d e bebidas a!coohcas arreca-dado· p ela Alfa-ndega, 
sob pretex·io de ser deved.ora a 1\IIuni·ci-pali-dacle de quantia 1naior, aliás 
não liquida da . Recentemente ·deixara·m de ser incluídas 11a cont a cl ·J 

"T_heso.uro as parcel!as· q u e devem •constar .elo balan\)o da. ·RecebedDria Fe-
d,eral, pe-rtencentes •á Municipali-dad·e e oriundas ela divida activa na 
·<'pbrança elo impos·to ·ele inclustrias e profissões, recolhida ao .cofr.e de 
.:Qeposito (804 :957$.200); elos .jur·os de móra do imposto de transmissão 
àe 1propriedade (17'6 :191$); do imposto .do gado recolhido ao deposito em 
1.8914 e cobrado pe:a União (•8 :28'·3$200) ; sendo .só deduzida a impor-

·tancia Tecebida da ·Companhia União de ITr.apiche:;; pelo arren damento ele> 
.aptigo <trapiche Mauá, pertencente á Mmhcipaliclade (138 :000$000). 

· 1cm .respos ta ás reiteradas reclamações da Prefeitura, que tinha 
.o:1e-cessidacle 1de 'prover á.s des.pezas 1de cara:cter .ur-gente, pnn ·meio -dos· re· 
.. c \n·sos ·com que de vera •CDntar, declarou afinal o Goverrw não poder a' - · 
tend er ao.s pecli·dos, p.or .a1presentar a ·cm'!ta da Prefeitura com o T.hesou-
TO, '110 mez de abril de 190·4, •Um sald-o de cer·ca d•e ·10 ... 00.0 :000$ em favor 
<d o mesmo 'Th esouro .pelo que ·este ·tinha a-pu rado. · 

2 Para .cl'l e·ga-r a divida a esta pro·porção, em rm eno.s- de d-ou~ annos , 
foi .pr.eciso qu e a Directori.a ele ·contabilidade clo Tl1esouro, 1·ecti!icasse 
:a .. cDnta apres entada .até .o exercício ·ele 1902, ·nelJa incluindo a dmpO<"-
tancia dos juros de 5 o/o , accun~mlados semestralmente, ela quantia d.e · 
:3 ·. 70.0 :000 .~, proclucto do empr·esl i.mo .a que se refere ·a,. lei n. 3~2, cle 12 
·de d ezembw ele 1895 . Pelá r eferi da ,·epartição se veTiifico", em novemb.'rJ 
ele 190<3, que o debito ela ·M!unici.palidacle, .sujeito ainda . 'á liqu idação· elo 

-q i1e fôr apurado, .proveniente da recGita da divida activa e outr.as, era o 
~s 8guin t e: 

D_ebito ele 1894 .......... . ...... ... . .. . ........... ..• . 
·Debit o em 1895 .......... . ....... . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. ~ . 

.Adeantamcnto ·de 1895 . . . ..... .... . ...... ......... .. . 
Emprestimo d e 1895 . .............. . ...... . .. .. .. . · . . . 
:Juros de 5 % deste enwrestimo ................... . 

2.00·5 :554$ 52! 
2·.11<6 :5 3•5$528 

25'0 :000$000 
<3 o'i-00 !000$000 
1.·792 :670$78~ -··· 

I 
' ! I l _ · ~ .~ ·..:. 

9.864 :76 0$84f '· 
1:5 
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Trans.-porte ... .. .... . .................. . .... . 
_t\;bat e-se: Deposites feitos pela Companhia União de 

·Trapiches ......... .. . ···-··· ..................... . 

9. 864 :760$84.1. 

1138 :000$00(1. 

9. 726 :7·60$8-41. 

·Eis co-rnd o .Sr. Ministro -ela F.azend.a, segundo a comm.unicação que 
fez á Prefeitura, cal·culou •em .cer·ca de 10.000 :000$, o sal-c1o em 'favor· 
do ·TheS~)Uro e contra a •Muni-cipalidade, de accôr·do -com o ·parecer ·da.. 
Di-réotona de Gontabi-liel-ade do mesmo ·Thesouro e -ela Direct oria -do •Con-
ten-cioso, que, em 24 ele abril dest.e .anno, -opi-navam que .só restava á Pre-
f eitura ' \) alvitre ·de pagar '0.-,que dBvia, porque o •«credor .do Estado não.-. 
púde cobrar o que lhe fôr -devid-o, .sem i-ndemnizar -a Fazenda de qualquet· 
debito que •tenha, não se podendo .por isso .pagat· aos diversos responsa· 
veis .·as .quantias ·Caucionadas, ou quaesquer outras, .sern a irevisão· d.e sua;.. 
cont.-a !Para conhecer ·se :ha sa).clo ou ·está quite. (Araujo e ;Silva, iP-r-o-c •. 
Aclm. ·no Thesouro) » . · 

'Fundítndo-se no ,preceito dtad·o, o !Governo .equiparou a Municipali-
dade, qu e -outra s vezes considera como .poder .-publi-co autonomo, a urn .. 
·Credor - ou -devedor ·commu-n:v, esquecendo-se ele que a Faze-nda Mu·ni·Ci·pal 
tem os mesmos privilegies· -da :Fazenda ·Federa.!, e nesta con•formid.ale--
cleve assistir-·lhe o direito •de recla mar da União o pag·amento de -debi-
tqs oriundos ·de ·quantia não· menos avultada, ele q ue u1a longos an•no~ se.- -
acha privada. 

Si a União gosa do privilegio -de ·não -pagar á Munici-palidad-e os -
en~olumentos pela s obras que execu•ta .no -districto, muitas vezes .co·m .. 
infracção .das .posturas ~m.uni·ci1paes, ning1uern ·C'Ontestará que el.la se .a·cha 
obrigada a !Pagar a im]Jortancia do seu debito real, ou .pelo menos a 
manda.r que o 1.'11esouro !Nacional in-clu-a no haver .aa :conta corrente "'la. 
1\<hm icipalid a cle as verbas ·proveni·entes -da 'O·C·Cupação do -Instituto Se-
ro•T·herap ico .no terreno m uni-cipal ·ele Manguinho.s, da acquisição ou a.r-
r.endamento dos edi•ficios muMcipaes onde 'f•unccionavam e .ainda .f.unc-
ci.onan, os serviços de hygiene defensiva, .ela pa..ssag·en1 d~os utensilio.s ·'l~· 
m-ais bens moveis a elles legados, -dos <fóros e oJa:udemios -dos ·proprios na-
cfonaes que o~ccupa.m terrenos :foreiros á ·Muni·cipaHd.acle, .como a Estrada ' 
de 'F-erro Central elO Brazil, o ,Quartel General .da ·p-raça -da m pubUca, O>· 
P .alacio el-a Justiça, -antigo 'Museu N-a:cional, ho.i e .aerrui·do, e muitos ou-
tros. a:televa aq.ui -salie·ntar ·o f-ac to de ter o Governo Teconhecid·o, ·em tem-
vos idos, o sem -d ebito ele f ór-o.s 'Cle terrenos á Muni-cipaUqade, .-pagando, 
C0111l0 ,fez,. á an·tiga CainaTa !MuniiCipal d'o .Im·perio, a impor.ta~cia ~essa di- -
vi-da até •eer ta ·época . · 

F-oi em 18'59 que o tGover·no· Teconhe.ceu o direito - da Camara Mu- -
J)i-ci-pal, entrand-o com ella em a·ccô r-do para pagamento ele fóro.s vencidos. 

· Parecia, portanto, que ao ·Governo ~Fed era·l~ de ·ha ·mui·to ·cum-pria 
indemnizin á Mu-nicilpalidacle d·e p ensões que •ll1e deve pel'o tu.so " gost»• 
dos t~enenos emphyteuti-cos, -ond-e est·ão edi•ficados os preclios de uso ·la 
União, e do valor el-o dom,ini·o ·directo -delles, m ediante -accôr-do, .ou des- -
apr-opriando na fó nma -da lei. 1 

A ,reciproci·dade ·elos direi-tos e d·everes -d eve .vigora,- en.tre ·dous rpo-
·deres p1ublicos, uma vez que 1111TI f36 recusa obstinadamente a reconhe~er
os direitos d·o outro •e a desco-bri·r só -nelle o ·cump.riment-o -de .dev-eres e 
o brigaçõ.es, tanto m-ai-s qu-anto -se a cha ·empenhada a ·Muni·cipa!-idade -em .. 
executar o_bras, cuja r·ealização dever-á influir não só -no• levantamient o· 
jl.os -creditas do Dis-trido tFederal, ·como de tado o ·paiz, -ajudando por-
es ta •fór.ma o ]JJ:.:O.pri-o Gover.no Federal, que tfoi o primeiro a >reconheceé· 
a ·. situação especialissima de·sta 'Ca;pit a1, ,s'é.cle da supTema administraçã.<JI. 



215 

-da Flepul!lica, avocando a si emprehendimentos de caracter excluslva-
in'ente munici·pal. 

· ·Nâ·o se co mprehende, p.ortanto, o rig·or exce.ssivo do IT'hesouro· Na-
dona!, que chega ao ponto de pretender incluir no debito da Municipa-
!id.a-de a impol'tancia mensal de 150$, desde janei·ro de 1894, ·pelo a lu-
gue.J do varaieiro, em :S. ·Diogo, occupad.o ;pela agencia do imposto dO· 
gado, esquccendo .. se de que a lei· consignou a !Passag·em dos ·prpprios na-· 
cionaes pa.ra o d-o.tninio ·da Munici-palidade com ··os serviços que nelles · 
funcC'ion avam ! 
. Si «Os inter-e.•sados da Fazenda Naciona.l exigem, como a!lega a . 
Dir·ectoria de Contabilida-de do 'l'hesouro, que não sejam entregues par-
cellas de debito ainda não lliqu idadasll, os interesses da ·Fazenda Muniol-
'P'al, :tão ·Sa"g!'aJdOS COffiO ·OS •da· }federa<!, {•amburn recrlamam, rpelO IDe'IlOS, . 
que se apurem as responsabi:li·dades •da >Un ião 1pa-ra com a Mu-nicipalidade •. 
rufim ct.e qn•e o Distrido Fec1eral saiba que são basead·as no direito- e na 
justiça as sLÍa.s . redamações e -que incumbe tambem ao Governo da Uniãe> 
o dever de averiguar qual a im,portan-cia total •d o ·seu debito, g·ran·de ' 
·parte •do qual deixou d·e ser reclamada •pela Mu.ni·ci·pahd·ade, que, pel-e.. 
org·ão ·de seu Poder Exe•cu,ti v o, tem-se cingido apenas a soU citar a en-· 
trega de quantias já a·tTeca·dadas e em de•pos i to . 

·Mas mi.o é ainda tudo. · Como S·e depre:hende da lei•tura da parte de>-
rela:torio ·do .sr .· Ministro •ela, Fazenda, •relativa ás re<lações ·da Municipali-
dade ·com á União, e inserta no Dic<nlo Ofticictl de 26 de -outubro de· 
1904, entre as imp.or tancia•3 que cons-tituem o debi·to da Municipalidade, 
t.erá ·de ,figurar alinda a provenien•te dos 2 % accrescidos á decima ur-
bana, para fazer face •ás d ,espezas dos s·erviços de esgotos das casas do. 
Rio de Janeiro ; não parecendo justo a.o Sr . lui nistro que a União se. 
vej a privada desde 1893, em que passou para a Municipalida-de a co-.. 
bra•nga do imposto p.redial, dos recursos Cl'eado-s especia·•mente para. 
occotTer. ao custeio ·e -despezas ·dos r eferidos eGgoto<s. 

Qua,! a lei -em que se funda o Sr. Ministro para oTdenar que O · 
'l'hesouro pro-ceda no s·entido de levar á conta éLo d·ebi<to da -MunicipaJi-
-dade -aos·Jmportancias arrecada,cl.as: d·os 2 % accrescid-os ao imposto predial? 
E como se ·pó.de conciLiar t al imposição eom a exigencia oo pa.gam·ento 
antegral, por pa!'te da Municipa<lidade', elas •éi.espezas crescen·t·es com os .. 
mencionados E>3go•tos, figurando apenas a União ·como uma das partes con-
tractantes"'de um .servic;o, C-onsiderado pelo ·propr'io Governo como exclusi-
vamente m u nicipal, ·e uma v-ez que a Municipalidade já es•Eá ·onerada, 
pela conta corrente, com a despeza integral desses mesmos serviços ? · 
Diaant Pctdúani. 

A di versi-dade de regimens e de altei·nativas por que •tem passado' a . 
Municipalidade, ámpHothse a,o exerdcio, por pat' te de certas repartições . 
federaes de abtribuições pri•vat ivas -do D is•tricto IFeclera!. 'l'aes são, entre 
outrrus, a fLscalização pelo Ministerio da, lnclustria, das· Estradas de l''er·ro. .. 
Iocaes do Corcovado -e ·da T.iju.ca, a faculdade que tem a Po>licia de a,rre-
cadar ·impos·tos -e m ult·as, applicadas aos ganhadores, d·e inspeccionat· 
os vehiculos •terrestres, serviços esses exclusiv·amente municipaes, de .. 
fiscalizar a ~unstrucção architectonica ·das casa·s de esp-ectaculo13, .exigin-
do o pag·amento de ·repe<tidas v is to·rias, de regulamentar os •theatros e 
c~srus de divertimentos -publicos, a<ttri!buições •todas esbas qu·e, longe de. 
haverem cessa do com a promulgação •da lei n . 8·5, de 20 .de setembro. 
de 1892, •teem siclo manti-das e at~ ampliadas ·por actos posteriores •do· 
Governo •Fed·eral. Citaremo,s ainda a •co.mpetenc ia 'QUe fo·i recentemen-te, 
dada á Directoria de ISaude 'Publica para intervir, .por s u a engenharia .. 
sanitaria, em &bt ribu ições exclusivas da J)irectoria das .Obras :Munjcipaes, .. 
com violação f!agran te aLé ·da ·propria •Constituiçã,o, a .faculdade qu e. 
tem a ·Capi-tania ·do lPor·to 'do Rio de Janei ro •de conceder licença aos. 



pescadores, sem verifica·r muitas vezes si elles realmente o são, ·de fisca-
lizar o exe1•cido -da ·pesca e os pontos de embarque ·e ·desembarque, o 
..que tudo compete ·por le i á iM.unicipali'dade. • 
. 'Emquanto pe1·durarem estas e outras anomalias, ser.á verd·adeira 
üçção a autonomia, ·embora ~.ncompleta, que as leis ·federaes concederam 
ao ,Distrlcto, que -já ha muito devera, · entretanto, enti-a,r no goso dos. 
direitos •de futuro 'Estado, ·que a ICon.s.titUição J,he gara.ntiu. 

A' accão . patriotka . ·dos ·dOUS po•deres .pubHcos, União e Municipali-
dade, ·combinad.os, ·cabe o i·nilludiv·el dever tle esforçar-se ·para que entre 
a adm\nistração publica em seus eixos normaes, fazendo desapparecer 
todas as irregulari•dades, que tantos attriotos provocam, em prejuízo do 
bem publico, e trabalhando no sentido de súem cumpri.das e respeitadas 
as disposições da Qonstituição ·Federal e tias leis que sobre a mesma .se 
baseiam. 

DISCUSSÃO 

Dis·cussão u.nica do parecer da .Commissão de Finanças sobre as 
emendas apresentadas na 3• discussão d·o op•r.ojecto .n. 155 B, d•e 1912, 

fixando as despezas do Ministe'rio da Justiça e Ne-
Sessão ele 23 ele •goci•os Interiores para o exercido de 1913. 

IJezmnb1•o 
(nocturna.) 

O Sr. Fleury Curado louva a altitude do.s membros das pequenas 
bancadas que preferem defender os in·t·eresses dos seus Estados ju•ntos 
das· Commissões, visto •não ·disporem cld prestigio do numero nas votações 
e · passa a tratar de duas emendas qu•e apresentou ao orçamen•to do 
Intet•lor e Justiça. · 
, ·A ·Primeira dessas emendas procura resolver com justiça ·e equ i•tati-
vamente a difficnJ.dacle confessada pela ·Commissão de Fin am.;;as ·de 
abtencl'er a 87 emendas de •favo•ne·s e auxiloios a ·i•ns·tHutos de ca:ridacl.e e 
d e instrucção. · 

.Segund-o o ~parecer, que lê, a ·Co1nmissão re,correri ao ,crHerio esta-
beJ.eci·do pelo orçamento v igente, distribuindo es·ses .favores apenas a 32 
J.nstitu~os. 

O orador falla em nome de nove JD.s•tad<Js da União .que não são be-
neficiad'O·s na tabella orga,nizada pela Commissã<J ·de ·J:i'i·nança.s, propondo 
que a verba, para esses auxilias seja distrnbuida equHa.tivamente, de modo 
que nenhum Estado fi'que .privado dos ben·eficios orçame,ntarios. 

Não lhe .parece ju3to o parecer ·da Comrmissão de Fi.nànças, ·reconhe-
cen.do a proce•dencia da sua emenda, procurando wttendel-a, e alvitrando, 
!lntreta·nto, que se d·ésse auxilio d·e pref·erenda aos Estados a inda não 
desflil.vorecido.s, abrind-o-se para isso os necessarios creditas. 

Não compJ;ehen'de esse criterio, quando para owtros a Commissão 
marca taxativamente quaes os i·nsti1utos que ·devem ser beneficiados. 

O orador ~ermi•na justifiocando rapidamente a outra emenda de 
sua ' assignatura, consignando uma venba d·e ·30 :000$ .para os escrivães 
eleit.oraes. (Mt•ito bent~· ?ntti.to be1n.) 

·EnceNruda a discussão unica do ·parecer 'Cla Commissão de ·Finanças 
so·bre as emendas apresentàdas 11a 3" discussão do projecto n. 1'55 B, 
de 19112, fixando as d·espezas ·elo Ministerio da Justiça e Negocias In-
teriores ·para o exerci cio ode 1913; ficando adiada a votação do projecto. 
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V()TAÇÃO 

Votação do projecto n. 155 B, de 1n2, fix[Lndo a des·peza do Mi-
nlsterio da Justiça e Negocias Interiores, para o exercicio de 1913 

(·CO.m emencla;s). 
Sessão de 24 de O Sr. Prer.;dente - Vou subme.tter a votos as 

Dezentb1'0 emendas : · 
VotaçãJO •cl B.. SE1guinte eme·nda sob n. 1, à o 

Sr. •Borges da FoQsec•a e outros: 
•ccó....' r11ht·i0a 28, -do art. •1°, a'CcTescente-se : «clestacaclia a q1tantia de 

seis contos de Téis 1w1·a et memutenção elos meno1·es a caTgo. do Recolhi-
mentoo 01;phanologico .elo Bom rConselho, em Pe?'?H~mbuco." 

O S,r. Eorges da Fonseca (p•éla o1•dem) - Sr. Presidente, ao pro-
jeoto n. 15·5 IB, ·ora ·em votação, apresentei a seguinte emen·da: 

I<<A' rubrica 28, do art. 1°, accresce.nte-se: d·estacacla a qua·ntla de 
6 :000$, .para a manutenção Clos menores a ·cargo do Recolhimento Orpha-
nologi•CO ·do Bo.m Conselho, em Pernambuco." 

\Essa emenda, Sr. Presi•dente, •que tem tanto interesse •para o Estado 
de :P.ernambuco, o qual t enho a horwa de representar ·nesta •Casa, foi 
tambem .subscripta po.r outros 'illustr.es col!ega;s e constitue, se fôr appro·-
vad·a, um acto d·e benemerencia ·da rCamara, a,mpara·ndo a;quella util 
ins•tituição -de ·caridade, que tão bons auxilios h a presta·:lo â. manutenção 
e educação d.e creanças •abandonadas. 

Além dis•to, Sr. Presidente, .cumpre lem1.brar ser diminuta a coadjuva~ 
ção, em relação ao fim visard.o, ·pelo ,que espero q ue a Camara approvará 
a min·ua emenda . · 

rApprovada a emenda n. 1. 
!Votação da seguinte emenda sob n. 2, do :Sr . . Borges da Fo·nseca 

e outros: 
IA' rubri.ca ·29, do ar·t. 1°, accrescen te-se: «<i les.tcwaKl<:~ a quetntia <Xe 

dez contos €/e 1iéi•s, etfim ·de nuxiiiw· et cOinchtsão eLe~s ob1·as do Re·colhil-
mie:nt·o 01·phanolo.g~co elo Bom Conselho,, em · Pe1'1tannobti;CO. '' 

O Sr. Borg'es da Fonseca (jJe!a o1'eiem) - Sr. Preside nte, a emenda 
n. ·2 estâ. nas mesmas condiçõ,es da de n. 1: é o complemento da dE' 
n . 1. ,Por ,consequeneia peço e es,pero que a rCa.mar a a approve. 

Approvada a eme nda n. 2. 
•Vo;tação da seguinte emenã'a sob n·. il, ,do •Sr. ;ped-ro Lago. 
«Ao n. 28 do art. 1° (.Yerba - Soccorr.os publico.s): 
•Desta•que-se a rquantia de 10 :000$ (·dez contos de réis) para auxilio 

â. S-an;ta \Casa de 'Miser\cordia da cidade de :Santo Amaro, no '!Dstado 
da !Bahia., 

O Sr. Pedro Lag-o <.'Pela 01'clem) - 'S·r. :Presidente, a emenda n. 3 
é iden tica ás de ns . 1 e 2. ( Risadets. ) 

,A rCamara que acaba d'e approvar as duas precedentes, não pôde, 
opelo es·pirito de jus tiça ·que sempre rege seus actos, ·deixar de manter 
sua coheren·cia: , 

.A emenda ·n. 3 diz respeito a uma subvenção para a Santa Casa rde 
iMisericordia da cid!l!dé de Santo ~<\cmaro , onde tive a su·prema fe!i<cic1a•de 
<de ter meu berço . IE.Ua não augmenta rdes·peza; d·esUvca, apenas, u;na· 
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-verbá da rubrica - Soccorros publicas e, portan.to, não pesa absoluta-·· 
mente •no orçamento. 

1Nessas condições, es·pero 1que os ·meus· amigos e collegR.s honrarão 
.esta emend,a com seus vôtos. 

Approvada a · ememda n. 3. 
!Votação da seguinte .emend.a so-b n. 4, ·do Sr .. !i'leury Curado: 
,«§ 1° ·do art. 1°: 
•Su'bs.titua-se a 1• pa1·te des·de as palavras: "o Governo» até «Quota» 
pelo seguiu te : 
ü 1Governo distri•buirá as subvenções e auxilias 'ás casas de ca-ridade 

·QU instituições 1de pl1ilantro·pia e ·prev.idencia social, associações scienti, 
.fiocas, litterarias, aJ•tisti.cas, Escolas, .faculdades, academias ou institutos 
·não funda:dos p;ela ·União, ·dentro da verba VO\tada no orçatnento- de 
1-912 e man.ti<d.a ·para o futuro orçamento equitat ivamepte pel·os ins:titutos 
·€Xistentes nos ODstados e Munici-pio Federal, de modo :que nenhum Estado 
.da União fique ex·clui·do dos beneficios orçamentarioL 

O mais C·Omo está .» 

·O Sr. Pre.E'IiJdente - A esta ·emenda a ·Commissão offereceu o se-
:gui·nte .substi<tutivo: 

1«Accr escente-se no fim do ·* 1 o do art. 1 o : 
1«dando -.se pre.ferencia aos Estados que ainda ~ão g·osaren1 subven-

·ÇÕes desta .na·tureza. Para o •cumprimento -do •disposto ·neste artigo po-
.:àerá o !Governo abrir ·OS hecessarios creditas.)) 

Approvado o substitutivo e prejud·:•ca•da a emenda n. 4. 
Votação -da seguint.e emenda !SOb .n. 5 d.o Sr. Juvenal Lamartine 

,-e outros: 
•«A União comlbinará com a Prefeitu ra do íDistrido .Federal uma 

·exacta e ·definitiva dis·cr iminação .dos serviços san-ita-rios rela·tivos â. 
-.fiscalização dos generos ·e productos alimenUcíos, aos Iugar'"es e logra-
<lo uro.s publicas e .aos terrenos: ~ncultos e aos doe engenharia saniltarla, 
definindo com pre·cisão a esphera de, competencia de cada uma,' de 
-soo-te a ev-Har a .interferencia d•e ambas as repaTtições Em serviços da 
·m·esmà naJturez.a.n 

O St'. Irlineu Machajdo (*) (JJefct o11clem): - A redacção do pro-
j.ecto do orçamento •do Interior, no seu § 5" do art. -1°, dispõe o se-
guinte: · · 

«A União .combi·nará com a Pr.efei'tra do Districíto, F-ederal uma 
·exacta e _definitiva di;slcr-inTinação •de serv,iços sanitarios, definindo com 
precisão a esphera 1de -co Jnpeten Üia ele ca·da utna, d1e sorte a evi1tar a 
in:terfer·encia ode ambas e1n .repartições e s e!·viços {la me~.m.à ·natureza .» 

A ·questão tern uma importancia supre:na. Trata-se -d·e uma auto-
·rjzação dada no projecto d'o orçamen:to .do Interior para, sem condições, 
.sem .HmHações, .sem clausulas que .sirvam de base a qualquer futura 
.re.gulan1entação, inv.es-tir o Pocler ~Executivo ele u.n1a ~car_acterist.i-ca de.Je-
·gação. 

ü a!l't. 34 ,cJ.a .Constituição Federa.! dispõe no seu § 30, como no 
§ 33, que >é competenc:ia pr·ivativa do ·CongJ'esso Nacional legislar sobre 
.assumptos que digam respeito ·á .organização . e €Js:phera do poder mu-
·.nk:ipal, •e <d-etermi·nar as attribuições ·e a extensão de ·competencia {los 
·dive•rsos orgãos ela admnis'lração federal. 

De modo que a em•e'nda, ao mesmo tempo, infringe .os clous pal>a-
·graphos do art. 34 ela Co•ns<tituição, segundo O·S quaes a competencia 

( • l Este discurso não foi revisto pelo orador. 



2.19 

··nossa, privativa, ele l e!l'i,slar e m ma:teria d·e organização municipal , como 
--.em m a•teria de hyglen e fed•eral, é transferida -das nossas mãos pa-r a. 
-as d o Governo Federal, sem clausulas, •sem .cond:ições, sem rest.ricçõe.s, 
.,.sem n enhum disposttivo que limi•t e o &l1bitr-io elo -Execu:tivo F edera l q>o 
~cto el e regulame_ntar a lei. 

•P<Jsitiv.amente, o facto -de declinarmos de uma attribuição nossa, 
oe abrirmos mão •de uma ·attri·bu.ição •privativ-a nossa .par a t•r ansr.erH-a 

.:ao Executivo, sem. -det-erminar as condições em que o fazemo~. o limÜe 
quanto á compeJl.enda das aut.ol'icla.des e, porrtanto, qua;nto ás suas 

·aJttribu•ições, quanto á penalidfl!de •e,m que -incorrem o,s infrfllctores da 
hygiene m-unicipa l e fed•eral, os direitos dos proprietarios em lutta ou 
e m conflicto -com as a utori-dades que •exercem ·a ' -polida da hyg iene 

.. munid pal, da hygi ene federal, •como ta\nbem os vencimentos, crutegorias, 
di·r'e~toiS) .reg·atia.s e vanta·~ens dos .diversos funccionar.io~s, positivam.ente, 

. esse facto onfringe a d isp.osição constitucional. 
INingueín dirá ·.que a ~ttribuição de r egular e d' ixar vencimentos, 

:fixa~· -co.mpetenoci-as, es!labelecrer as abtribuições .dos func-cionarios, as 
pena li·da des -em que ·elles -incorrem se t ramtsgred:i r.em , estabele.c•er as 

··condições de ca.ra.cter mun-ic'ipal •e de carructer federal, es•tfl!b ele-cer a 
·p en a lidade •em que incorrem· o .pro pri etario ou o •intrac:tor, estabelecer 
.gar a ntias ou r ecursos •que lhes cab em contra u acto da -autoridade ele 
hy·g:ie•ne, emfhn, que esse complexo, que é o que pode constitui-r, de 
·funcções, de atttr-ibuiçõ•es, de d•is]}o:sHivos, UJn cod igo -de h ygiene fe-
d.era-1, JCOtno td·e ·hyg·iene lffiU tni~c i.p.al , pôde Oeix.Rr d.e ser' uma ... delê.gação 
nossa, signi-fi.cand{) ao •contrar io .um acto de ·usurpação •Pr ati cado pelo 

-Governo em no.ssas attribu.ições, das quaes nos· d•espojamos criminosa e 
··er radamente. 

Demonstra;clo preliminarmentte q-u e essa d isposição importa ~m abrir-
·mos mão ele nvs.srus attribuições para as delegarmos ao Poder Ex~
.. _cutivo, .resta ·a,inda a ·ponderação formal e indestru ctivel atté hoj e de 
-qu e es.sa m edida i.nc.Jui·da n o orçamento impo,ta em uma violação -cl~

r-efonma regimental, segundo a qual f i-cou vedada ttoda e qualquer ·es-
·peo1e ele ·el·elegação d as attribuições cla;das ao Con•gresso N a'Cion a l pelo 
•art. 84 da Co-nst ituição FederaL 

A emen da que se vai votar agora dits;põe o seguõ:n!be : 
•«A União combinará com a P .r ef.eitura .elo Districto Fed-eral a exa-

cta · ·e ·d·e.fi.n itiva ·discriminação dos serviços ·relativos á 'fisc-alização em 
matteria l'le hygi•ene a limentar.>> 

·Te.mos, p.o-is, n a em=da a inda um aspecto a apreciar; temos uma 
·nova face ela questão. 

lTodos os paizes hoje po:s.suem uma ampla l eglislação .contra a frauc1e 
em materia ele alimen tação e ·ele bebid-a; mas essa hy.g:iene allme·ntar 
co,ns·titue ·um wamo,, uma ·especia-lidad·e ·elo •direito penal, e . e m toda a 

·'Parte é d·ecretrudo pelo Poder Legis!Mavo o cHre.ito que -r ege as 1nfracções 
deis dispos-i t ivos de hy.giene, segundo OIS quaes são ·det-ermina-elos õs 

·casos de inf.ra•cção. Os caso_s de fraud-e, os de faLs;if.icação são casos d·e 
<lireito •penaJl ; e ·.ningu em póde d izer qu.e não •têm sancção nem obri -

. gator.ieelrude ·clisposi:qvos dessa natureza quando in·cluiclos e.m açto r'e-
:-gulamentar qu,e d•efine a fi gura da infracção penal c a respo-nsabilidruelc 
1respectiv.a que •CaJbe a ,c.a;cla .infra-ctor ela le i •penaL 

Vê-s e, pois, que a,i.nda ma-is grave do que a emen.cla ela Commissão 
que fal desals•tra;clamente a pprovaela, é a emenda sob o n. 5 cuja sub-
stituição ao texto .elo proj-ecJto é a conselhada pela Commissa o de Ft-

'JUJ.anças. 



Quení ·dirá qtie legislar .sobre a fiscalização ·dos ~eneros e produ:--
. ctos' ·al.i.JnéfiüCl'iOs Bm l~elação a.'os i\.!gares; ··lo'g.yadouro.s publicos e terre-
- mos incultos;- ,não seja legislar ·em 1nate.ria ele .hygiene, em materia d~e· 
·administração no dominio do direito penal "é' do dir-e·ito civil? · 

0 •SR. FELIX PACHECO dá um aparte. 
'Ü SR. IRINEU MACHADO: - Pois, se a --·emenda diz que (lendo) «o· 

Gover-no combinar'á .com a Prefeitura a exacta e definitiva discriminação-
dos s•er.viços .relrutivos á fil';calização em ma'teria de hygiene alimenta-r>>· 
''-- .isso não é legislar? Não é resolver sobre serviço de hyg.iene aquillo · 
qUe se 'chama o do.minio ·civi.co ou public'o, que owtra cousa não é · 

.màis·--·que ·o ·Tamo do direito óvil · .cori,nexo ·éom o dtrei.to publico? Não .. 
·o& · essa uma · questão ·delicada a ponto d·e "entenderem algunrs escripto-
reá que deve ser resolvida pelos codigos -civlil e adminisJ rativo? 

~•Entre "JIÓS de que natureza ficar.ia.m sen{lo os ·dispositivos? 
De direito adminustrativo? 
De ' direuto dvil? 
Mas, decr.e!t~dos por nós, pelo Poder · Legislativo, ou. dec;retado á. 

r-evelia nossa, pela ·nossa -fraqueza, ·usurp'âdas ás mossas attribuições" 
e·ss.á. frucu.1•dade -e transferida de nós para a;s mãos do Executivo ·?.· 

-- (Pansa.) . 
O que está na emenda é uma autorização nem mesmo d1sfarçadru,. 

mas francamente -confessruda , a,o Governo, !'>ara legislar essa mruteria·. 
de hygiene publica, privada. mun:icipal, ·estadual, federal e inlerna~ · 
ei<mrui.· 

··os .casos de hygiene" internacional são tão deJ.icados que agora 
mesm-o acaba de reunircse um Congresso; 'em -que -o assumpto foi ob--
jeCl'to ode amplo d·&baJte, não se .chegando ainda a uma .solução. 

· ReNro-me ao •oaso d·e prophylaxia internacionat 
·Como, .. pois, !d-ero"ga:mos o texto ~constitucional •para invesitr o Go~

verno, <á· um tempó, •da· d'acúldade ·d·e legisl-ar em materki de hygiene· 
:munlciopal, estadual, -d'ed·eral -e· ·interna:ci·onal?! 

Não póde, portamto, s er appr-ova.da esta emenda .. 
Esta em-enda nãõ póde ser adn'i•i,ttiéfa .Péla~ ·ca.mara, porque vai crear-

·uma balburdia 'llUm" ·Serviço que, felizmente, entre nós, ai.nda nã'O é dos 
peiores. 

O mal não é tãó, ··premente. 
Se a Commi.ssão· de Hygiene e Saude· Publ-ica fo-rmulou um pro-

jecto; se não ha meio de approval-o, mas é ce11to que <Olle resolv€ os 
diversos aspeotos .da questão, que venha ao menos ao estudo, _ ao exame· 
da Camara. • 

Por -que este açodamen to ·ao 'lJO-nto •d·e delegarmos uma das nossas 
ruttribudções, o que- imp,prtar-á ein mais uma desorga.nização do serviço, 
publico? .... .. 

' Além do ma:'j,s, ·s .r :· Presidente, o exerci.cio ·dessa Tegulamentação· 
<t·raria a balbur_dj'a, a·; anarehia. 

IToclo o mundo sabe -que aos tribunaes·"f-icaria o dir·eit-o de aprecia,,:· 
em •cada ca.so a · legalicl•a:de elos dispositivos> · e .todo o mundo •tambem 
sabe que o poder competente, segundo •os-- textos constlitu.ciona.es, para 
decretar diiSipositivos' dessa .na!tureza, é· o· ' ·Legislativo FederaL 

Senhores, esta:s, ;questõe.s não podem ser reso1vidas com esta preci-
pi1ação, .com esta leviandade. ·· 

N&m col!h·e }o ·sop'hi-sma habi! elo honrado e 1talentoso r-elator. 
·S. ' Ex t-- tli:i' o '!l§êgui•nte : · 

«Se tal a ccõrdo não couber dentro da funcção de regulamentar; 

f 
r 

). 
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que . é. privrutiva do Executivo, claro está que só o Congre2so pode·rá 
resólver ulit eriormente, quando souber o que ficou combinado. NBm 
semelhante ·autorização poderá tornar-.se effectiva, se contiver modifi-
cações substan.ciaes, sem o voto expresso do Congresso. AliâB•, este 
t-em s·empre legisla:cl·o sobre hygien e, nestes ultimos annos, na cauda 
orçamBntar.ia, o •que s•e ·explica pelo éaracter tra-nsHorio das medida;> 
tomadas'.)) · 

Mas essa não é a questão ; a questão não é ele saber se o Governo 
Federal p ode ou não pôde entrar em accôl'do com a Muni.cipa•lidade d<;> 
DistricJto Fed·eral. 

Em 1° lugar, eu ·diria: constitucionalmente, ju.r:iclica:mente, não 
pôde, porque quem· legisla em materia de organização municipal é q 
Cong.resso F ·ederal, poder .constiltuido para o fazer. Mas, quand·o s·e 
admittisse, •por tolera·nda, ·que tal fos'se ad·missivel, ainda assin:i eu 
·diria.: essa ·não é a questão. A questão não é de saber .se cabe ou não 
esse accôrdo entre a •Mun.icipalidacl.e ·e a União ; a ,quesltão é a de. saber 
a quem cabe a competencia pa.ra legislar em ma;teria de hy giene - se 
ao Poder Executivo, se a o Pod·er Legislativo. 

·Toda vez que o Legislativo não precisa nem define COlT,lpetencias, 
e, a,nJtes, deixa ao Poder \Executiv.o a f aculdade de d·efinir, ele estender, 
de a:mpliar, de restr.ingir, ele im·putar ou de modifi-car funcções . ou at: 
:tribuiçõe.s dos diversos orgãos da admLnistração pubUoa, isso importa 

.. em um ·eSbulho das S'UaJS attribuiçõ·es, •Em uma delegação de lpOd·er, €<fi 
U'm --acto que . importa ao mesmo tempo em uma · grave infracção dos 
nossos deveres de .\.egislador e em uma grave violação dos textos con-
stutucionae~. 

Em nome da hygiene, em •nome do interesse publi·CO, peço a atten-
çll.o d-os hO:nrados Deputados para a questão, J.embra:ndo ao eminente 
P .residenJte clesta Casa que, nos termos r estrictos do Reg1mento, cabe 
para a mi·nha e.mencla, que é su.ppressiva do § 5° do art. 1°, pre~erencia, 

E lia é que t em d e ser votada em prHneiro lugar. · 
Não pos.~o eoncordar .com o substitutivo do Sr. Lama .rtine, porque 

já di:s:s e que, além de •todos os perig.os que o texto •elo ·projec to já 
con.t·ém errn si, elle viria augmentar a complexid·ade do problema com 
o delegar :tambem ao Executivo Fed·eral a compeltencia, que •é nossa, 
lêle tegislar em m .ater.ia à e fraur].e alimentar, de di _rei to penal B de di- · 
o·e'lto pu.b:li.co. 

Assim .sendo, dirijo esse a ppello á Camara em nome do<SI ·interesses 
do Disltrc'Ho Fecl·eral, em •nome •dos interesses da Uriião, em Q'l Ome da 
Con.s.ti.tu;ição, em nome da boa fama ·do Brasil, que hoje acaba de ·con-
quistar, no 1m.ais notavel d·e todos os •cong.re.~sos de hygiene, o mais 
•alto· de to·jos <OS ·premios, ~)ara que essa munifi.cencia l egitima interna-
cional .nã~ ven•ha a ·ter ·entr·e ·nós a triste ·consequenda d e ser anar-
ah'i·z.ada, gxaça.s a •um movimento de fraqueza ·ela nossa .parlte. 

Porque ·hav.emos d·e perturbar onde 11ão ha n·ecessidade? Porque· 
havemos de, po.r uma d elegação legüslativa no orçamento, prejudicar 
a organ•ização de toclo o serviço d-e hygiene, quando mão ha necess idade 
pa-ra 'i·sso, e, a o contrario, quando essa. delegação é uma m edida de 
a lta i•nconvenienóa, que só ·p6.de causar prejuizos ao Brazil .pa-ra a 
sua adm·iniS!bração, para o s eu ·bom ·TIOD1=e· ~internacional?! 

Era is.s•o, Sr. P r·esic1en1:e, que eu ·quer.ia ·dizer á Cama.ra, pe.dindo· 
que não c olloque essa ,questão no •te1Teno da •conveniencia pol'itica, 
ma!> ·no terreno neutro da 'hygiene; •ne·sse terreno, ond•e t odas as opi-
niões podem se immüscuir sem aggravo ·do Governo, .sem quebra , dessa. 

· , -; 
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-~·ris•te disciplina partidaria, nesse terreno emfim onde .cad·a um póde 
votar liv.rerm;nte, servindo á sua consci•encia ·e servindo ao bem pu~ 

·.bldco. (Mt~ito bem.; 11mito bem.) 

O Sr. Fe.1ix Pacheco (p ela o1·dem) - •S,r. Presidente, parece-me 
·que o ho·nr'a.do representante .de Minas >Gera:es est á fazendo, ~e um 
.argueiro um cav.aHeiro. 

A •Casa j-á •resolveu ·a preHmina.r que S. Ex. acaba d'e r enovar 
"])eral\te a Cama ra. Não enJten-do. 

Ess·a disposição 11ão figurava no projecto inicial id·a CommisE·ão. 
Ella na,s.ceu do clesdobram·ento de .uma . •eme·nda elo Sr. N:icanor ·do 

"'Na·soimentD _ sobre a or'gan·ização elo s erv iço de hygie11e municipal. .. 
. O .Sa. !RINEU MAOH A:DO clá um -aparte. 
0 :Sa. FELIX PACHECO - .. . e ·a nixação el•efinitiva •do quadro dos 

·fun:c-c ionários desse s erviço. 
•O íllus.tre Depultado por Mi-naJ!'O •examinou uma .situação ele di-rei.to, 

el·eba·ixo ·do seu p.onto •de vJsta !theorico; eu pref-iro ficar na s'it·uação 
-de fac.to. 

Ninguem :ignora os conflictos eli•arios enJbre .a Hygiene Municipal e 
·a Hygiene F .ecl eral. 

Soffre:m ,todos .com 'i sto: <>Offre a boa ord-em do ·serviço e soffrem 
·<>s .prop-r.i etarios. 

A -reparbição •de Obras Mu·n-icipaes i-ntervem approvando a.s plan-
tas ·par-a -ediücações ; a lHygie-n e Fe•deral, co:n a sua -exdruxula e inca-
bivel engeniharia ~~.anilt ar ia, ~ntervem rta'l11·bem., ás v ezes, cnm deter-

·m·inações Jn:teiramente cDnlra.rias ás {las autorida;d.es muni-cipaes. 
Esta •elituação não pó-de ·continuar. 
'Ü SR. lRINEU MACHADO: - Logo, VSill10S defin:ir .compeltencias. 
O Sa. FELIX PACHECO : - Ninguem discute a CDmpetencia do Con-

·gresso Nadonal p a ra -legisla-r p:ar.a o Distric'lo Fed·eral. 
•Ma s não é curial que procur-emo,s -in:dagar qu.aes as conveniencias 

·da Muni'Cipali-d a.d·e, quando tivermos que f·a:zer a divisão el es•s:e ser-
-viço? 

Pois é o que a ·em end·a ma,nda faz.er. (Mwilto b e'm~· muvto bem .. ) 

O Sr. João "Peniclo (p.ela on lent ): - Peço -a IV. Ex., .Sr. Presi-
·d·enJLe, ·que examine b em a qu estão . 

. Pa.rece-•me que a •emenda pa.ra a qual pedJo preferenda o Sr. Depu-
!brudo Felix Pacheco ooão prejudka a eme-nda n. 7, elo Sr. ' D eputado José 
·Bonifacio . · 

O .sa. IarNEU MACHADO: - Qu em pedio prefeil'encia fui eu, para a 
*.e1n.enda supp·pessiva. 

O .SR. .JoÃo PENIDO ' - O Sr. D eputado F ·el ix P acheco ped-i o essa 
"])rerer enda ·no pa r ecer, e o Sr. Irin eu M•a,ch a clo no discur-.so qu e acaba 
d e f.a ze-r . 

1Greio , I~epHo, que a em en da ass ignacla pe1o Sr. Lamartine não 
·pr-ejudica a em enda a presenlt.a.da pelo Sr . .José Bonifac-io e por iss.o p eço 
a V. Ex., Sr. Pl'esielente: que subm·et1a ambas ao vo to ela Ca mara. 

O Sl'. Pre~liclente: - Ao § 5° do art. 1° foram offerecidas tres 
em enda s, as d e ns. 5, 6 e 7. 

A emen•da n. 7 é surwre.ssiva e, por isso, tem el e ser suhmeiltida á 
VO'tação em p1nimelro lugar. 

Em ,s.e.e·ui cla subm etterei á votação a ·em enda n. e d·epois a 
·Earumda n. 6. 
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Posta •a votos é rejeutada a s-eguinte emenda sob n . 7, do ·Sr. lrineu 
Ma;chado: 

·SÚpr.i'ma-se o 5° -do art . 1°. 

O Sr. I r ineu Machado (pei.a o•r<Lem.) requer a verificação .da vo-
·tação . 

.Procedendo-se lá ve-rificação ·da votação, reconhece-se terem votado 
:a ,favor 65 Sr.s. Deputaclos e contra 61. 

O Sr. P r es Lder.te - fVotaram a favor da emenda 65 Srs. D eputados 
-.e contra 61 . 

A emen-da n . 7 foi approva-da. 
Fkam prejudicadas as emendas ns. 5 e 6. 
Votação da seguinte emenda sob •n . 8, -do .Sr . •Olegario .Pinto: 
'"'DestaJque-se ·d-a verba - Elventuaes - a ·quantia nece.ssaria para 

·paga;r •ao te.nente-·coronel Jan1-es An•drew, em .serviço eHe·ctivo do cargo 
ue -ajudante •de OJode.ns ·elo iSr. Marechal .Presidente da R epublica, os ven-
·cimentos militares ·CJU.e l-he >COuberem de 15 'Cle novembro ld•e i910, data 
·em que :foi .nomeado -por d ecreto od·o mesmo •Sr. ·.Presidente, independen-
~emente da '!'epresentação •devida aos m ·embros d·a ·Ca•sa Militar tla Pre-
·sid-encia nos termos •d-a lei ·11 . 2.290, de 13 de dezembr-o ue 191"0, -combi-
·nado com ·a .lei ·n. 60·8, ·de 19 ·d·e sete:nbro de 1850, e •d·e·creto 11. 121, :Je 
:]i de >dezembro de •1•890 ., 

O S r . Olegar~·o P into (pelct o?Y~fl'l n) - •Sr . .Presidente, a emenda 
-que se va? vo.tar ·é ·concebida ·nos seg.uintes t ern1os : •(<D es taque-se d~ 
·verba - Ev-entuaes - a quanti-a necessaria para pagar -ao ·tenente--"O-
,·one.J Ja1nc es -Andrew E'Jr1 serviço eefectivo ·do cargo ele ajudante -de or-

·clerls do Sr. !M a recha-l -Presidente ela !Republica . .. » 
· Sr. Pl'esi-dente, ·o coronel James Acndrew foi m·omea-do h a •dous ann0s 
·par-a exer·cer as funcçõe.s d.e ajudante d e -o-r-dens elo Sr . ·Presielenfe ela 
Rep•ubli·ca. · 

O .SR. ·PEDRO •LAGO - El-le o[fereceu-.se ao Sr. •Presidente da Re-
publica, deela.rando ·que exe1.,cia o cargo gratui ta1nente. Esta foi a cle-

·daração ;la -aecvcLer ,f e ita •aqui. 
O SR. OL·EGARio 'PINTO - 'EHe .foi nomeado por decre to ·el-e 15 de 

nove1n1bro ele 1910 para o carg-o -ele a judante de ord-ens. Este distinc!o 
·offi·cia·l te·m exercicl•o at·ê hoje o cargo 1sem .recebe'I' venciment o alg·urn, 
lendo cles8m,penhado as mesmas funcções que os of·fi c i.aes ela A"rmada e 

..O.r. Exerci 'o exerce.m. 
Ora, :Sr. Pres idente, não parece justo que este official •continue a 

prestar se1:·viçoS s.e.tn remuneração algurna . Certo que a ·Can1ara to·ma-
,,á -em consi-deração esta emenda, solici to lJara ell a o S e<U voto . (Mtti-to 
;vent; ~~.w·ito bem . ) 

O S r . P edro L ago (pelct 01Ylem) - A Casa >Civi-l e Militar elo S r. 
Presi·clente da R~publica foi organ izada ·Por l ei es·pecial . O Congressa 
·Nacional só póde votar verba.s para pagament o ou retribuição de em -
·pregos ·Cl'elcd os por· lei. ·(.AjJO.ic•clo\s.) 

O •Sr . James Andr'ew é ·extranumerario d.a Casa Militar. 
O Congresso Nacional, a não ser infringindo .t odas as •leis fis.ca e :-5 

e todo o regimen .fina n ceiro elo -paiz, não -pôde votar verbas ·para rpaga-
nJento ele ordenados D·e empreg-os que -não estão .creaclos · por Jei, que n[to 
-existem . 

.Sr. P r es idente, na 1egisla.tura pflssacla o Sr. Deputado Celso Bay-
ma apresentou uma emenda ide ntica , á que foi a,presentacla pel o no·bré 

·Deputado por -Goyaz . 
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Lembro-me da discussão que se travou ;laquel!e mom,ento e du·-
rante a qe1al o mustre !ea,ae,·, que tinha tomado posse de sua cadeira d~. 
Deputado ·pelo Rio Grande do .Su1, declarou, se a i!llt<>moria não me falha,. 
que o <ST. coronel James Andrew era da Casa Militar, mas extranume-
rario, e qu<'> o Presidente ela Re.pubHca acceitara os seus serviços .porqu·~ 
elle ·de<>larara desde logo que ia servir, mas que não almejava retribuiçãO> 
alguma . . 

0 ;SR. <CUNHA VASCONCELLOS - Isto não <é •repub.Jicano. 
O SR. iPEDRO ·LAGO - Si não ·é re.publicano, o ·Presidente .da Repli-

bhca. não po,dia nomear ninguem ·pa·ra um .qargo q.ue ·não existia. E si I) · 

cargo nãv está .creaclo por lei, como vae o ·Congresso votar um1 ord·'l-· 
nado para um cargo qüe •não exisr.e? · 

. .Sei bem que o Podei~ Exe·cutivo, · neste momento, evita se·mpre a•-
s umir a rnsponsabiHdade de actos .sobre os quaes possa recahir a .cri-· 
üca implacavel, recorr')nclo sempre ·ao Congresso Nacional , a este cha-
l~êo de sol de um;:t. elasüci.dade enorme, pe:a Irresponsabilidade do nu-
mero. 

O Congresso Nacional, .reflecti-ndo que o Poder ·E,xecutivo até .hoje· 
não .pediu, por mensagem, .o ·credito .pa.ra .pagamento desse official, nã•> 
póde ;vota l-o. · 

Não acredito que a C amara commetta tal deslize. (1W1bito b·em .• -
muiit·o bem.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( •) (?Jela o?vJ;em) - Sr. !Presidente,. 
6 logi·co, é .claro que o Presidente da -Repub: i•ca não tenha pedido ,poc' 
mensagem, o credito necessario para .pag.ar a este official da sua Casa 
MI.Utar, porquanto estes cred itas são votados nos orçamen.tos, em le\s-
annuaes. 

O <S'R. ·PEDRo LAGo - De accôr.cJo com as leis que •cream estes cargos. 
0 ISH. MAURICio DE LACERDA - ·Mas estas .leis Tiã·o fixam o num,e·ra. 

quer .· dos secreta rias, q<uer dos ajudantes ·de or<'lens militares. Vou .pro-
var a V. Ex. que a Casa :Militar elo p'l'. Nilo Peçanha era o dobro da·. 
<'lo Marechal H ermes. 

'O :SR P~DRo LAGo -.E no entanto as verbas chegavam. 
ü SR MAURICto DE ·LACERDA - As verbas chegavam porque •todos use 

officiaes <lo ·gabinete ·do :Sr. ,Ni:o :Peçanha eram f.unccionarios publiC·)S 
<'lestac.aodos em ·Commissão. IE a verba que se destina aos actuaes não (>. 
de ,fupccionarios publicas. 

O :sn. PElDRo .LAGo - O Sr. Alcebiades iPeçanh a não era. 
Ü SR. MAURICIO DE .LACERDA - A verba, ;porém1, ·que ,se destina_ 

áqueHes que não são funccionarios .pub1icos e .Joá não se acham destac;t-
dos, em commissão, ha ele ser espe.cia l, expressa e unicamente a verb:~. 
de cles·peza com ·a Casa Civil e Militar. 

O · Presidente Nilo IPeçanba teve, si não me <fal1ha a memoria, sete· 
o<u oito ofticiaes de gabinete, <funccionarios pub:icos, ;percebendo apenas. 
pela Casa Civil e Mi·litar, a gratificação, que era addicionada aos· ven-
c~ento.s que tinham nos ·cargos dos qu.aes se haviam afastado .para a . 
sua missão junto á ,Presidencia. 

Agora, o ·caso concreto ·de que nos occupamos: o corone1 James An -. 
drew absolutamente não .se off.ereceu, em pessua, a{) :Sr . Presidente da 
Hepublica, ·para fazeT parte da Casa Militar ou Civil. (Apoia~os.) 

Nenhum •elos actuaes, como ·nenhum dos anteriores auxiliar es d~, 
S-r. Presidente da Re!J'ublica, solici·tou ele S. Ex. uma posiçã·o no ga-
binete ou na Casa 1Mi1itar .' 

(•) Es te discurso não foi revisto pelo orador. 

/ 

/ 

/ 
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o SR. PEDRO LAGO _:... O Sr. coronel Andrew foi ao Sr. P-residente 
.{la Re.publica e disse que -desejava. . . <Não apoiados.) 

0 SR. MAURICIO DE 'LACERDA - Não ê exacto. 
o-" .S>l. PEDRO oLAGO - Peço .qu e m,e deixem concluir: ·pediu que O 

Pre::lirlente da Hepublica !Per.mittisse que a G u a ):da 'Naci-on a.l se ifizes-:;e 
r epr esentar na .sua Casa Militar. 

0 •SR. FONSECA HERMIES - Não foi elle. 
0 .SR. MAURICIO DE LACERDA• - 0 co.mmandante -da GuaJ.'da Nacional 

4o Distr icto F ederal, ·ê verdade, ifez ver a·o ST. Presidente -da Re-pu-
"olica a ·conveniencia .de .u m gesto syn-i.pathico de 1S'. Ex., ·incluindo na. 
Casa Mili tar 'um official da hn esma .conporaçã:o. A isso foi completa-
c-nente estranho o Sr. -corone.l (f ames 1And,rew, c.uj.o caracter ·e 'dignida-
de pessoa.J estão mui!o acima ·de i nsinuações de · qualquer or-dem. 
( i1poit•cVos. ) 

O 1SR. ·CALOGERAS - Não ê o que está em questã'O. . 
ü Sn. PIDDRO LAGO -- Não leve o orador o caso .para esse terreno; 

.sou incapaz de offencler a quem que'r que .sej a, que jámais me o Efendeu. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - .Sei ·bem que -não está em jogo a 

{)Uestão .de caracter cle.sta •O'll daquella .pessoa ; imas desde qu., se fez 
Lnna insinuação de .c8rta ordem a deteNninada ·pe'ssoa, eu, amf.g.o pes-
soal desta, sou obrigado a trazer immediata contestação . 
1 1Q ;.S·R. CUNHA E ·v ASCONCELLOS --'--- Nem .precisa v a ser arrÍigo ; basta. 
ter es,pirit6 de justiça. · 
, O SR. MAUIUCIO DE L ACERDA - Vamos, como disse, a'O caso con-
creto. 

Os officiaes, mi!Hares, ·da Casa, do 6r. Presidente da 'Repu1Ílica 
peTcebem u1na gTaUfi.cação por essa coinrn.dssão. o co-ronel And rew ·está 
servindo .gratuita.m eJ1te, .porque o S1' . Presidente ·da Re.pubJi.ca •não· qulz 
violar a lei, fornecer ao Sr . Deputado pela B.a'11ia elementos para •uma 
critica procedente, mp.ndand-o fazer o •pagamen-to POT verbas eventu ae3, 
como aliás tem si-do >f.eit•o em o•utras situações. (.A.poiwfus. ) • 

Isto s6 pó de honrar ao Sr. Presidente da R e-publica, q u e ·n em .por 
aviso reservado, ·ne-l.fl ;por .meio .de mensagem .diTig·i·da a·o Congre.ss~. quiz 
realizar é.sse :pa·gamento. 

Agora, entreg'o ao · Congresso a situação ·desse official, ae-i · desta..~ 
cado, presta·n-do tão bons .serviços ·con·1o os da ·Marinha e do ·Exercito 
( <Woia<lois), com .maxima lealdade e dignklade, sendo que, mesmo n 0s 
rnomentos ·de perig-o p·ara a pessoa do .Sr. i!? residente. da Re-pub.Jica, qLle 
o ~ houve durante as -duas revolt.a.s, esse ·coronel, de uma mi.licia paisa-
na, ·digamos assi·ITI, teve procedimento i-dentico a-o elOs officiaes {la Casa 
de S . Ex·. · 

Co•ntinúa a- se,rvir gratuitamente · porque, :por um es.cru-pu lo .pes-
&Soal, o Sr. Pres-idente ·não se d irigiu ao Cong.resso .pa.ra. ·didmh~ .a si-
tuação. 
' Cumpre ao ·Co.ngresso, con hec en do do assumpto, -ir ao en contro 
dessa necess idade, -dando a so.Jução -d-evida, que ê justamente á que 
se traduz na ·emenda 1d o 1nobre De-putado .por· Goyaz. 

A. rBsistencia, Sr. Presi·den te, ·á v'o.ntade de 'Palaclo, nem sempre 
~isotlngu·e dos ·auHcos os espíritos ·atnam,tes ·.aa li berdade, e tamb em é 
ser au.lico ·da opinião 'PUblica atacar systêmaticament·e tud-o que :possa 
provir· -ele .palacio. (Mwito bem.) Não sei que despota •peior possa ha-
v e.r: si a opinião pessoal ·de u•m g·overno, s i a vo.nta;d-e at'Tiorpha· e va-
r iave,l •das inuHfdões. Fallo ne.ste momento .s-em re·ceio que me· chamem 
de aulico do palacio ou de :producto forjad o maqu.elles bastidores ld·e 
lá; vot o ·com -prazer intenso esta medida .que vae resolver uma situa-
ção .para .a qual o chelEe da 'Nação não p6-d<> deixar de es·pe.rar um·L 
solução. dada pel!l Co.ngresso Nacional. (Mttoito bem; nH•it'o bem. ) 
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O Sr. Ca.logera.s ( *) (pela onlem) - ·Sr . . Presiden·te, come(){) e,s~. 
tranhando o ca;~or ·desta .discu.ssão :. mão se trata de · medWa pedida P8l..:>-
Governo, acaba de affirm·ar· o nobre Deputado pelo Estad-o do Rio ; 
não se trata ·de remuneração d·e cargo ·creado por uei; a que vem, por-· 
tanto, esta· lon•ga ·GiSCL!SSão em q.ue se trocam apodos? AuJ.i.co .daqui,. 
cort-ejador da O•Pi•nião .pu;bli·ca de lá. 

Eu consid e.ro a ques·tão de um ponto •de vista muito mais calmc' ~ 
o ponto d·e vista legal e orçamentario. (.Apa?·tes.) • 

iContinto, Sr. Presidente; eu me colloco .no ponto de vista Uega,I.. 
O SR. IRINEU MACHADO - Quando fo i nom·eado o ·.S r. Andrew, fez-

se praça da gratui·dade .dos serviços e da concessão desta distiincção á . 
Guarda Nacio.nal, distincção que desappa.rece, que não tem mais ob-
jecto, desde · que o .cargo ·é r .emunerado. · 

O .SR. CALOGERAS - Trata-se acaso .de· alguma ·nece.ssidade publica, . 
conhecida como tal e solicitada verba ao Congresso Nacio1nal ?. 

1Exa-:ninemos o caso : .a ·e·me-nda •v.en1 .pedir a creação :de r·emune-
ração para .um determi.nado •Cargo, Po.ndo até 8'111 duvida, sem censura .. 
a V . . Ex., Sr. IPresideonte, que a emenda .perante o Regim·e·nto n essas . 
cqndições •pudes.se ser acceita, mas, -dan.d.o de barato ·CJ U·e a resposta. 
foss.e .positiva, a · emend·a era a·ccei;tavel., eu i.ndago: este cargo "existe 
creado por lei ? 

0 ·SR. CUNHA VASCONCELLOS - V. EX. rpóde me •d izer quantos Sã·()· 
os of,fi<;iaes ·da Casa .do P ·r·es>d·ente da Republica? 

O SR. CALOGERAS - J're·cisa<nente, · ode m·emoria, n.ão :posso diz·er, 
mas s·ei o :Seg-uinte : pelo 'Clecreto em. vi"g·o.r ·á casa militar pertencem . 
só.ment·e offi.ciaes •d a Armada e do Exer,cito. 
" :o >SR . . MAURICIO DE LACERD•A - 'O .Sr. M-í·nistro elo Interio-r acaba. 
de verder o seu ajudante .ele ordens, que era da Gua,t•da Nacional, e· 
este aj udamte era gratificado. 

O 1SR. GALOGiERAS - Não discuto• po.r a n aJlogia, mas · diante •de um 
texto de lei positivo que é o d.ecreto creador da casa m il itar; por-
tanto, ·em resm.rno, o que a emenda 1).ropõe é crear um ~ar•go e r emU-·· 
neral-o. 

Não posso dar o meu voto. (Muito liem ,· 1mtito bem.) 
Rejeitada a emenda n. 8. 

O Sr . . M a.u l:1:cio de La.cercla (pe.Ja oTldJem ) - Requ.eiro ve.-ificação· 
da votação . 

Procedendo-se á v.erificação da votação, recomheee-se que votaram . 
a favor 46 S.rs. Depu tados; co.n t ra, 80 .. 

·Foi rejeitada. 
:Rejeitada a emenda n . 9. 
Votação ·da seg-uinte emen da sob n , 10, do Sr. Joaquim Pi.r·es: 
Verba 1'5" (Policia do Districto Federal) : de.cluza-se 16:425$ :para. 

diarias aos funociomarios da Inspee-toria da Policia Mari t ima, observa-
da <de accôrdo cot11 o .respectivo reg-ulamento a segui11le t abeilla : 

Inspector . . . ........... . .... ... ...... . ..... . ... ......... . 
Su.b-inspoector ........... . ... . ..... . .. ... . . .. ... . . · . .... ... . 
Auxiliares . .. ......... . . .. . ......... . . . ... ...... . ........ . 

i0$000 
5$000 · 
5$000 

O Sr . .Joaquim P Lres (.:Pela 011dem) - Quem •quer que conheça a. 
lPoHcia IMari•tima do lDiistrict.o Federal não :póde d.eixar d·e ·dar seu voto· 
em favor •da emenda que o!ive a honra de apresentar. 

( *) ·Este .cUscur.s.o não foi revisto p.elo orador. 
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De facto, os serviços pri;slad·os por aqLle1la corpo~ação justificam.: 
plenamente· a >deducção ela verba destinada a diligencias sec retas, da 
importancia de 16 :425$000, em favor daquelle:s servidores da. Patria. 

!Espero 1que a Camara não reg·a·teará seu voto etn favo.r desses ci - · 
dadãos abnegados em .tudos os sentidos. 

fR:ejeitada a emenda n. 1 O. 
lRejeita,da a -eme nda n. 11. 
,votação ela segui·nte emenda so-b n. 12. do .sr. Mauricio de Lacerda,_ 

e outros: 
"~Redija- se a leHra ·d do art. 2° dü projecto n. 1·5·5 B, de 1912, 

da seguinte fórma : 
\Art. Fica o· Governo autorizado a auxiliar, até . a quant ia de 100$-

mensaes, as associações estrangeiras ou ·nacionaetS que ~.se d·estinarem a . 
mi·nds-trar a instrucção ·elementar; não poden·do ex-cede1' de 120 :OÓO$ a . 
verba od·est inada a .esse auxilio . • 

[Para receber a :subvenção alludida, -ê n ecessari-o pr o•var-se a com-
petencia real elo professor no conhecimento· >da língua vernacula e que· 
as fições ·de todas as discipli"nas, inclus·i v e o .ensino obri-ga to-rdo de geo-
graphia e ·histot ia ·do Braz il, sej am igualmente ministra das no mesmo 
idioma naci-o·na;l, · no entanto com a facu l·dade de 1leccion arem quae:squer 
linguas est ra·n·g·eiras . >> 

O Sr. Pres·idente - . A esta eme·nc1a a •Commissão deu o seguinte· 
parecer, que ·conclue -com uma modificação : 

1c<.'A Co·znm.issão a:cceita a -em·ehda, ol)OT tornar ma'is ·pos itiva a in'ten-
ção -ele seus autores, propondo, pOl'êm, ·que se accrescentem d·epois das' 
palavras ·«geo·graphia e lüstoria elo Brazil>l: «e dns·trucção .civica na--
cional.>l 

·Approvada ·-com a modificação . 
tVütação d a seguinte emeuda -sob n. 13, do St·. Erko 1Coell1o: 
·<<·A-o 1a r.t. ~2°, lettra ct) ~c crescente-se: A mesma ~concessão far-se-ha. 

ao actual secretario da ·Fa,culodaJcle •de •Medidna do 'Rio •CLe Janeiro, afim 
de co·mtar -o tempo ele serviÇo medico no .E-xercito, para to•dos os effeitos_, .. 

•Rej eit·ada. 

O Sr. Erlico Coelho ( •pe>a 011Clem.) - Sr. IPresiclente, de facto o pa-
reoer da ·Commis·são de FinaTIÇa•s foi contrario á emenda, ·que concedia. 
ao ·secretario .ac tual da IFaculdacle ·de Medidna, da J3ahla contar ü 
tempo de seus serviços -como m edi-co militar, para os •e ffeitos 'de s ua . 
aposentaàorJa; mas a 'C amara d os Srs. Deputados suffragou a emenda, 
hoj-e :wb a l<ettra A, -do art. z,o •elo proj.ecto . · 

A em en·da que tive a honra de apresentar oê no mesmo .S<mtido 
para .que esse favo-r conoedi:do pela Camara ao actual secretario da. 
Fa-culdade de MBdi-cina ·da Bahia •comprehen·cla o ac-tual secretario da. 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

-Espero da equiela•CLe ela ·Gamara elos Srs. :Oeputados que não reprove-
esta. emen<ia. 

O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre J)eputa,do que a Mesa .. 
já proclamou ·O resultwdo ela votaçã-o sobre a -em enda n. 13 . 

O nobr-e Deputad-o, re'qu.er, naturalmente, verif icação ela vo•tação. 
O 'SR. IERICO :COELHO '-- Sim, •Senhor. 
Proceden-do-se 'á verif<icação ·ela votação, r.eco-n!1ece-se .que a emen•CLa. . 

n. 13 foi .rejeitada, tendo votado a fav-or 27 Srs. Deputados e contra 87 . 
Votação da 1segui·nte emenda .s.ob n. 1-4, elo ISr . Eri•co Coelho: 
A' rubri•ca - Subvenção aos Institu~os de ·Ensino - accrescentecsa". 

a seguinte regra: rOs professores ordinarios e extra-orclinarios do antigo 
m.a.gisteri·o offi·cial ou da •nova org-anização, em vi-rtud~ do decreto~ 
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n. 8. 659, de 1 de abril de 1911, uns que recebem vencimentos directa-
mente do Th esouro Nacional e outros por inter.medio das pagadorias d•os 
Institutos de Ensino, não podem ser remunerados pelas taxas dos cursos 
gentes nem pelas taxas dos ·exames respectivn.s; subenten·dendo-se que 
se acham pagos com ·dinheiros pubLicas afim de leccionarem e examina-
·rem. A fiscalização de ·dispendio dos dinheiros pu·blico;;, .exigida pelo 
Congresso Nacional, ·expHcitame·nte, no ar.t. 3° n. ·II da J.ei n . 2.3·56, 
d e 31 de clezembr·o de 19'10, entende ·com os .cJir.ectores elos Institutos do 
l!J.nsino, pessoas da immediata 'confiança e •nomeação elo Minisü·o do [n .. 
terior, emquan·to receberem subvenções pecuniarias par-a seu custei.o . -

O Sr. Eri co' CoEl ho (1Jelc< o1·dent) - ··consinta a Camara que eu tome 
algum tem.po, afim de explicar a emen da; pela razão de que motivo 
de saude me inhibiu ·de .comparecer á s·essão noclurna de L<Jntem. 

10 preclaro Relator •da ·Commissão de ·Finanças criticou a emenda 
subr·e dous ·pontos. 
' O .primeiro ponto, por ·considerar mal entendida economia ·dos di· 

nheiros ·publicas recusar ao·s proJessores officiaes e professores ofi.i'Ciosos 
dos Insti>tut.os ·de .Ensino, o~ •quaes recebem ven>Cimentos directa ou indi-
rectamente ·dO Thesouro •Nacio•nal, r emuneração pelas taxas de curs os 
g·eraes e taxas ·de exanu::s r,esp0ctivos, cmno a en1enda lhes nega . 

E ' o momento de perguntar á Cama1·a .dos .Deputa•dos si as remune-
rações pelas taxas escolares, isto ·é, receita, p~r trJ·butação cJi.r€cta ·ela 
mocid•ade estudiosa, •si rpo.rventura ·não incidem na le·i ·que o ·CongreSIS<J 
Nacional acaba -de formular, porquanto prohibe o accumulo d·e remunera-
ções. Hesponda-me o talentoso Helator da Com missão .de Fina;nças, si · 
pelo mesmo ·Serviço· effe·ctivo, de .leccionar .e .examina r, acha S·. Ex. 
l.egal, que os professores officiaes e os ·professores ofüciosos aoccumulem 
aos vencimen(.os como o 'Thesouro Nacional lhes paga e ainda remunera-
ções pelas r-eferidas taxas; em summa .dinheiros por .duas fontes ·di-
v ersas de •tri·bu tação .publica ? 

.Nem por serem arrecadadas as taxas de ocur.so e taxas de .exame, 
pelos Institutos de tEnsino, n em assim este s •dinheiTOS .deixam de ser 
r·emunerações accumulaclas .pelos professores orfidaes € ·officiosos aos 
vencimentos CJl)e :·ecebem da União J!'e.:lúral diree la ou indirec•tamente . 

.O ·Cong.r es:so Nacional cfJncedeu aos Institutos de Ens·i•no, cwda um 
de per si, a libe-rdad e ·ele lançar üitbulos sobre a f,ina flôr .ela população, 
.arrecaJdanclo ta xas e emolumentos, afim de rprove•rem, cada qual, a sua 
€Conomia interna; fonte .ele .receita especial .do Institu lo de 'Ensino, assim 
oomo o auxilio ·pecuniarici, que .recebe do TJiesour.o Naciona:l, provém ·da 
fonte geral da receHa publlc·a . , 
- ro segundo ponto da ·emen·da criticad.a •pelo estimavel 'Relator da 

Commissão ·d·e rFinanças, ·é no sentido de corrig ir a ~lacurla da Lei 0Tga-
nica , .afim de :que •O Governo Fecl·eral nomeie pessoas da sua es.colha 
exclusiva para odirectores dos cinco Insti:tutos ele Ensino, subordinados 
à o passado no presente ao Ministerio do Interior, até que se •emancipem . 

O fundamento d eJs•te trec·ho da emenda acha-:se no·s tern1os exp.Jicitos 
da autorização que o Congresso Naciona l deu, .em dezembr<J ·de 1910, 
ao Pod·er Executivo, para .reforma:r a instrucção su.perior e ·secundarda, 
man•tida pela União F ederal e conforme a · expressão do decreto ·de abril 
d·e 1911, isto é, a Lei Organica assim eha mada. 

Vou reproduzir .textualmente a a utorizaçã·o ·constante da lei n. 2.35•6 
d'e 3-1 de dezembro d·e 191 O, .art. 3° n. 2: (Lê) "'Fica o Poder /Executivo 
autorizado a reformar a instrucção superior e secun.daria mantida peLa 
UnJão, dando \Sob conveniente fiscalização, ·em privüegio ,cJ·e qualquer es-

·p'ecie, aos Institutos ele Ensino 'Sup€rior e •SecundarJo, a personalidade 
jurídica e competencia para administrar os seus · patrimonios, lançar 



taxas de matricula de exame •e mais emolumento•s por diplomas e certL 
dÕe~.s, arrecacla,ndo todas as quanUas .para provimento ele sua ;oconomia, 
i1ão .po·dendo ·sem auchencia c1o g-overno alie11.ar bens." 

!Os ~co1nm·enta·rios vee1n a ser os seguintes: 
Os I-nstitutos d.e Ensi11o conUnua!U 1nanUdo,s pela União Federal. 

Go mp.ete ao Instiluto ele ·per si lançar tributo aos seus. matriculandos •e 
exa;minandos. •0 destino •das ·quantias arrecada;clas pelo Instituto é ·para 
o fim ele prov.er a sua economia. 

lVIas peço aos .Srs. Deputados •attendam á aNocução na qua.l o ·Con-
g~resso Nacional exige ex·erç.a .o .Poder Cillxecutivo .conveniente fiscalização 
dos dispendi·OS do Instituto •d·e Ensino, nã.o só .pela receita escolar, .como 
tambem pelo auxilio ·pecuniar.io oriundo d.a r.eceita 1geral. 

:Agora vejam·os .de que modo a Léi Orga;nica, art. 5°, or:clen a a· fisca-
lização do.s dh11leiros publico.s: 

«0 ·Con·se11l.o •Superior do \Ensino, >erea,do pela pr·esente lei, suhsti-
tuitiá a funcção fiscal do Es·tado; eslabelec·erá as Hgações ela officializa-
ção do ensino, or.a .vigente, .. á sua total ind epen dencia futura entre a 
União e os esta:be1ecimentos de ensino." 

tOs ·CommenÜrios são .estes: primeiro., que a offi.ci.aJjzação dos insti-
tutns de ensino ·é ·completa no .Presente em virtudJe ela Lei ürganica em 
vigor; seg·unclo, que ser'á de futuro .a ·i·nd.epe·nclencia offici.al odos ins·ti-
tutos do ·ensino, ·por emquall'to sob a manop·la ela União Federal; •ter-
ceiro, .que a •Co.nven i·enrte fisea:lização 1dos 1dhs•pen1d·ios, ~exigicl~a pelo Co-n-
gresso N·a:cional, oé attriJbuida por emquanto ao ·Co·nselho •Superior. 

Passem.os a exa·m·inar' o artigo 12 ·da 1n·es1na rLei ·Organica, a respeito 
da ·composição -elo ·Conselh.o Superior: 

'".0 •Conselho Superior elo !Ensino >eompor-se-ha elos di·rectores das 
Faculelacles de ··Medicina elo Rio de J .aneir.o e ela B'ahia, ·ele Direi•to ele São 
P.aulo e de .Pernambuc.o; ela Escola Polytechnica •el o IRlio <de Janeiro, ·elo 
.clirector do collegio Pedro H •e ele um docente .cJe •C<l!ela um ·elos ·estabe-
lecime-ntos dtacl·os. · 

.pa-ragr.apho uni co. O presidente do Conselho Superior set"á nomea:do 
livremente ·pelo Governo. Os dKJcentes serão i·ndãcados por eleição das 
congregações.>) 

1R.es:ta iP'.O!llldera;r .que na fórln.a dia Lei OJ:ig;amica •O•S 1(1- j,r.ect'o·res .elos 
i~ns•tatu.tns :Sã·o cl·eitos .bi:ennalln:e.nte pe~las 100m.greg1açõ:es l,es.p.ecti v as. 

P :or consleg.u inrt:-e, tS.rs. :J).epLvi::ald'OS', o ür.gão ·d.e fis.caltizaçãiO, ao qua l 
o ·Po·cler Exe.cutilv.a incumbiu da fi·s·calizaçã-o d;os insti•butoas de ens.ino, 
eornp·re~hen1::l;endo oa:da ·u1m d1e •p·e.r si •O 101~·1gão- •f'is-ca.l .dJe funcção trans.ito - · 
r -ita, .s-e crompõe d.e u1n só ag·.e·nt.e d-o ·Gov.ern.o IF·e-d:eral - o pre,s-iden:t.e 
·cllo ·n1·e.s1m.o ·Oons.elho .SuP'eri-o,r , ao P.aJSiSIO que .são dJez IÜ'S 1'epr.eJSie,nta:ntes 
do-s insti•tutos de ensino, dnco clir.ecto•rles .e ci•nClo •d·elegad•o.s, el·e.i!tos e irt-
<l·i·ca:diOS p:el~s co•ng--reg-açõ~es, bienhaLm.ent•e. 

tD-e • tal rrnodo, a fi'SJoaliz-ação in::lli:r:ecta do Pod-er Ex6curt:i V•O, a Te•s-
pe·H,o (l•o .diiSp-enid.io dia Te-ceJ1ta pe·cul'i'a'l~ ao i•ns·tH~utto ,dlo 18\nsino, as•s·iun 
co1.no .a fii.s.oalização .i·nclilr.e·ct•a do tClis.peUJdi•o ld1o .a;uxHio q·u.e o t1nesn1o 
i.n.stttuto· dte .ensino 1.,ec.ehe e:m -clin.hei.rü do tT ;h.esü·ur-o Na,c-iontal; pela 
lrtecei,ta g·.eral, -é -exe-rcildia a fi·SCQ.J.izoa.Çãio· odo1s à i·nJh.ei=ros ;pufbHco-s. po·r clJe 7. 
pes•so·as el-eittas IO'll i1ndi-ca.das ·pelas co,n,gr:egações {l:e pTo.fes·SO'I~e-s , e s.ó 
'll'ITI•a l)ietSs•o·a 'de ;e-s-c-olha i"n1'1ned:i1a;tla diO 'Gove•rnra lê ·ela 'Confia:nça do Go-
V<Orn,o IJ!',ede.ral e sua no~ne•açoo. 

tln.r:,ere-lse -clK> art. •5° para o a.nt. 29 da ·Lei Orgamica que O•s durle-
ctor.e.s dl01S i1ns·ti tubos do •e<DJS.i11110 oclleVelTI p1 ~€1StWl' 00ll1il'aS d.a ..S'll!a a.cltn:i n!iiS-
1bl'aÇãJO pe-cuni·ari1a 'ft.o ·Oons1elho Supe-r.i'Oil'l -em occ.asi'ão o·pportuna. 

;Mas~ •S'i ·aca,s'O ~o·s -cimco .cli.r-ec!bor~e.s .e 1111~i ~s os •ci•!11CO 'del.ega.d!Os, elei .. 
tos. o·u u•ncli'c.ados p'elas congr-e'gaçõ·e·s {l•O·s 1nstitütos ""' ·a:c.JlaTem el-e ac-

16 
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cÔl'd·o "'·a presta;ção de conta.s, o p,,e.s•kl·ed1·te .elo üonselho \S upet' ion· só 
térá oele 1hO·In•o'log'a•I' •a tal f isca·li.~.ação i.llusorr·ha .. 

J3J' a ·8-.SS'a lacuna •d1a 1L e-i Org'ani.c•a, ;p.o:r 'i•na.clv·e.Tlt·enc·ia. d!o Pod-e.r 
Execu:tiiV!() {jU.e a 1d·ec:I(ÜOU, -e a an;om·a.U.a fiscal ide um só vo,z no. C O'n-
sel ho .S•UPierio•r, co•Jn:püS1tO de \OJO.Ze p.es:.s.oas, que a ·e'l11·e,m::1a co•rei•g'e, c on-
fe-rindD a.a tGoVte•'nO ·F ederal a nom·eoação .do·s -c~,inco -d ·h<ectm~s <J•O•s Jn.sti-
tubo·s .d:e Ens:i·nü. 

·E ·n1t enc1•e o 111LN;tr.e r ela;tiQil'l d·a ·CouHn;ios,sà!o ·dle IF'lmanças .qu.e s-e·ri a. 
ru·m·a IS·Ovinice negar Iaos pt·o"f.essores O'ff"i·ciae-s € ;p .. Í:·.of e·S•SO•r.es orf.i·Ci.O•SO S dos 
hlstit·urbO!s 'd1o ~ensirn·O a1s quotas lJ'O·l' taxas ·c"Le :e:x,ann e .e .t:aXl8.JS ,d,e ·cu.r•stOis 
e ent·ell!dle .ainda que a ·TIO'l11·eação pe}o G·o:v:eu·,no F.ed,ei·al d·ü .cllr~ec:to r do 
imsti~tuto d e 1ensh1·0 ·casSa-lhe a autowOflTI'i1a•. 

,Que r me par.ec<e r tNis ,e o p e•ns~aan~ento .dib qn eu gent:iliiS1S.ill11\0· a ·n1sl•g'o, 
Sr. :F e~N~x P ·acheoo, a quen1 lfl.·chr..i'ro •e p r·éz.o . 

Ma;s rtornn:o a per·g'U:n.taT a ~s . Ex . coqn quem 1es!t!á a · autuno.mi·a., 
na f ór!IIDta d -a L ei O•t.g·a11'ica, 111a pessüa d.a .d·i 11·:ector ,c11o i.ntsrti,tu t:lo· d ·e ' e.n s i·no, 
p o.rven bura .na ·oong r·egaçã;o ·cll· .pro f.essor ,e,s? 

'...L\..uto:non1i·a ·cli.da.ct.i:ca, awtorno·tn:i·a :e .. cononüca, a a·ubcan·o1mi:a a d,m.i-
nisrt: r atirva, ·segu=ndo a L e i Org:amd,ca, são a~ttr~1buidJas :ás ·cnngre.g·ações 
1cl10s .instit uto's d10 !Joresen,t•e· a10 fuhl'l'O. 

P1on~ ·CDtnse-quen ci,a, !S i v1er a ser .dJe .e,sletO'llha e •l'liO'lneaçãJo .d1o Go-
IV·enno :F ed•e·I"all a J)essoa .ao od!i.rector ICl·o i:n;Sit itu~to -d·e ·emsin1o, n em1 pO'l' 
i.sso se-rlá f~erh~la a S·u a a.<urtono'lndta €m ge•r:al ; talllbO:lliOrm i a -dida.cU~Ca, Jtsto 
é , .enn t o1di8JS as ques.t.õe.s do :ens.i·Il!O, a a ·utJOlll'Ü'lfl:ÍJa ·econ01mi1ca ., .qu.an1to á. 
tinibutação e:s.cola.r é Õ<e<S·Ülnto da l'·eee.iJta; rau t:OWO•Jni a ra·dtinillli~s•b :· ta;ti va, rc.o.n-
ce.nnente ,aD.s od•is·pendiüs de (li!nheiTo•s. 

,As •CDillg'I•e.g-ações. .d·e P•l'Of~8'S•SOIJ.'·es rsãio •os . . CQil"!PlO·s .C11B-lihera,tiv.os ros ·di-
.r~c tiO II'eiS• .elo-s i·n!S~ti:tUibOs ·d·e •ens.tno s ãü O•S a..gen.t·e~s execlflthno·s. tA. a u ton.o-

·ilui•a é 1d•a ·Colle.C't:ivi·d.ad:e ld-elib.eramte, .e•m vez 'Cle ser d 101S incHv.icluo:S n a 
cUrecto'Dia. 

IR.evela nortal' : erssa d1eca.:nta.d·a a wt0\11\0'lTI·i•a q U•e a L e i tÜl~galÜCa aJt-
~r<ibu.e a cad-a ·u l111 dos i·nstitutiOs d€ €:nsin10 .de ·p:er s i •é ·O ludfb~·io dü 
Oo·nse1ho S·up.eriDif'\ p.elo {!Ll·e s·e übserva . • 

E' um h ellü no.m·e - autDnomia! l'!leoor.cl,a -~n€ Am.gelü ·PHú, o v er-
~'Sionag•en1 <d·a fbu:rl:eta f:ranc.eza, pohs q ueri1a 1dia,r tn o · ha:pti'sn1o da .P·l''i-
meira fH<ha o n o·m e d e Pl'o-paganda ! (Riso-s.) 

·AutD<oonüa; qu e bello .n orm.e para uma .clneança ! (R·isos. llf.~•ilto bmn;; 
11t11dto bem ! ) 

O Sr. Felix· Pacheco co.mbate a ·emen.cl:a apt'eSel1!ta•<1a pelo Sr. E rico 
G::·o·elho, d'ef·ende.nd:o a Co:mmissão cla.s accusaçõ·es {!•u e 1 he fo,ram f.eHa s 
por S. Ex. e t ermi<n·a i[J;e·clinod.o á Ca,m.a,ra •para v'O tar co·n>tTa a ernend1a 
d·o =n,epu.tado E 1r.ioo C.oel'ho e•m ho~n1.e n:ag·en1 ·a:o P·rofess·o·r Er·iüo Cloel,ho. 

O Sr. Dlas de Barros üccup,a-Ee do a.ss·u:m.p1o que ·~s tá s·eniClo ~1-eba.

t i,c'Lo, maoüf•estamdio-~;e a .r e.speioto ela ma1te.ri.a, co,ntro·VoE!t"ti.cl·a . 

. o Sr. Ferreira Braga (pele~ onLem, P•CMY~ encmninhaT c~ votaçãJo.) 
djz que .. n eg-an d:o '0 seu voto tá erniencla tD. 14, .obecle-c.e ·a i•ntui to·s p.rDfun-
fl ~arn.em~te d 'hrers,o·s d.aqu:eUes 'en1 que s.e ·i·nspii~o u 10 ·il1 u.s1tre tJ\elatcw do o·l'-
Çame-nto do In<ter.in.r para fundrumentar o seu <VOt<l . 

•E111t:emde o o r .adior que um·a ~ref{Ktma d.e .ens·i·no que ~s·u~bv.erteu os 
pl•opri,os a li.ce r.ces oda instrucção •nacio•na.l nã,o co•mporta " rnemclas CJu•e 
po·ssam ,n:.ino.r.ar 'O·S s·eu·s fu:nesUssimos ,eff.eHo•S . 

Embolia mo·r·al.izacl'O'l'a, a e•mend·a d1o So·. E ri co Coelllü ~1ão !111!0-clif.i,-
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Oal'á a •runa,rcmi·a, ·a ·clesonlem, ·a ·confu.ssã.o em que a ,p·av.o.rosa., l ei OT-
[/'CM'llicn •rn e.rgu l.ho u a in·strucção •s,eoun•da.ri·a e 1s·uperi'Or . 'N·eJn os •t11lais 
solti·d'OIS .el€Un'·8Jn:tos bas·itcos •cl,as ins·U t·u.ições ·d!e .ens.i.no n•esistira1n1 :Ú1o 
sôpro do 1Lurã.o· re'Voluciün·rurio de 5 .c1.e Abril d.e 1911 . .Nã:o ê •p o·r mdo de 
s i1tnple1s .e:m·en·cl.rus qu·e s.e co•nseg·tü rá it:o.nna.r rn~eno:s .. 8oanhrd.·a ·a ·per&1Jectiv·a 
s·ilrri·sblla, o quaJd't'o· a:ffh ctivo .e tene·br.o.so •c.o.m< que •o .Sr. •Ministr.o do In-
ter~i ,or pr.octtr·ou d-errnonts1bra~r a•o pai•z qn:e ·ex:er.ce ·m 1elhoQ· EUs f.uncçõ.es l:e-
g i.sia.ti·"as d•o· q u e ·p.o•:l.eria faze l-·o o üo·ng·r:esso •Naci:o•nal que, ~alvez e1·-
·t-.!a'd'a1ment,e, receb'etl ·d-o l eg i·s1a.d•OT Q0111istitu i·nte ·eSJSa ~a.rd•ua tarefa. 

10 •0·1•ado·r pr.efe1ne que a .a·r·g·a.niz·ação -do enshto ·conti·nue .como a 
cl.ecretou o S.r . Ministro dio• 'ITiite'r.i'Dr : .abSUII'd·a, i11co•nstituciona•l, ·a.na•r-
clüca 1e f u nestla. ·A-s's':~m , m·ai.:s facilm1elfl!te !e rrna.i,s n:àpi!d,an1~.nte ella ca-
ü h·á, ·ao '])e·so 'd•e s·e·us ext rav·ag·antes .Mspo.sht ivo•s, penm<itt:1nclo qué 'uma 
org1runiz açãJo ll'aCi1o·na l lc1() ·ensi no, que 10 P,octer Legisl:ati:v,o ·ha ele ser ·for -
ç.aJdiO a d lecr·ebaT, s·e 1L01Pn•e 1a a u ii0'ra de ·UJ.il;a nova •p.hase da vida intelle -
ct-u•al -do iPO:V,o :ht'asile·ülXJ. 

IV1mta, .pm· e•ss,es .mo'bi'V'OS, •CJO'lltra ,a .eme'nda -cl·o .seu :iJlnsbr·e amLgo 
8'1·. ,ffir.ioo Goel ho . 

·mra .o qu e ithn l'i·a a {lizEJ1' . 
R ;ej ei•taàa a e.mend'a 11. 14 . 
IVoi:.Lçã-o .d,a ·s·eguint'e ·e'm encl·a so•b o11. 15 -d·o Sr . '.r bo.ma~ Delplüno 

e outno's: 
• « ·Eune~rt~::l'a •su1bs.ti,tu1t iva •ao § 12° d.o ar.t . 1 o : 
O IGov,enn,o, pnw in:tenn·ed"i:o ·das . .SecPeta·ria.s da IFaz:encl'a e da J"u stiça 

e 'Neg,ocios I:nter.iOilletS , é mt.Pa:r1á em. accôr.d-o •COm •a PJ·efeitura do Di-s -
triabo· 'F·edte'I',a l par·a .qu.e 1-h.e 1oed1a defi.nrr,t•Lvamente, a \Fazen·cla ele •Mrun-
glui,nlho-s 1e ·o.utr10!S te·r·T·eno,s· d1a ·Cida;d;e, rcl.·o·s .qua~es .car·ecia . . 

A União .cu.s;t:eará poT inteLPo •o·s semvigos 'd•e ·Hombe.hos, ·Po.Jic.i·a e 
J•lli.&tiça l.ooa.l, l"'eúe·ndo, pa~Pa i·ss~o· •o priOtdLlcto da ·0.0'b.r~a·nç·a do i.n1pusto 
de i r~;clustT.Las e profiossõ:es . » 

O Sr. Presidente - A ·esta -emen:aa. ,a Gomn1'is·s1Lo de F.i.nanças· of-
fe·1~eoeu o s•eg.u1n.te suhsthtutiv.a qu.e ·se ·enool11blla lá p'a,g.in.a 2·2 do .avu lso: 

· •ecO iQ,ory~e~rno, po·r i.Jnter•m·edi.o d1o.s Mhüs-te.rios d ·a .. F:azeThda e 'dtO Tn:te-
r i:oT telntra·I~á .e'J.n 1accôrd1o ICOtiTII a P1ref-eituma d o Dist'li·oto F .ecleral paTa fe -
oll·a;m1e:ntü od~~us ·petsp.ectivrus -e:ontc.l!s . A Un;ião• custeará por .i~ntei.ro os seT-
vjço·s üe ~:a·tnb.elil i lo,s, P'Ol i;cia ·e .J·usbiç·a lto·cal, a~e~tencliO .cl•efi,n it iva:n1 enrte 
paDa ind•emn;ização d 'e pa.nt.e d 'essa 1d1espeza, .cui.o reS'to lhe cabe•t·á, •o ·P'l'O-
di1JJCIDO da co•bt'run•ç.a •d'D im·po.sto• ICl'e ·industri•as ·e prof.ilssõ.es' . 

. l~.. Plf'ietfte·iltu"l''a iOibt·ig,a-:s:e a ·Cedtell" d'efim.i1ti V'a'lnente á U:ni-ãn a l~'azenela 

d-e 1Ma:ng'u•i1n0110,s ·e outl'\ÜS t:e'JT.e n.o,s na cl.da,clie, 1diOt$ .qua;es rcar.eça 10 :Go-
1'·01'11.0 :Fíed '~"a.l . 

'ÜI)J.rig·a·r'- \S:e-.h:a ,O·U't.HlOtsthn a mteSirna P1r·eof·eilltura ·a CiOit1.COIN'•er c1:e· u-rna 
s6 'V'e'z,. ,~m 1·913, c-om a quan tlia {l.e 200 :000$ .e1n ,c];im,he;i,ro· •p•al'a a con~

trucçã:o ,c].e wma M,aiterr'n•id!aodoe l\'Lod-e'lo d:a Clap·iltal 'F ·edleral . '' 
~L\.cpprtO"Víad.in o ..s ubs ti'l:iu~ti:vo é ·prr-e)j-udd,c.a:cla a ·eun·end,a 111. 115. 
iV·o•taçfuo· d 'EL s.eg·ui·nte 'e'll1;end:a sob :n . 1'6 d'o· 1S r . W1el:ix P.a;c.h-eao : 
~~o- :awt . 1°, ,n . 8., IQ'lltc1:e s:e .Chiz na. ·ta!bel·1a q.u1e aco•mp.antha -a pa~o

noslt,a do Go•venno «Um ·Ch·efe •cl·e .r.ed1ação de 'dlebrutes, 114 :4010$)), d iga-se : 
iz :0 00$, f icandO oSU'j)j}l'i'l11i·d'a •a g'l'atjficaçã:o ,e ,p,eci•al] id18 o20•0•$ pOr onez. 

Atü m,e,s,m-o n . 8 elo ,aTt. 1.0 •e l,ev:e·-s.e Qte 2 :40 0$ a cou1,sri,gu1açã.o c<l"ian -
pez·a .a.o .e.dd.fki•o·, etc.)), da vérba .J'ILwterial . 

..,. ·.-:·\ !pppo.vad'a. 
1Vott.açã,o 1d1a tS-egui\n1te e'ln·e.nda 'E>Ob , n. 17, do ,S r . F'lelix P ·ach.eco : 
(<Sl,lbosti,tua-E,e oQ ~ 3° ·d·o a111t. 1u P·ek) s.eguinbe : Fi·ca a;utori·za,cla a 



Co.mmlssão ele Pol1da a ·p.romKN er a consol!·Lwção elo palacLo cl·a CamaTa 
clto·s D eputac11o·s, par.a .o qu·e Q GoVEH'l1iO ab.ril'á os Cl'ecl.i<tos .que lhe 1fo1'.em 
p:eCbkl•o.s· pela J11·esnna conTnldssã:o: 

O Sr. P res-idente - A esta emencl'a a ·Gomnüssão .offerece a s.e-
gLti•lllte ememda ;a,d<'!Jiti>va. 

1((1Firca {!a mrb-e:J.n au.tOil'iÍZ•atdra .a ·Oo•nlnlJIESão de· Polioci.a .a pmonl.oVel' a 
oo.ntSrll ·ucção rou •r•eco.nst.rucçã·o· :do Pal.a:ci'O ·elo Se•tH\;dO, P'ara o .que v G.o-
v•ePnlo .;,gu;a.l.men!te rubl'trá os cr·eclo1Los que lhe ,fo·rem pecwd·os .pel>a ml8sma 
connJmi•s,s.ãD. Os •cr·ed:itos não poclEJt'ã•o ·e:occec}el!' cl1e 5. O·O·O :000$ l)ara os dous 
;pa.Jados. n•es.ue ~exeu·.c i cioo. » 

O Sr. :Eie drlo Moacyr ( *) ( JJ.elct onLem) - .S.r . P.resi.de.nte, como a 
sessão em que se discu tiu o orçamento elo Interior foi hon•tem en'Cer-
racl a sem que a maioria dos ·Deputados aqui tivesse compareci.clo, eu, 
que tambem não .pucl e vir, não tive opportunichvde ele dizer algumas 
palavra&, que reputo esse·nciaes, so.bre a emenda em v otação, <Lp re.-
sentada pelo cli.gno Rela'lm· ela Com missão .de Finanças . 

Na 2" discussão, e peço toda attenção .da Camara dos Depu tados 
para o caso, 'C]ue é seria, na 2'i discussão o Sr. Deputado 'Irineu J\lfa-
chaclo a·presentou uma ·emenda ·pela qual fi-cava ·o Governo a utort zadD 
a gas1ar 5.·00•0 :000$ .para iniciar as obras de construcção do pa lacio 

·destinado ao funccionamento do Congresso Nrucional. 
Esta emenda do Sr. Irineu Machado renova a questão já antig-a, 

nos possiveis termos em ·que ella j á estava co.Jlocada, isto é, votar-se-
hia um credito tle ci.noo mi l contos iniciaes para um palacio do Con -
gTesso Nacional. 

10 SR. JOAQUIM .PmEs - Que se 11ão fará porque o Senado n~o 
quer . 

O SR. PEDHO MOACYR - E isto 'se· ,faria po·r concurrencia pu1)Jica, 
processo repub.Jicano •que eleve ser invar iavelmente obsenvaclo . 

•Esla ·em en cla rfoi substitu ida .por uma outra do Relator que di -
zia as-sin1 : "' ' ' 

«l<'tca a Cornmissào de Policia autorizruda a promover a oonstruc-
ção 'do palacio ela ·Camara dos Deputados, para o que o Governo a·brirá 
os creditas .que f·orem pedi·dos peta mesma Commi.ssão., 

Mas a [Commissão ele Fi.n·runças acceitou afinal n seguinte aclcli-
tivo á emenda : 

<<Ji'i ca tambem autorizada a .commissão de PooJicia a promover a 
construcção ou reconsüucção elo palacio .elo ,senado, •Para o q ue o Go-
verno . ig·ualmente abrü,á os ·cl·editos· que forem pedidos J)e!a mesma 
C'ommissão. Os creditas não poderão excecler de 5.00·0 :00•0$ , para os 
dous palacios, nes·t·e exercicio., 

Portan to, este substitutivo que prevaleceu, au)[·esentado pela di-
gna Commissão, j á eliminou para a construcção elo .palacio .c]o Con-
gre~so o principio ela con·cu nencia pU!lJ!ica, pois elle diz 'CJUe f i-carão 
as duas Commissões ele Policia elo Senado e ·ela Camara autorizadas 
a promo;ver a co.niS-lrucção do palacio do rco.ng.resso. 

O Sn. FELIX PACHECO ---< V ·. Ex. })óde a.ccTescentar n ão se tratar 
de construcção; era' ·consagJ·ar ·a idéa ')Jara adiar mais uma vez . 

10 SR. PEDRO MoACYR - J tá se prevê no substitutivo da Commis-

(*/ Este discurso ·não foi rev isto pelo or<Ldor , 



são a possibilidaele ele uma clesintelligencia entre as duas Mesas da 
Cama r a e do .Senado. 

!Ora, a Commissão não podia prever es·ta clesintelligen cia si não ti-
vesse i.nformações. 

Q SR. FELIX PACHEjCO - Evidentemente O S·UbStitutivo da Com-
missão é peeli"elo 1)ela .commissão ele Policia elo Senado, que não quer sa-
hlr elo eeli·ficio onde está. 

O .SR. •P.EDRO MoAdYR - Mas, Sr. Presidente, es te substHutivo que 
eliminou a concur.rencia publica, que não prefixa o credito neces~·a

rio para o p a laclo do Congresso e que :prevê não um palacio para o 
Oong1resso mas dons pala.cios, sendo um para .a Camara e outro para 
o .Senado, esse substitutivo. foi mo el ifica c1 0 pela Commissão em 3~ dls-
•Cussão. 

O SR. FELIX PACHECO - Leia o parecer que se segue á pro·prla 
em enda . 

0 SR. PEDRO M>OACY?" - Vou ler. 
O substi-tutivo apresentado pela .commissão ê o seguinte : 
((·Fi·ca a utorizada a ·Commissão •de Polida a promover a ·constru.c-

ção -elo ·palacio ela Garoara·, •para o que o Gov.erno abrirá os cr•ecli tos 
que fonm :pecl iclos ·pela m esm a Commissão.>l 

A Commissão ele Finanças obedeceu á sug·ges·tão ela illus tre Com-
missão ele Policia e a respo31 sabilidacle -ela Commissão ele Policia é en-
campada p ela Commissão ele F 'ina nças. 

[l!'ica a .Commissão ·ele Policia autoriz.ada á ·construcção ou r econs-
trucção do palacio elo Senado, para o que o Governo ab.rirá os cre-
eHtos pedidos pela mesma Commissão. Os creelitos não poderão· exee-
eler ele cinco mil contos para os ·clous palacios u1este exer cicio. 

Eis a these. 
Oabe 3JQUi uma pequena o:bser vação. •Creio que se deve inte-rpre-

tar esse aclclitivo- quanto· .aos •ci.nco mil .contos para ·os clous ·Pa1aclos 
elo seguinte modo: 2.>500 contos ·.para a con'str)lcção elo Palacio da 
Camara e 2.·500 •contos para a co•nstrucçã·o, elo 'Pala cio .elo Senado. 

M as esta não é a questão. 
·Esse substitutLvÜ ·ela sa discussão combin ad o, ou "lnelhor, sugge-

l'iclo .pela illustre Commissão ele Polieia á •Commissão -ele Fi.na nças· ain -
da .con·tinüa a incidir, a 1neu ver, .nos m esn1os g raves -erros. 

Não preceitua que as ohras elo ecliJ'icio para o Congresso ou elos 
edifícios para Garoara e iSenaclo sejam feitas por concurrencia p ublica. 

O SR. FELJX PACHECO ~ Não man,cl·a realizar, mas ·promover a 
cons t rucção, o que presuppõe estudos preliminares, planos e tudo mais 
prévian1ente necessario. 

O .SR. P lnDRO MOACYR - Para que vae V. Ex. enlear-se em uma 
teia ele a r a nha? Is·so é . uma filigrana. 

O SR. FELIX PACHECO - Si .fos·se pa ra autorizar eu não ter ia sub-
s cJ·ipto 0 substitutivo. 

O SR. PEDRO ·MOACYR - Então V. Ex. aseignava o sulbstitutivo por-
que as obra.s não se r ealizar ia m. 

IS i fosse p a r a que ellas se realizMsem log-o, diz V. Ex. que não 
assigna ria. Logo, a;presentanclo subsrtitutivo é que as o:b ras nãü vão 
ser realizadas. (Riso.) 

Logo o su.JJistitutivo ê ocioso. · (Rilso.) 
Ü iSR. FELIX ['IA.CHECO oclá um H1ntrte. 
O •S!l. •P.:mp~o :[II!:OACYJ! Y. E x . aca;ba, ele confessar theqric;;uneD.te, 



234 

0 que equivale dizer platonicamente, que o substitutivo da Commissão 
é platon i co ; mas, m esmo platonico, é necessario 6ppôT-lhe emba!'g-os .. 

.Sr. Presidente, trata-se da deliberaÇão ela consüucção ele deus eàl-
fi cios .p a ra a Camara e Senado. 

P erg-unto: o Senado foi óuvicl·o? 
O •SR. FELlX PACHECO O Senado dirá qÚanclo o orçamen·to pas-

SoU' por 'lá. · 
O .SR. PEDRO MoACYR O Senado entrou em combinação ·com a 

Camara para construcção ou reconstrucção do eclificio o.ti-àe funccione? 
V. Ex. o que nã't> quer é que o Senado ·não funccione .sinão no 

v elho edificio. Mas o que não consta é que· o •Senado tenha sido ou-
vido e quaes os motivos que a outra Casa .poss·a ter allegado. 

Sr. Presidente, era es-te o ponto que eu ·queria tocar, entre ou-
tros: não 11a nenhuma RepubHca na America do Sul ou do Norte em 
que as duas casas do Parlamento funccio·nem em palacios separados, 
clistinctos. O genera l Porfirio Diaz mandou construir .na ·Capital elo 
Mexico um palacio para o Congresso, o mais sumptuoso que se pode 
imaginar, ·lá fu.n .ccionam as dua s casas d.o 'Parlamento; e são paizes 
que obedecem ao reglmen fed.erativo, e ·Cujas constituições são mais 
ou menos molclwclas pela .Cons•tituição No1: te- A:mericana, que serviu el e 
t y po á nossa. 

Em Was·hingto,n, como me reco.rcla aqui um illustre collega, cwpi-
t a l dÓs Estaclos U01idos• ela America do No.rte, lá está o Capitolio; e 
a Constituição norte-americana foi al1na 11tc•te?' elas .consituições mexi-
oana e brazi!'eira. Onde, pois, os Senadores enco·ntram agora objecção 
de ordem constitucional para construcção ·de dovs ecl1ficios separados 
para C an1 a;ra e ,Senado? 

Senhores, os .american01s ~ao nt01"lte •co.nstrui:rain o seu Capitolio en1 
\Vashington; não achàram razão alguma de ordem constitucional para 
que fossem separwdos materialmente; em edifícios dist1nctos, os dous 
ramos elo Poder Legislativo . 

O SR. ·OSORIO dá um aparte. 
lQ SR. PEDRO MOACYR - O aparte do nobre De·P.utado prova ele-

mais; si, como v'. Ex. diz, a Capital ·da 'Republiqa vae ser muclad.a 
para o pla.naHo. ·de Goyaz, então não se eleve faze r nenhum edifício, 
n ein para rCamara, TI'8-Ill para Sena'dü, e deven10S Inanter UlTI lgalpão, 
uma barraquinha modesta, em que se func·cione interinamente. Mas·, 
voltando ao caso, 'dizia eu que todas as Reputblicas da America, quer 
a s el e regimen federativo·, quer as ele regime.n unitario, como, vor exem-
plo, a Republica Orie·ntal elo Uruguay, •que agora es·t·á tratando de f a -
zer o seu' palacio para Congresso, isto é, onde funccionem Cama.ra e 
Senwclo, todos os paizes americanos t e·em um só edH'icio para os dous 
ramos elo Poder Legislativo. 

O Brazil Republica quer abrir uma excepção a. esta regra. geral . 
Por qu e, Sr. Presidente? Por que havemos d·e fazer duas grandes cl es-
pe zas, PO·r "que havemos de gasta r ·Com dous palacios .quantias. enormes, 
quando se .agi·ta, quando se apresenta cleante ·ele nós o fantasma elo 
aeJ1Jcit , ·quando estamos a1a contingencia de fazer as maiores econo-
mias? ·! Por que isto? Só para satis•fazer e contentar a vaidade do S·e-
.na.clo, quando ·este mesmo Senado em 190·6 e 1·90•9 concordou, pela sua 
Mesa, que trabalhou juntamente com a Mesa d.a .Oamara de ·entãD, 
em que se construísse um só palacio para o 'Congresso. IPoTque, é pre-
ciso que á Camara sai1)a que esta questão de co·nstrucção cl•e :r>alacio 
p a ra •Congresso é uma questão antiga, é uma questão d.e 20 annos. 
Muito~ D~P\J'taclo$ t een1 tomado parte ;no~ de'bates, na a1Jresenta9ão de 
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emendas, e houve uma certa época em que as duas Mesas, ·quando era 
Presidente da Ca.mara o Sr. Carlos Peixoto, em que as duas Mesas, 
da Camara e Senado, fo-ram autorizadas a agir conjunctamente para 
construcção do edificio do Congresso. 

· A proposito, Sr. Presiclen•te, recordemos·, para sciencia e illustra-
ção da Carnara, o histori-co elo assumpto que me está prendendo á 
tribuna. 

(O orrudor lê varios artigos ··ela imprensa .nacionaa ·e est•rangoeira.) 
Fei-to isto, 1Sr. Presidente, isto é, acceitos os projectos a presenta-

dos .pel-os dous eng·eTiheiros que tiraran1 o premio, que é q1ue se impu-
nha á Camara, quando tivesse el-e vent ilar novamente es ta questão? 
Abri.r, detenninar, ·por artigo, . no respectivo orçam1e11to, que se. a'brissc~ 
o -cr·eclito t al ou qual e se ·const-ru.isse o ecl ir:ici-o, med·iante concurren.cia. 
publica. 

Os empreilefros teriam, deante ele si o projecto já .feito por esses en-
genheiros ~~u outro qualquer (isto :pouco importa), mas os empreiteiros 
qu e fize.ssen1, ern ·Cüncq•rrencia pubHca, o ed ifí cio par.a o Co ngresso Na-
cional e não clous, um _.para a Camara e outro para o Senacl•o. 

O SR. 'FELix PAcrmco - .Sem plano e sem, terreno esco·l·h ido. 
O 1SR. PEDRo MoACYR - •Parece-me que •foi escolhido um tel'l'eno 

perto ela Prefeitura. 
O .SR. JoAQUIM, PffiES - No la·rgo elo 'Rocio, entre a rua do Nunciv 

e a elo Viscencle elo H.io -Branco . 
O .SR. PEDRO MOACYR - Os apar tes dos nobres •De}}u.taclos esclaro-

,cem ainda m-ais a questão. 
•Foi escolhi-do, 'J'ixad o o teneno, foi escolhido e f ixado o 1wojecto ·e 

isto 1'\.lclo por a.cção col1Jjuncta das ·Mesas ela Ca.mara e elo .Senado; 
ficou estabelecido que se fa ri a um palacio ·para "O Con gresso Nacional e 
não utn para o .Senado e outro para a Ca·nJara. 

Agora, altera-se toclo este conjuncto de .p receden tes, todos eshs 
principi-os que par.eciam1 pontos trariquillos nesta qu es tão de 'constrnc-
ção do eclificio. 

Apenas o .Senado exige uma casa para elle! 
Vamos modificar tod.a esta nossa tradição, que não é apenas tl'a-

dição nossa, que é tradiçãv ame'l'icana, que é alê um exem,pl·o euro,peu, 
para admittir a orientação do 1Senado . 

G)igo exemplo europeu, pOl'CJ Ue l1a parlamento.s na Europa, com1o os 
ela Hungria e {la Alle.manha, ·cujas duas -casas ,funccionam em ·um só 
palacio, atás dos mais sumptuosos que causam -adm,iração aos es-
-trang-eiros. · 

ID' exacto -que em França, Sena{lo e 'Ca·ma ra, funcciona.Jn em, ecll-
fici.os .different es, mas •foram desses eclificios constl'lli-dos , não · J)e!a 
Hepubl ica Fr.anceza, mas 1e.gaclos á -H.epubli ca pe.Jo Im.perio Na.poleoni-
co. De sorte que seria inu.tilzar, ou melhor, d is.percliçar, não aproveitar 
dous eclific!os que ·cuStaram sOinJnas extraorcl inarias, apenas ,para -ela-r-se 
ao lux-o de fazer en1 gloho o edificio em que funcciünassem as {lua~ 
Casas ele Parlamento. 

Mas nós não temos Casas ele l'arla11'\e11l-o, .tenios duas arapucas·. 
0 ;SR. FELIX PACHECO - 0 .Senado •tem. 
O .SR. Pmuao MoACYR - :Supponhamos ·CJ•ue o S'enad-o tenha bo.a. ·casa; 

mas esta está 'abaixo ela criti ca. (Apifti,a,clds.) (T1'o cam-se a-pcl!l '~es.) 
Senhores, quer- se aband·onar a tradição americana a que ha -pou~o 

m e re·porte i, qu er-se a:b.anclon ar os exe-mpl-os seguidos .pela propri a Eu-
ropa, ·qu er-se . abandon ar a n ossa :Pro.pria t radição, f irrn.acla enl( pa·re-
cer es sobre a materia, •para seg-uir- a vont ade i1nperiosa c1.a M esa du 
.Senad·o . O Sena.do n i[io -se qu er .con.fun çl ir ·com a Camara elos Deputados: 



o ,SIR. l1APHAEL PINHErno - E' uma grande vantagem para a Ca· 
n1ara . . 

O SR. PEuno MoACYR - Um •:jorna l de hoje ch egou 1:n.,esmo a an-is-
car esta phrase, que não sei .se J'epresenta:l'á •U111a verclacl"e - que al-
guem ornnipolente no' Senado disse que isto seria Tebaixal-o. (Não 
,,,po;:cuLos e U1JU!'tes.) 

Não a<'! opto esse fundamento. 
Ainda ha pouco o Hlustre Relator declarou c1ue sabe que o Senado 

tem fundamento ele ordem constitucional .para ·não querer que as duas 
casas ,fun ccion em em, 'um só ed ifí cio . lEu, Sr. -P res i-dente, não- clescubro 
na nossa Constituiç:ão, n1uito Jnenos no · seu esp irito, nenhun1 ar tig·o ao 
qual o S enado ou ess·e ·grupo ele 1Senaclo·res se })OSSa arrimar para pre-
sum ir que o Senado é superior á C-amara dos Deputados no r egimen 
republicano federativo que adaptamos. 

Qual é esse liundal1)ento de ordem constitucional? 
O Senado quer dous edilicios por economia; um ec1ificio custar ia 

10.000 :00 0$, clous cus ta ri am 20 . 000:000$. q ue espírito ele economi a é 
e:::s ? 

O Sn. GARÇÃO STOCKLER - Qual é o m eclo ele V. bx . em se casar 
com o .Senado? (Risos.) 

O n. PEDRO 1MOACYR :____ Em todo o caso, Sr . Presidente, -como V. 
Ex . j á se acha in11paciente, -vou ter1ninar, ;pedindo a V. Ex . se cligne 
ele mandar incluir no meu discu-rso e .publicar n·o \Dicw~-o elo Congresso 
varios a r tigos qüe fora m ecl itaclos pela imprensa desta Capital e a lh:l-
r es, sob essa q uestão el e c ons t rucção do Palacio elo Congresso. 

Não poderia ler t odos estes artigos que aqui eslão ( mostr and-o), 
e que aliás se referem a uma questão lão importan te. 

Pediria, ao terminar, á Com1nissão e á Cama:ra Que restabelecesse 
pelo m enos a p·roviclencia s uggerida il)Ol' essa n1es1na Conuni·ssã'O no 
2° turno do -debate, isto é, q ue, ap;prova.cl a a e-menda, s,eja cons-ti tuida 
projecto e:n! separado, sobre o qual se ouça a ·Com-mi-ssão de P olic·ia e, 
Até mesmo, a de Obras -Publicas, visto ;t<ratar-s e ele obra publica. 

O SR. JOAQUIM PIRES Qu~r isto diz~r que não se fa.rá -tão cedo 
o editicio . 

O Sn. PEDRO MoACYR Mas comp fazer-se uma obra como essa , 
sem a ucliencia dessa.s Com-missões e sem audiencia el o p-roprio G'o-
ve1'no ? · 

O SR. J OAQUIM \PJRES - O certo é que não poclemo.s continu-ar func-
cionando em um ~dificio como est-e. (Apoiados.) 

O SR. I'EDRO MOACYR - Sr. Proo i<'lente, está lavra.clo o meu protes--
to contr a o modo pelo qua,l s e quer r ealizar a obra não ele constru-
cção do Palacio elo Congresso, m a.s da •Construcção ele dous .edifícios 
sepa rados, para a Cam a r a e pa,ra o Senado, sem concu-rr-enc i-a puhli-
c.a e apenas para .a,t tender ás i-njuncções oa bancada -da M esa do Se-
nado, conforme ficou clara mente r evela do. (Não ''1}0icQ(los) . (lli1"ito 
bem_: muito bem.) 

O Sr. P r esiclente - V.ou sub.metter a votos a em,enda 11. 17 , com 
p:treoe.r· favoravel e um additivo da Com-missão. 

Vae se votar a emenda n . 17, salvo o add itivo. (Pause•.) 
A :Mesa va,e proceder á verificação la votação, uma vez crue os 

S1's. De.putados r:ão se pronunciaram de modo a tornall' c lara a votação. 
Queiram lev-an-tar--se, conser van do-se el e pé, os •Srs. que ~vpp rovam 

a emen-cla. (Pcmsc..) · 
Queiran1 sentar- se os S1·s. qu e votnran1 a favor e levantrur-se os 

q u<J votam contra. (Pm1sa.) 
Não h:;t numero; vae se vrocecler á chamacl,a . 

.. 
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Antes de ·se proceder lá ·chamada, e uma vez que começa a não ha-
Yel' numem, a Mesa .. julga .. d;e seu cl evH cl ecla•l'ar á Camara que vae 
convoca r u·m·a ses~ão para. hoj e ·ás S 112 horas ela noi te, afi·tn de s~ 
discutir o orçamento da Viação. 

A Meso, faz -esta .clecla"·a.ção para que nenhum St·. D e·pu·tado se 
poss<t considera r por·tJ< ·ehe·ndiclo ·~om ' ' ·Co.nvocação. 

O Sr. S im aão Leal (1° 3BOTet'f:v>"i.o<) procede á chamada dos iSrS . 
Deputados. 

' Feita a chamada, respon dem 10·6 Srs. D eputados, com o Sr. Pr~ 
d~11t·e , 107. 

O Sr. Presidente - Responder am á chama-ela .lOG Srs. D eputados 
opm o S.r. !P r~i·d ente, 107 . 

Ha ' numeró pa n:1 p roseguir-se nas Yota ções . 
Vou r:s·ubm·ett er a v0to.s a en1encla n. 11, sa·lvo o aclditiv o . 
Apl>rovad,t a emenda n. 17 . 

O S r. Pedro Moacyr (pela O?Ylem) - R equ e iro Yerificação de Y"-
·ta ção. 

:Procedendo-3e á v e rifi-cação da yotação, r eco nhcce-·c:::.e que vo"t a-
r am a favor 101 Srs . D eputaclos, contra 6. 

A emencli!. n. 17 foi approvada. 
1~' app·ro v:a clo o 1r eferido a.ch::liti\·o ela. 1CO'n1n11 s·sã0. 

O S r. !'ires d e Carvalho (pelct ornZ:em) -Requeiro a V. Ex . co<~~ 
sulte á. Camara se con sente qtre a emenda n. 17 sej a deslacMla pà~.a:. 
constituir proj<:cto ·em .separaclo, ouvida a Commd.ssão .de Poli-cia.. ' 

O Sr. Pre sid ent e - O 'Sr. ·Pires de Carvalho r equer que seja d~- · 
t,a.cada a emenda n . 17 para ter discussão especia.l, .sen<lo ouvida a r ·€13-
p·eito a Commissão de Pol icia . 

. Os ,srs. que appt·ov am o requerimento queiram s·e 'levantar. 
\.Pa1tsa). 

Foi approvado . 

. · O Sr. ~oaqnhu Pires ( pe!c; o?·d.e.?>\) - ·Hequ e iro verificação da ,Y·~
M.ção . 

O Sr. P resi dente - Vae se proceder á ver ificação ela votação,. 
Procedendo-se á ver ificação tl a vo<tação, reconhece"se q ue votar;i,_m 

a favor <lo reqüe t·imen.to 96 Srs. De•putados e cont,ra 11 ; total 10'i . 

O Sr. Presidente - A emenda 'lrae ser destacada. <para so.re\~;r
t1;i •. sc.ussão 'especial, depois de ouvi:cla a Commissão ele Policia . 

O Sr. Presid ente - Vüu .submGtter a votos as emendas . ela C o m-
l11issão. 

N . 1 - Continua em vigor o disposto no decreto leg·islativo n . 2.37-'9 , 
L~e 4 de janeiro de 1911,na parte relativa ao Cocl igo Penal. 

N . 2 ----,. Na venha - Obras - , ~consign ação (( Conservação, wccJ--es·:: 
cilllOS - tr.eparos de edifíc ios .. . e conelt~·são da Escola Nacion al de B el-, 
las Artes)), (\CCre~c.en;t'eln- s-e as palavras : c<e das obra.s das Colonias dé 
Aliena dos.!! 

11 



N . 3 •Fi-ca •revigora;d.a a .au-torização conced i-ela pel·o decreto legis-
lativo n. 2.430, ele 23 ele ago,sto de 1911 . 

N. 4 - Ao art. 2°, - J.etbra F, substitua-se: 
«Auxrliar com a .s.omma ele 200 :00·0·$ a (?r.ov-eclo.ria ela Sa-nta Casa 

ela ll1jserico!I'clia, nes•ta ca,J).ital, a,ss·umincl·o ella a 01brigação .(!].e CleS.w-en-
der outro tanto ,na mesm a ed ifi.caçiio da Ma:t:ennic1ade Mücl-elo n-os t6r-
renos viZinhos elo I-Io·S~)ital Geral, que lhe fm·em p-roprios, assim como 
a ·obrigação d,e custear o •S·ervjço resp-ectivo, pa'l·.a o qual 'filn .o GoverrJ:o 
Fed-eral abrirá desde logo o et·ecli·to prec\so." 

· E' o projecto n . 1-55 B <le 1912, a,s·s·ii11 en>encla.dü e app•mvaclo em 
sa, rliscUSEão envia;clo á Cotnn1iS'São de ~=tedacção para redJgH-o ele ace;ôr-
cU;l_ , ç.otn o ven~cl!do . 

REDACÇ:i..O 'FINAL 

O C·ongresso 1\1acional cleoreta: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica é awtorizatilo a d-espender pelo 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, com os 

Sessão àe 25 àe se-rviços elesi•gnad-os .nas seg t•intes yer.·bas a Cijuan-
Dezembro tia de 10 :7 00$ , ouro, e 47.989 :995~998, papel. 

. l, 
2' 

.Sub.si•djo elo Presi·cl;ente cl·a Repub1iea 
Subs·idio do Vice-Presi dente .ela Re-

·PUbü-ca ... . .... . ........... ... . . 
3. Gabinete do Presidente da Republica 
4 . Des·peza com o Palacio do Presi-· 

dente da H.·e·publica ......... . ... . 
i;>wbs·tdilio -do-s Se.l'iadores - Augom.en-

ta;do ele 214 :200$ por te.r o de-
.creto n. 2.•563, de 10 de janeiro 
d>e 1912, fixrumo em 100.$ ·u1 iar\os 
o sHbsi<dio <10s Sena-dores e D eptl-
tadJos . .................. . · · · · · · 

6. Secretaria d·o Sena,do-
DimniBil!lÍda de r ê i ·s 
19 :771$·054 e nÍl.odifi-
·C&da a <ta,be.Jla ela pro-
]>ost'a J')e•l:a segn.inte: 

Secretaria ·d:o Senad•o-Pes-
soal 

1 eU.rector co:n 12 :000$ d·e 
ord.enaclo e 6 :000$ ele 
gratifieação. ( Resolu--
ções do 8-e.nrudo., de 30 
ju.lho de 1891, 19 de 

O.uro Papel 

120 :.000 $-000 

B6 :00·0-$000 
7 6 :8 o 0-$.0·00 

151:440$000 

7 9 3 :2-0.0.$ O {)O __ 
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maio >de 1908 e 20 de 
setem•bro de 1909) .. 1·8 :000$000· 

1 v-ic·e-d-irector com réis 
10 :<000$ de o.rdenado 
e 5:000$ de gratif-i·ca-
ção. (•Resoluções do 
Sena;do, de 2 7 de 
agosto de 1S94 •e 19 
de m~aio de 1908. D'e-
liberação do Senado 
~le 18 Jcl!e ago.sto de 
1·910). • o • •• o • •••• o 15:000$000 

1 arc•hivista com ·8 :000$ de 
ordena;do e 4:000$ de 
g ratificação (Resolu-
ção do Sen'a,do de 12 
<le ·juriho de 1909 e 
lei In. 2.221, ~a :e ·30 d·e 

<J,ezembro •ele 1909. De-
>liberação do Senado, 
de 18 de agostl!> de 
1910.) o ••• o •• • • • •••• 

1 bibliothecari•o ·eom r é.i.s 
8 :000$ de on·denado •e 
4:000$ 'd e grrutifica-
ção. (Resoluções do 
·Sena;clo, d!e 14 de <i! e-
z.embro de 1898 e 19 
de .maio de 1908. Lei _ 
n. 2.221, de 30 de d•e-
z embro rde 1909. De-
uiberação do .Sena·clo, 
de 18 de agosto ·de 
1910) • • • • • • • •••••• o 

"1 officiaJes -a 6 :400$ ,de or-
üenrudro e 3 :20-0$ de 
gratificação. (Hesolu-
ções elo :Sena;do, de )lO 
julho •cue 1891, 18 de 
dezembro de 1906, 19 
de maio ele 1908 e 1·2 
>d•e jurnho de 1909 ·e 
lei n. 2.221, de 30 de 

12:000$000 

12:00 0$ 000 

dezembro •cl·e 19•0·9).. 67:200$000 
-<i r eclactores d.e de bates a 

4 :800$ de ord enado e 
2 :40 0$ >d•e ·glra.tifica-
ção. (Resolução rdo 
Senado; de 2·8 ele de-
zembr•o cl·e 1911). . .. 28 :8 00$00 0 

1. redactor cl os Annctes, 
i·dem. (Id:ern) . . . . . . . 7 :200$000 

·:r conservaJdm· da Biblio-
theca, Mem. (Resolu-
ções elo Senado, de 30 

Ouro Papel 

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

.. o········· 

....... ,, , ... 

. . 

......... .... 
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d·e def'·embro ele 19 08 
.e 1 ele junho ele 1909 
" lei ·n. 2.221, el e 30 
•d•ez·e>mbro d e 1909) . . 

t · •auxiliar ·ela recla.cçào elas 
actas -e elos ~lmwes, 
•com 3 :168$ el e orel e-
Ulado e 1 :·5•8 J $ de gra-
tifi-cação. (Resol uções 
•do Sena•do, d •e 7 de 
novembro ele 1911 e 
d-e 30 el e dezembro 
el e 1911) .... . . .. . , .. 

Í porteiro ela secretaria, 
com 4 :800$ de orcle-
tll<J.d"o -e 2 :400$ •ele gra-
tificação. (Resoluções 
d o Senaelo, ele 30 ele 
j nlho ele 1891, de 18 
·d.e maio de 1903 ·e .ele 
dez€mbro •ele 1911) . . 

1 p orte iro ele sa;lfl..O, i cle~n. 
( J!cl•em) . . .. . ... . .. . 

1 a ju-c\.a;nte elo por tei•ro da 
secretaria com 3 :840$· 
.ele ordenado -e 1 :92 0$ 
~l-e gratificação (id"e<J11) 

" •a j u.clant e elo por.t-eiro •d"o 
salão, idem (idem) . 

- 1 ~· ~cmtinuos a 3 :168$ ele or-
d-enado e 1 :584$ .de 
•grati ficação. ( l'l'eso-
luções do Sen â:d•o, de 
30 el e julho ele 189 1, 
e 19 de maio-cle -1 908, 
le i n . 2.221, ele 30 de 
dezembro de 190 9. De-
Ub'e raç.ões elo .Sen ado 
Ide 18 el e agosto ele 
1·910 e 9 de lnovem -
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7: 200 $000 

4 :7-52$ 00 0 

7:2 00lO OO 

7 :200$000 

5 ;.760 $000 

5:760 $000 

b m ele 19 11). . . . .. . 57 :9 24$ 000 
Par a gratifi-cações a-d-

dicionaes: el e 15 o/o, 
ao Yice - 'cl1irec tol\ a 
u n1 official, a:o a ux i-
Ifar da r eelacção elas 
•actas e dos ~lmwes, 
ao por.teiro -ela ·Secre-
·taria ; de 2 O o/o, a 
(!ous officiaes, seTido 
a um -delles até 27 
de j ul-ho, ao aju el1aTi te 
elo [JOr t eiro elo salão 
·e a u_pl continuo ; de 
25 %, ao di r ec tor, aq 

Ouro Papel-

. ........ . · .. -

• • o • o •• ••••• ~ 

~,_.: .. 
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bibliothecario, a Ulll Ouro Pape! 
officia l, até 27 de 
Abril, ~ U111 officia-1, 
a partir de 28 de ju-
l ho, ao co.nser.vrudür 
da biblioJheca e a utn 
·continuo; el e 30 o/o, ao 
a r Chivista, a um off i-
cia l, a pat•Ut· 'd:e 28 
ele abril, ao .porteit·o 
elo salão, ao ajucl·ante 
do porteiro d•a Secre-
ta ria e a u1n conthnuo 33:7-54$800 ... . .. ... . .. 28'8 :850$800 ------

Di s.pensaclos elo serviço: 

1. <li r ector. (Resolução do 
·senado •à e 12 de maio 
de 1909 e lei n. 2.221, 
de 30 •de dezemb:t·o do 
m esmo a n.no) . ... . ... 19:500~000 . ..... . ..... 

:1 cl.il 'eCtO·l' (ID e! i•be raçã:o do 
Senado ele 2 9 ~.:1~e ag·os-
.t o el e 1910) .. . .. .. .. 23:400$000 ... . . ..... .. 

J. officia l. (Res·olução do 
Senacl'O !'ele 1 •ele ou tu -
bro ele 1909 e .l ei .nu-
\11 8 1'0 2.221, !(}e 30 de 
cl ez•ernbt·o ele 1909) . . 12:000 $000 •••• o ••••••• 

1. portei ro ~l e .sa1lão. (R e-
SCYiução do Senado, d e . , 
12 ele d ezembro de 
1 903 e lei n . · 2.22 1, 
de 30 •de -dezembro -.. 
ele 1909) ... . ... . .. . . 3 :800$000 . ...... .. ... 

'1 continuo. (·Resol·uções do 
Sena;do de 28 ele ou-

t ubro ele 190 2 e 22 .ele 
(ju·nho ele 190r8 · e .lei 
il1 . 2.221, d·e 30 •d·e ·ele-
zembro de 1909) ... . 3:000$000 ...... . ····· 

'i conünuo. ·(Resolução .do 
,senado de 17 de se-
tembro ele 1 9'06 ·e lei 
n . 2.221, de ·30 d e ele-
zen1bro •d e 1909) . .. . 3 :300$000 . ·· ···· ····· 

1. contin uo. (ResQlÚção elo 
Senado de 3 . ele se-
.tembro ele 1908 ·e lei i-

"'· ~.22 1 , de 30 ele de-
·zembro ele 1909 e re -
solução do ·Senaxlo de 
de 9 de noven1bro el e 

69 :7 52'$0 0 ~ 1.91L) . . . . ·· ····· ... 4 :7·52$00 0 ... .. . ...... 
----- -----

358-~602$8C O 



Materia l : 
lm•pressões e publica-

ções dos debates, em 
cinco mezes, a réis. 
12:500$ .... . . .. . . . . 
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Ouro 

62:500$000 
Serviço tachyg;raphico, 

de redacção da.s actas 
e revisã,o \:l{)s debates, 
em 12 mezes, a réis 
15 :816$666 por mez. 189 :800$000 . . . · .. . .•. o ••• 

Objectos de eX'pediente, 
·livros, jornaes, alma-
111acks, revistaa, enca:-
der.nações e publica-
ções .... . ....... . . . 

Canservação e limpeza 
do edifício e dos mo-

30:000$000 

veis . .. . . .. . o o..... 6 :000$000 
Salarios de 12 serven-

tes, de dons chauf-
tewt·s e de 'dous aj u-
dantes de chatCftewrs, 
a 3 :900$ •por mez. o. '16 :800$000 

Para aluguel de casa 
aos dous IJ)orteil'os, a 
1 :200$ a cada UJm, e 
para gratificação aos 
dou.s ajudani:'es de 
porteiro, a 360$ cada 
um . .......... . . . . . 

Organização ·e publica-
ção dos A1maes, de 
1827 a 18·67. o •• • ••• o 

Ousteio e reparação dos 
automoveis do Presi-
dente e do Vice-Pre-
sidente . . .. . .. . ... . . 

Elventuaes .. . ..... . .. . 
Consumo de agna . ... . 
Taxa de esgo to ... . , .. 

3 :120$000 

30:000"$"000 

1.5 :000$0 00 
37 :000$ 000 

396$0 00 
116$118 

7 o Subsidio dos Deputados - Augmen-
ta'do de 720 :800$ por ter o de-
creto n. 2.563, de 10 de janeiro 
de 19'12, f ixado 1m1 100$ diarlos o 
subsidio dos Sena'dores e Depu-
tados . . .. . ....... . . . ........ . o. 

8 o Secr e truria da Camara dos Depu-
tados . . . . ..... . .. . o .. . o ... . o .. . 

Augmentada de 14 :40 0$ ma consl-
gmação «Pessoal», para .pagamen-
rte, · d'llrante o exercício, dQ au-
gmento doe :vencimen tos doos 2°• 

r, o(ficiaes, ama;nuenses e porteiros, 

Papel 

420:732$111 

779:334$918 

2o640:800$00ct 

999:439$918 
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á razão •de 1 :200$ a cada •um, ·e 
.a cloüs ajuda-ntes de •porteiro, á 
de 96 0$ a cad-a ~1m, em virtude 
d•a deli<ber•ação •d•a Oamrura d·e 2·5 
àe dez-embro ·d:e 1911. 

LDi•:r>i·nu id•a -de ·2 :40 0$. nos vencimen-
tos do -chefe ela redacção d-e deba-
tes, 1por •s u'])pressão da sua ·gr.ati -
•f i·cação especial ele ·200$ ·por mBz. 

A' mesma consignação. (Gratifica-
ções addicionaes) : 

Augmentada ele 5 :253$600- paTa pa-
.gamento de gra-tificações ad·dicio-
naes: .de 15 %, a Qlm 2• offi.cial 
e a dou.s co.ntinuos; de 25 o/o, a 
um co-nt inuo,- da differença da 
mesma gratificação ele 2-5 o/o a 

. 30 o/o sobre o ven cim ento e o au-
gmento .d-este ao 1lOrteiro •d o sa-
lão; de 25 %. sobre o augmen-to 
•elo vencimento d-e o-utro porte-iro ; 
d -e 30 o/o e 20 o/o, r es·pectiv.acnen-
rte, sobre o aug·mento de v-enci-
m entos ele ·c-ada :um dos ajuclan-
,tes ·de por-teiro, f·icando a refer ida 
rCOnsig.nação assi•D1 redigi à a : 

Para pagamento de gr-atificações ad-
clicionaes, se·nclo de 30 o/o ao •SUJb-
director, archivista, um porteiro, 
wm ajudante ,d-e porteiro e um 
con-ti-nuo; •d.e 25 o/o ao conserva-
dor da b ibliotheca, porteiro da 
s ecretaria e a seis co.ntinuos; de 
20 o/o, ao bibUothecario, dous che-
fes de secção, um 1• off-icial, um 
a;j udante .de porteiTO ·e a dous co-n-
:tin uos; •d e 15 o/o, ao ·superiniecD-
de-n te da Ted.acçã,o do.s ·debates, 
dous 1 os offi.cia:es, um 2• oHicial 
e oito continuas . 

Augme.ntada de 6 :480$, .el-e .acaõrdo · 
<:om o art. 6• •da i-ndicação appro-
vada •pela Ga:mara com o parecer 
n . 51 da Commissão d·e PoUcia, 
em :1911, para o p,agacnento de 
20 o/o de add icionaes aos :tres re-
dactores· de d-ebates que já com-
pletara~ 17 annos •de serviço, Dr. 
Gervasio Saraiva, Dr. Prim itivo 
Moacy.r ·e Eug··enio Pinto, á razão 
de 1:440$ a cada um, e de l -5 o/o 
ao chefe da redacção, que já com-
l]> letou 10 an nos ·de S·erviç·o, no va-
lor de 2 :160 $.000 . 

Ouro Papel 
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Augme·niada ele 6 ;480$ para 1Jaga-
m en to a e.stes quatro r eeladores 
<le ch>bates, .na m esm a .por centa-
gem, da gratificação que deixa-
ram de r eceber e:11 1912. 

Augm en tacla ele 6 :7 20$ para paga-
mento ao Dr. Dermevrul ela Fon-
seca, ele 20 o/o d e gra.lificação ael -
elicio·nal, a con tar ··:la data em qu e 
foi cl isp·ensado elo serviço, sendo 
3 :84 0$ par a os exercícios de 1911 
e 1912, e 2 :8·80$ para o exerc ício 
de 1913. 

A' c~n sig:nação ({ :\Iateria l»: 
A sub-consignação c<Conser v.ação e 

limpeza odo edifí cio e dos mo\'eis , 
·etc.», red ij a -se ass im: Conserva-
ção e ·limpeza elo e.clific io e elos 
moveis, com ~pre.llencliclo o salario 
dos serventes, se·nclo 11 se rven tes 
a 3 :000$ cada um e um dispen-
.Sàdo •d o serviço POl' .(n capaciclaele 
·physica a 1 :800$000. 

A ugmentacla , es·ta mesn1a sub-consi -
'gnação . - Con.sen·ação e 1in1'peza 
do edi fício, P.tc., el e 2 :4 00$·000. 

Supprimida a s ub-consign ação eles-
<l i.na.d'a aos ve·ncim entos de .tlm en-
carregado do serYiço de organi -
zaÇão dos clocum en :os par.Jainen-
tares, Yisto esse ru n ccionario es -
tar i•ncllüdo .n a cons ig;.nação «P e.s-
soatl», din1inuindo-se ass·i·n1 r éis 
7 :20 0$000. 

Au.gmentad a d·e '10 :000$ a sub-con-
sig,nação referente ao co·ntrac:to 
·para a puhlicaç.ão, e:11 v olutnes, 
dos .trabalhos r ef er en tes a do-
cumentos 1pat•lamentares. 

Mod ificad a a rubrica •«Serviço de 
stenogra.phia, 7 :·800$ », paTa «Ser-
viço de r ev ió'ão 1dos debates, com-
pr ehe ndenclo um chefe e c i·nco r e-
viso r es, 21 :000$», a ug:m e.ntada a 
r especti va dest>eza ode 13 :2 00$000. 

9. Aj udas de c usto aos m embros do 
Con gresso N acion a l. .. ... .. . . . .. . 

10 . Secretaria de Esta:do - Diminu.id.a 
ele 5$, ·na con signação elo 'Inater-ial , 
na verba para d·iarias aos c inco 
porteiros .- Au g menta;da de r e1.s 
12 :000$ ppr ter sido e levada ele 
12 :000$ a 24 :000$ a gratif icação 

Ouro Papel 

275:600$00 0 
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dos ministros para r·ep1·esentação, 
•á vi&ta {lO disposto no art. 12 ela 
·lei ·n. 2.544, de 4 de janeiro .da 
1912 . . ...... ' ............ . . ... . 

11 . Gabi·ne te .elo ·consultor gera.! da ne-
·publica . .. ..... . . . ... . . . . . . .... . 

12. Ju stiça F-edera.] - Augmentada ele 
1.62 :•7,20$00•0 para atteml'er ao a.c-
crescimo ele 50 o/o, 40 o/o e 30 1o/o 
.elos vencimentos elos juize.s 'fe-
cleraes e elos substitu tos, .ele ac-
côrdo com o art. 9° ela J.e i nu.-
unero 2.'544, d e 4 ·de janeiro d e 

Ouro 

19'12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .. . .. ... . 
Mo c1if icada como se segue a tabella 

.ela verba .do material para o Su-
premo Tribunal Fecl~ral: 

Material: 
Objec.tos •ele expedie nte, 

inclusive cl uas m a -
dl inas de escpever ... 

Livros, jor.naes, rev.is-
tas, .ahnanack e •en-
cadernação pa ra a bi-
bliotheca . ... . . . ... . 

Acquisição e concerto de 
moveis e r eposteiros e 
outros . objectos ... .. . 

Jllu:minação .... . . . . . . 
E ·nergia electrica ·par a 

o ascensor . . ..... . . . 
•r elephone .... . . . .... . 
Lmpressões e p ublica-

ções ...... .. .. . . .. . 
D e&pezas ·eventu aes e 

ele pro1n p.to p a g· a -
m enta .. .. .... . .... . 

20 assig·natura.s elo Dict-
?'·io Offioic(l, s ·e n cl o 
quatro para a Secre-
tari a, e 16 coJ.lecções 
de L eis, sem1o 15 pa -
ra o Supremo '.rribu-
Ulal e uma ·para a Se-
c retaria .. .... .... .. 

Taxa de esgoto . . . .. .. . 
Con sun1o ele agu.a . .. . . . 

5 :300$000 

7:000$000 

3:000$000 
600$00·0 

1 :500$00 0 
•S 0$500 

3:000$000 

1: 000$000 

68 0$000 
136$118 
108$000 

Angn,en1ada ele 35 :·00 0$ para com -
·pra el e mobiliaria do salrw ele hon -

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

ra el o Supr·emo 'Tribunal F edera l . . . .. ... · . · · · 

Papel 

716 :573$118 

19: 605 $00 0 

1.903 :795$618 
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13. Justiça •dO Districto F ederal. - Ele-
.vada a 69 :0 00·$ a c·onsig·nação de 
57 :·500$ ,para os promotores ;pt>-
b.lieos (6) e a 48: 300$ .a cons i-
g nação de 41 :400$ para os a dju.n-
tos de promotor (7). - Suppri-
mida a consig.nação · de 10 :000$ 
vara um promotor publi·co e lam-
bem a de 6 :000 $ ·para um ad í·Lm-
to de promotor. - S·u,pprimida · a 
consignação ele 3 :600$ para um 
escrivão ·dos Fe'itos da Saude Pu-
blica. - Su.pprim ielas as consigna-
ções ele 10 :76 4$ para dous esc·rl-
vães e as d~1as 1mmediatas de 
1 :92 0$ e 3 :600$ •para quatro of-
ficiaes ode justiça. - Augmeniada 
ode 37:674$ •para sete escr1vãescri-
minaes a 3 :588$ ele ·ord·en ado e 
1 :7-94$ de gratificação.- Aug·men-
tada de 25 :200 $ para 14 officiaes 
ele justiça a 1:200$ el e ord enado 
·e 600$ ·de gratificação, - Substi-
rtuidas na consignação elo ~nate1 iial 

as verbas el e 26 :40 0$ e 2 :400$ 
·para .alugueis ele salaê ou casas 
para -,pretordas, por estas rubricas: 
Para sete preto rias urba nas a 200$ 
m.ensaes, 16 :800$; para tres pre-
t orias s uburibanas a 100$ men-
saes, 3 :600$. L evada a verba por 
inteiro á co·nta d a União ....... . 

14. A judas ele cu.sto a magistrados . . . . 
.lõ : Policia .do Dislricto Fed·eral. - Di-

.minuida ele um dia todas as ·ver-
•bas dos diat·istas, po1· não ser ~bis 

sexto o anno ( 400 guardas .civ·is 
·ele 1 " classe .e 600 ·cl·e 2", e •O •pes .. 
soa! jornaleiro <:la Policia Mari-
ti>ma). - Diminuída de 2 :400$ a 
v:erba para nove .e.s.cri1vães e1n dis-
•po·nibil idade, pOT ter sido um clel-
les aproveitado e n1 ou:tro car.go.-
Diminll'Uda de 6'0 :00 0$ para réis 
10 :000 $, l10 Ma:ter ial, a verba 
para conservação elo ed if ício, de. 
10 :·000$ .para 8 :000 $, a verba 
para susten to elos presos elo 
Deposito •da Policia. - DimLnui-
·d·aJs (11e u1n ~dia, !J.)O·r não s.er bis-
sexto o a n no, as diarias para ali-
m entação do pessoal da Policia, 
Marítima.- R·edu.z·ida a 300 :000$ 
a verba para di ligencias ·po.Ji ciaes. 
- Diminuída de 12$·, ·na co·nsi-

Ouro Papel 

1. 380 :097$11_8 
10:000$000 



g.nação .do ·pessoal sem noeneaçfco 
da E>scola Premunito.ria -Quinze (l e 

!Novembro, a verba das diarias ele 
oit<O >eng-om~mad·eiras, ·por 11ão ser 
bisexto o a:nno. >----' E xclui.da a ver-
ba elos r·efo.l'mrudos .da Br.igada Po-
Ji.ci.al que -passa •para o Mini,o;; terio 
da Fazenda ·e fetta.s nas outras 
verbas ela mesma brigada as al-
terações contidas na. ta.beHa. que 
acompanhou a proposta. Levado 
tud<J á conta. ela União. - Dimi-
nw.i da. ·de 40 :000$ na. sub-.cmnsi -
g.nação de 100 :000·$ para objectos 
d·e ex1Jedien te, livros, ass-ignatu.ras 
·de jornaes, etc., da verba omate-
·rial ..... .. . . . ........... .. . . ... . 

1e. Casa. {le Correcção. - Dimi-nuida. de 
45$, da.s consig.nações para dia-
~rias por mão \Ser bisexto o anno 
de 1913 .. . . ............... ... .. ·• 

17. Guarda. Nacional. ................ .. 
18. Archivo Nacional. - Diminuicl·o um 

.dja na vel'ba, .no pessoa;! jornalei-
ro, ~por não ser 1bis s ex-to . 0 a h no . . 

19. Assistencia a. alienados. ·- Diminui-
oa <de 4'12 :200$ oe accôrdq· com a 
ta.bella. que acom.panhou a ·pro-
posta., - Au.gme.rutada. de 400 :00 0$ 
para i·nstallação das novas colo-
Inia.s ... . ... .... . . . . .... . .. . .... . 

20. D.i.r ectoria Geral de ·Sruu.de IP tubHca. 
-Diminuicla.s d·e 1-53 :·520·$ as dL1as 
rubricas «ServiÇ{) de P.ropby!axia 
da F.ebre bma.rella>> e «l'lilspect<!l-
n·!.a. de Isolrumento e Desinfecção», 
fundidas estas duas rubricas em 
u:1na só, -con1 a rdenon1:in.ação «:In-
sop e,ctoria. •dos ·Seiviços de P rophy-
Jaxia», com a dotação .ele réis 
1. 828 :000$, obse1•vada a segui·nte 
tabella ~ Augmentacla de 43 :200$ 
para. •paga.men:tos dos serviços ·Jlr.es-
tados p<J;r 18 auxiliares academi-
cos, com dir.eito-s ·adquiridos em 
concurs·o, e que por is.so .c].evem 
ser ·CO•nservaJdos ·nos a·espectiov·os 
cargos. .Sendo exduidos . os auxi -
Uares rucad.ernicos que já t enham 
.feito exames da 6" séri e m edica. 
Esta medi!da será p0sta em vig-or 
s6men'le emq1.1anto existir o actL1al 

·serviço em que fôr ·enquadrada. 

Ouro Pape'! 

'15. 314 :891$123 

315:751$106 
35 :'100$000 

189 :718$118 

2.213 :419U'78 
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I NSPECTORTA DOS SERVIÇOS DE PROPHYLAXIA 

Pessoc•l ele nomeaçcio 

1 inspector (m eJico) .... . 
1 admi·nislraclor ... . .. . . . 
2 a judantes elo adminis-

trador a 7 :200$ .... .. 
1 aln1oxarife ... . . . ..... . 

l o s escripturario.s, a réis 
4 :800$ ... ... ... . .. . 

2 2os escripturarios, a réis 
3 :.600$ . ......... . . . 

·6 auxiliares ele escni1)ta., 
a 2 :100$ .. . ..... : .. . 

2 ajudantes ele almoxari-
.fe, a 3 :600$ .... .. ... 

4 en carregaclos de secção, 
a 3 :000$ . . . . . ...... . 

10 chefes de turmas, a 
3 :600$ ... ..... . ... . 

2 .r>orteiros ... . .. ...... . 
2 conti·nuos, a 1 :800$ . . . . 

14 :400$000 
:400$000 

H >!00$000 
6 :0 00$'000 

9:600$000 

7:200$000 

14:400$000 

7:200$000 

12:000$000 

36:000$000 
4 :800$'000 
3 :600$000 

Pessoal s11.balte·rno 

Desi·nfectaclores ele 1', 2' e 3' clas-
s es, guar:das ele 1a e 2a classes, 
J11aohilüstas, n1ot·orista~S, foguis-
tas, .feitores e a judantes, co-
cheiros, moços ele cavallariça, car-
pinteiro.;;, pedreiros, mestre-corre-
eira. officiaes e aprend-izes, ser-
v entes e trabalhaclor€s ..... . ..... · 

Mctterial 

Consen·ação e acqulsl -
ç-ão ~1e m aterial .... . . 100 :000$000 

Sust€11tO e ferragens ele 
animaes ........ '- . . 80 :OOúlOOO 

Desin.fecta.ntes e nla.te-
rial para desi.n fecção 
e expurgos. . . ....... 80 :000~000 

Com busth·el, lu bri fi can-
tes, illuminação, ex-
•pedien.te, as se i o e 
eventu.aes . . . . . . . . . . . 30 :000$000 

Ouro Papel 

181:2{)0$000 

1.400:000$QOO 

290:000$ 000 

1.. ·8·28 :000$000 
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Su pprimidas no - Material Geral-
as . verbas : 165 :000$ .pam a ac-
quisição ele uma lancha a vapor 

~para o serviço ela Tnspectoria elo 
Porto de Manáos e ·de ·uma em-
barcação provi·cla ele u)n ELppa re-
-I h o ·Clayto.n :para o mesmo porto, 
e de 60 :00.0$ para a{!quisição ele 
un1a .lancha a vapor .para o ser-
viço da Tnspectori·a do Porto de 
Fortaleza. Obsenada.s as outras 
pequ.enas alterações constantes da 
tabella que a compa·nhou a pro t)os-
t a, .no que não prejucHcarein as 
su ppressões acima.~ Deduzi·da ela 
v e rba - Material - do Serviço 
el e Policia Sanitaria e da Pro.phy-
laxia elos Portos - a quantia el e 
1-8 :250$ para gratificação aos me-
dicas ajudantes pela v isita aos na-
' ' io's entrados á onoite no porto elo 
Rio de IJa.neiro a 50$ ·por .noite, 
{!Omo esta1·a no orçamento para 
1911 .. .. .......... . ........... . 

Sec1'e taria do Conselho Su.perlor de 
Ensino ...................... . . . 

Subvenções a Institutos de Ensino. 
- Aug>mentada de 50 :oOO$ para o 
Instituto Electro-'.rechnico ode Por-
to Aiegre. - Deduzida da v·erba 
destinada á Faculclade de ·Medici-
U1a •do Rio ele Ja.neiro a quantia 
de 10 :000$ ·para a enfermaria el e 
-gy-i1 ecologia e cirurg·ia do Hospi-
tal c11a Gambôa ... ... ......... . . . 

Escora 'Nacional ele Bellas Art-e.s . 
Com a.s alterações fei.tas na ta-
bella que acom.panhou a proposta 

Instituto Nac:ional de Musica ... . . . 
Instituto Benjamin Constant.- Au-

g lnentaclas de 33 :51·6$ para .g·ra-
tificações addicionaes . ......... . . 

Instituto 'Nacio·nal de Sm'dos-mudos. 
Augmentada ele 1 :400$' de accôr-
clo com a tabeJ.la que acompa-
·nhou a proposta elo Governo ... . 

Bib'liotheca· Na.cional ... . ... . ...... . 
.Soccorros Pu.blicos . ............... . 

~Dest~ê-vdas desta yerba as quantias 
(!e 6 :000$ •para a manutenção elos 
Jnenore~':l a carg·o elo R ecol·hi-
mento Orphanologico ele 1Bom Con-
.se Lho, Pernambuco, e el e 10 :000$ 
para auxilio á Santa Ca.::·a el e 311-

Ouro 

10:700$000 
... , ..... , ... . 

/ 

Papel 

5 . 3·13 :133$00!1 

61:098$0~· 

4.845:790$09(i ,, 

317 :812$2'86 
434 :227Úl8 

400 :254$Ú~ 

163:327$118 
570 :112$'118 
100:000$00\t 
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seri cor d'ia , ela cidade el e ·Santo 
A1n aro, no 'Estado el a J3whia. . 

29, Obra.s. - 'Dim i·n uicla -cl·e 100 :00 0$, 
-ele accôr clo com a rp.roposta. 
A·ccrescen taàas, n a •Co·nsi.gnação 
«·Conservação, ac.crescimros e re-
paros, ·et C.)) , as •palavr as : «in cl.u-
sive a .co.nclusão da Escola Na~c j o
nal cl•e tB.ellas Axtes e das o.br a.s 
da•s C'olon ia s el e A lienados .» Des-
t a,cwàa a·esta ~·i>J 1ba a quantia •de 
10 :000 $, aÜ.l:• de au x iliar a con-
clusão tdas obras a·o R ecolhim ento 
Onph.anologko do Bom Conselho 

. em .P er nam •buco . - c->.u.gmelllta-
<tada de 150 :000 $ para con<ti·nua -
ção d as obras tdo Instit uto Os -
wa-ldo Cru z .... . ... . . . . . 

30. Corpo d e Bombeü·os. - Aug•menta-
da doe 114:600$ .pa ra ~olde de 20 
praças a g.g r·egrudas.- ·E>l.eva da. td·e 
7:000$ a 8 :000$ a co.n s-i•gn.a ção 
«'Elxpediente da •Secr eta ria ,. €:onta-
.deJ!ia, ·para . a 1tender a d:espeza,s 
•com .pwb'!i.cações ·no D icwio Offi-
ci Cl;lll. E!im1nada a q ua n tia ele 
2 :77 2$7 72 · tel e .U!n dia ele soldo, · 
e tapa .e gratificação (l.e rpraça-s 
rpor não ISer bissex to o anno cl'e 
1913. Excluíd a , por entra11- .no or-
çamento <l a F azenda , a v e rba dos 
reformados. L evada t oda a v erba 
1á conta Ida ·u n ião . . . ......... . . . . 

31. S er viço elei<tora 1. , .. , . ............ . 
.3;2 . Prefeitur a s, j ustiça •e out r as despe-

zas n o Te rritorio .do Ac r·e. - Di-
mlinuida de 30 0 :000$ a ve1;)Ja 1\ILa -
te.t;ia l, s ub-cons ig·.nação -- para 
serviços pu.b.Ji cos e obr as no Te r-
r ito rioo do· .A:cr.e, € substi.luid'a a 
tabel'l2. s egu in t·e : 

Ouro P apel 

1. 150:000$000 

2. 271 :1 63$980 
100:000$00 0 

ADMINI STRAÇÃ O, J US'l'TÇA E O UTRAS DES PEZAS N O TERR1'1'0RIQ DO .A'CiijEJ 

Pessoa l: 
p refeit o, gr at if ica-

ção .. .... .... .. 
2 in ten clen tes a réi s 

112 :000$ d e sub-
sid io .... . .. . .. . 

D e)Jcmtct?1te1>::o elo .tllt'o Ac?·e 

36 :000 $-

24 :0 00$· 6.0 :00 0$· 



Material: 

Ajuda. ele 
·pr.efeHo 

custo do 

Gratifi·cação ao pes-
soal -ela secreta-
Iri a, transportes, 
etc., abertura de 
varaclouros, con-
strucção d·e pon-
t e s, in.stallação 
{!e desta,camentos, 
tran-sporte Ide mu-
illições, e:tc., ·poli- · 
cia1nent'Ü, aluguel 
de barracões para 
a secr etaria e de-
mais 1·epa1'tiçõ·es 
a'à11ninistrativ as, 
rnoveis, expedien-
te, . u tensilios, ser-
ventes , pes.soal das 
•lancl1as e a,limen-
tação elo m esmo, 
combustível, lu-
brifi.can tes, a s -
seio, m a;terial pa-
,. a a s lanchas, 
ferramentas, a,c-
cessorios, .conser-
vação, concertos 

2 ;1500$ 

e eventuaes .. _. , 40 0 :000$ 402 :500$ 

Ouro 

Depa1·tamento elo A lifo Puní-s 

P essoa l: 

1 .pr ef eito, gratifica-
ção 36:000$ 

1 intendente, ·subsidio 1 2 :000$ 48 :0·00 $ 

Materia l: 

AjuJcla de 
prefei'to 

cus.tct cl'o 

Gratificação ao pes-
soal e mais des-
pezas, como · n o 
Departamen to do 

2:5 00 $ 

Alto Acre .. . . . .. 400:000$ 402 :-500$ 

Pa.uel 

462 :500$ 000 

450 :50.0$000 
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Depcw.ta•nento do AUo h'n'á 
P essoal: 

1 prefdto, g rat ifi.ca -
ção .. . .. . ..... . 

l int'e.nden te, 'subsidio 

/ 
Materi a l : 

~~ju:cla d e custo do 
.prefeito 

Grat ificação ao pes-
. soaJl e 1n a is ·cle.s-

pezas, como no 
D epa r tamento do 
Alto Act·e . , . , , . . 

Pessoal: 
1 prefeito, gTatifica-

ção ........... . 
inte.nc1en te, subsidio 

Materia l: 
Ajuda de custo do 

36 :000$ 
12:000$ 

2:500$ 

48 :000 $ 

400:000$ 402:500$ 

36 :000$ 
12:000$ 

\ 
48:000$ 

.prefeito 2 :500$ 
Gratifi<::ação ao pes-

. soa.( e 111ais ·de.s-
pezas, con1o no 
Departam·ento do 
Alto Acr e ., . ,,., 400 :000$ '102 :500$ 

Ouro 

• •••••••••• o( 

...... , .... ) 

TTibttnctes ele AppeUa çcio 
Pessoa l: 

6 11.1es en1bar.gaclores a 
10 :000$ de Ol'de-
nac1o e 20 : 00·0$ 
de ' gratificação., •180 :000$ 

Aos presi c1en tes dos 
!tribu.naes, g-ra:ti-
f!.cação de 2 :400$ 
a cada um ... , , , 4:800$ 

2 procuri:lldores gera-es 
a 8 :00·0$ d e ord•e-
mado e 16:000$ 
el e gratificação., 48 :000$ 

2. pecr.etarios a 1:eus 
6 :000$ de orde-
nado e 12 :00·0$ 
de g ra)iHca·ção., 36 : 000$ 0 

." 
0 0 f ' 0 0 

• 
0 ~I 0 

Pape'l 

4-50 :500$000 

450:50Ó$OQO 



:.2 officiaes a 2 :400$ 
de Ol'denado e réis 
4 :800$ 1de gratifi-
·Cação . . . . . . . .. . . 14 :4 00$ 

Jl amanuenses a réis 
1 :6 00$ de orde-
mado e 3:20 0$ d-e 
·gratificação ·9 :600$ 

:2 escrivães a 2 :000$ 
·d e ordenado e 
4 :000$ de grati-
fl.cação . . . . . . . . . 12 :000$ 

-4 offlcia>es de jus tiga 
a 1 :0 00 $ •de or-
denado e 2 :00"0$ 
de grati-ficação .. •12 :-000$ 31.6 :800·$ 

Material : 
. .Ajudas d·e custo .... . 7 :5·00$ 
A•Juguel de casas, mo-

veis, ohjec tos de . 
e"pediente, .publi-
-cações, as s e i o, 
despezas miudas 
e wentuaes . .. .. 24 :00·0$ •3•1 :·500$ 

·ouro 

Comm·ca elo R io B1·m~co 
P-essoal: 

:1 juiz d-e dir-eito a 
8 :000$ de orde-
nado e 16 :000 $ 
de gratificação.. 24 :000$ 

:.~ juizes mu.nicipaes a 
6 :00 0$ de orde-

_n ado e 12:000$ 
•de gratificação ... 36. :000.$ 

:1 •promoto.r a 6 :000$ 
de or-denado e 
12 :0 00$ de grati -
ficação 18 :000 $ 

:!1. adju1nto de promo-
•tor a . 4 :.000$ de 
ordenado e 8 :0 00$ 

ode g r atllficação .. 12 :000$ 
:3 oHiciaes de justiça 

a 1 :200$ de gra-
>t·ificaçã.o 3 :600$. 93 :.600$ 

Materi a l: 

Ajudas .a:e custo . ... 
_:A;Juguel de casas, mo-

. veis, objectos ele 

3:9 00 $ 

348 :300$0 00 



expediente, ·publi-
cações, a s s e i o, 
des·pezas miudas 

.. 2.64 

e eve-n tuaes,o,o,o,o ,o, , 12 :,0 00 $ 15 :900$ 

, , 0 Cpma1oca àe XaPU1°Y 

P ·essoa l : 
1 j uiz de direi to a 

·8 :0 00$ de orde-
nado e 1.6 :0·00$ 
-de gratificação .. 

2 juizes municipaes a 
6 :000$ ·ele ·orodec · 
nado e 12 :000$ 

<d·e gratificação o . 
1 opromotoJo a 6 :OQO$ 

de ordenado e 
12 :000$ de grati-
fi.cação 

~ adjumto de promo-
tor a 4 :-000$ de 
OFdenado e 8 :000$ 

~aê ·gratilficaÇã.Q_~ . 
3 o.fficiaes de justiça 

Material: 

24:00 0$ 

36 :000$ 

18:000$ 

12 :0.00$_ _ o 

3 :600$ 93:600$ 

.Ajudas ode custo ... o 3 :900$ 
Aluguel ode casas, mo-

veis, O'bjectos de 
expediente, ·p ubli·-· 
cações, as s e i o, 
despezas miudas 
e eve·ntuaes . . o . o 12 :000$ 15 :900$, 

Ouro 

Comarca de Senna ll!adu1·eira 
P ·essoal: 

1 juiz de direito a. 
8 :00 0$ ·de orode-
nado e 1•6 l Qo()O $ • 
-de g.rr.tificação. o 24 :Oo·o·$ 

4 juizes municipaes a 
6 :000$ d ·e · .orde-
nado e 12:000$ 
de g.r a tiJficação . o 7 2 :O O 0·$ 

1 •pro:moto.r a 6 :000 $ 
·de ordenaJdo · e • · • · 
12 :000$ de g r a ti-
ficação 18 :()00 $ 

Papel 

. 109 :500$()01} 

'109:500$00()o 
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3 
Ouro Papel 

adjuntos de promo-
·to.r a 4:000$ de 
ordenado e 8 10 00$ 
de gratificação . . 3·6 :000$ ············ 

5 offi<!iaes de justiça 
·a 1 :200$ de gra-
t i fi cação •. 6: 000$ 156: 000 $ ............ 
Material: 

Aju.da.s de custo . . ... 6 :500$ ............... 
Aluguel de casas, m o-

v eis, objectos de 
eX'pediente, :publi-
cações, asse i o, 
despezas m iudás 
e eventuaes . .... 12:000$ 18 :500$ .. .. .. .... .. 174 .:500$000 

Oomarcc1 de 01"ll.~ei!'O do Sul 
Pessoal: 

1 juiz de direito a 
8:000$ de o r de-
nado e Hi :000$ 
de gratificação .. 24 :·000$ . ······ ····· 

2 juizes municipaes a 
6:000$ de orde-
nado e 12:000$ 
Ide gratificação .. '36 :000$ ············ 

1 ·J}romotÕ.r a 6 :QOO$ 
'de ordenado e 
12:000$ de grati-
fi cação 18: 00 0$ o • • • • ••• •••• 

1 ad'ium to- a.. 4:000$ 
de o.rden ll!da- e 
·8 :000$ de grati-
fícação. !2'~0:0 0$ .. ·········· 

3 of·ficiaes de justiça 
a 1:200$ <le gra-

11:ificáçªo .. . •. o. - 3 :600$ 93 :·600.$ ············ 
Material: 

Ajudas de custo .... 3 :9.00$ ····· ...... . 
Aluguel de casas, mo-

v eis, objectos de 
expediente, publi-

. , cações, asse i o, 
despezas miudas 109 :500$0 00 e eventuaes ..... 12:000$ 15 :900$ . . . . ....... . 



Pessoal: 
1 juiz de direito a 

8:000$ de orde-
nado .e 1·6 :000$ 
de g.ratificação.. 2•1 :OO·O$ 

Z juizes municipaes a 
6 :000$ de orde-
nado e 12:000$ 
•de gratificação.. 36 :000$ 

1· •prcnnoto.r a 6 :000.$ 
de ordenado e 
12 :000$ de grati -
ficação 18 :000$ 

~ adju;n to d e promo- · 
olor a 4 :000$ de 
ord·enado e 8 :000$ 

•de grattficação.. 12 :00·0$ 
·3 officiaes de justiça 

a 1 :200$ ·(!e .gra-
tifi-cação 3 :600$ 

Material: 
·Ajudas de custo. . . . 3 :9·00$ 
Aluguel de casas, mo-

veis, ·ob·jedos de 
expediente, ;publi-
-cações, a s s e i o, 
despezas miudas 

93 :·600$ 

e eve·ntuaes..... 12 :000$ 1.5 :900$ 
------

Ma terial .ger a l: 
.Para ·S·erviços pu·blicos ·e o bras .no. Ter-

r! to rio do Acre .. . ... . •... . . . ...... 

1111. Instituto Oswa:lclo Cruz ........... . 
114>. Evcnt.uaes ...... .. ...... . , ....... . 

Total. : . ......... . ....... . 

Ouro 

10 :700$000 

Pape-l 

109:500$000 

1.000:000$000 

3.774 :800$000 

33'1 :240$000 
150:000$000 

47.989 :9'95$998 

§ 1.• O Governo ma.nte t;â, as su-bvenções e os a uxílios ás casas de 
caridade ou instituições de philanthropia e oprevide-ncia socia l, associa-
ções ·Scientllficas , historic as, IH-terarias, artistica·s ou outras escolas, 
facu.lda·;les, acad emias ou institutos, não fUindados pela União, -nomea-
damente declarados no orçamento do Interior para 1912 (ij ei n. 2.5H, 
de 4 d·e janei.ro de 1912, art. 3•,. le-ttra i, e a rt. 4•) e que no ref.eri ,lo 
exercido tiverem r ecl-amado e recebido .a •respectiva qu.ota. Dentro lle 
tr-es meze·s, .conta dos da data da ;p.res-ent.e lei, o Governo expedi.rá um 
regulamento geral fixando . as ·n01·rnas para tor·nar ·effectiva a presta-
ção do favor e esta belecendo as necessarias medi·da s para a conveni-
ente fis·calização elas cl es•pezas po-rventura feitas por esta co.nsignação. 
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No segundo s-e.mestre -do ex'erócio, ouvido o fv1inisterio .da Fazen-Ja e 
consulta,dos os int ere.;ses do Thesou.ro , poderão ser att.endi-dos pelo Go-
veo·no outros pe5idDs de a,uxilios e subv·enções <1aque!' la n a tureza, que 
sa:tis'façam as condições que .fore:n p.rescriptas no r egu.\amento, .dando-
se .preferencia ao.s Es-tados que ai·nda não gosarem subv·enções desse 
genero, Para o cum'!)rimento elo dis-posto neste artig·o po.d.erá o Go-
verno abri·r os necessarios creditos. 

§ 2. 0 O IG-ov·ern o por inte.rmedio dos Ministerios da Fazenda e d0 
I-nterior .ent.rará em accõrdo com a P-re-feitura do Distric'.o Fed-eral pa.ra· 
fechame,nto das .re&p.ectiva.s conta,s. A União ·custeará por in ' eiro os· 
serviços ·de Bocnbeiros, Policia -e Justiça lo cal, .r etendo -definitivam en te 
para indemnização de parte dessa despeza, -cujo resto l-he c~beJ'á, o 
produ.cto ·da ·cobrança do i·mposto -de ind ustriais e prolfi-ssõe.s. 

A. J;'.r·ef.eitura obriga-se -a ce.J er elefini-t ivame.nte á União· a rl'azen ·1 -~ 
de Ma·nguinhos e outros te.rrenos na cidad-e, dos quaes careça o Go -
verno Federa.L , 

10brigar-se-.ha, outrosim, a ·mesma PreJf.eitu.ra a concorrer d·e u111a. 
só vez, em 191 3, co cn a quamtia .de 200:000$, .em di.nhei.!'o, para a C0 •1-~
tru.cção de uma Mate.rni·.Ja,de Mod·elo n-a .Capi·tal F ederal. 

•§ 3. 0 Auxm\-e--se ·com a quantia ·de 10·0 :000$ a re-alização de uma · 
Exposição e Co•ngresso ·d-e Imp.rensa, ·concurso Jitterario e com premios 
pecuniarios, ·em -co :ume·m.o.ração ao 25° a.nniversario da a~olição da es -
crav-i-dão, em 13 ele m•aio de 1913, promovi·oos pe.Ja ·Associação da 1m-
pr-ensa, -permittindo o co·m.par·e-cimento do> jornalis·~as e indust.ria-es e3-
trang-eiros, .co ~n frainqu i-a a lfa,ndE;g·a.ria, de aecôr-d.o com o .j ispnsto IH) 

art. 89, ns. ,s a S da lei n. 9.544, d-e 4 de jane iro c1e 1-9'12 . 
§ 4." Ficam ·equi'!)a,rada.s as ·diarias 0 os rema,dores .e fogu.istas das 

em·barcaçõe.s da 18-au·d-e ·Publica ás ·do.s Arsena·es d·e Gue.rra e da Ma-
rinha, sendo. tam~bm ex-~-e.nsivas aos .r emadores a gratificação ·para far -
•daJmento e etapas em uso ·nos arsenaes. 

§ 5. 0 , Fi•cam ·equ·i'pa-radas a.s odiarias -dos ]_)atrões e ma,chinistas das 
emba-rcações da Saude Publica -ás dos Ars·e.naes de Guerra e •de Ma-
rinha. 

§ 6. 0 O Govenno .p.romoverá, •dentro do exercicio, a mudança d a 
Colo.nia Cor-re.ccional de Dous Rios para üma il~a situa,da d-entro da 
bahia do· Rio el e Janeiro ou para ter.renos :localizados nos s·nbu.rbio.s d.o 
Districto, ali-enando,. :po.r 'Ve.nda ou troca, aque..Jle proprio má cional pa,ra 
a acqui·sição de outro .que sirva ao •fim desejado, e dev-endo · pedir ulte-
riormente ao Con gTesso ci credito .preciso para as novas installações do 
estabel-ecimemto. 

§ 7. 0 ·A União auxil-iará até o maximo· •.'\e cem •contos de r-éis o 
Estado de Matto G.rosso a .realizar, dentro deste exerci cio, o san-ea- · 
mento da vtHa .de .Santo An to.nio ·do Madeira, á marg-em da Estrwda 
de Ferro -Maàeira-·M-annoré, emt·endendo-s-e a esse respeito com o go-
verno •dO m-esmo Estado para execução immedita das ob.ra.s que forem 

. julgadas nec.essarias, a hri-ndo o necess-ario cred-ito e ·pódendo installar 
a lli, '!)OI' ccmta delle, uma Iuspectoria de .Saude, a· que serão affe-ctõs 
esses trabalhos. 

§ 8.0 A' União aux-ilia.rá com a quantia d-e 200 :0.00$, abrinodo para 
isso o necessario credito, o corrnbate :contra a ankilost:omiase, sen:do 
essa qu.a.ntia entregue ao Estado do Rio-, Cll'jo governo forn-ecerá gra-
tuitamente Mis Esta,dos e muni-cipalidad-es que lh'o soli-citarem o me-
d-icamento ·es.p-ecifico contra essa molestia e as instru-cÇões i·m:p.ressas 
Sobre O respectivo 'USO e sobre OS . -symptomas do mal. 

§ 9.0 0 Gov-erno 'PO,''Lerá revigor.a,r O SILld.o do credito Wberto pelo 
19 
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decreto 11< 8.484, de 28 d·e dezembro ele 1910, 1lai'a as obras oda Escola 
Nadonal de Bel·las Artes, 

§ 10 . .Conti.nGa em vigor o disposto ·no decreto legislativo n. 2.379, 
el e 4 •de j a nei•ro ele 191'1, na par1~e relativa ao Codi·go Penal. 

§ 11 . Fica re vigorada a autorização concedida pelo cl·ecreto legis-
lativo n. 2.430, de 23 de agosto de 1911. · 

Art . 2." Fica o Governo autorizado : 
a) a man·dar contar ao secretario da Faculdade de Medicina da 

Hahia, paJra todos o.s e!flfeitos 1egaes, o tem1m em que exerceu o cargo 
de medico do Exercito e o de clirector do museu da· mesma faculdade, 
abonando-se-lhe os respectivos add·icionaes, de aecôrdo com o que .pre-
screve o .n. 1 do art. 37 elo Codigo 'elo .Ensi·no, que ·baixou cam o de-
cre•to n. 1.1·59, de 3 de dezembro •de 1892, approvaclo pelo d·ec.r eto le -
g is la ti vo m.. 230, de 7 de dez.embro d·e '1•894; 

b) a .p romover e a a n imar o d·esenvorvim.ento e a dififusão <do en-
sino •primar\o, podendo para es.s·e fim fundar escolas nos ten·itorios 
fe deraes e ·ente:ncle r-se com os ·gover,nos dos Es·tados, ajustan·do os 
meios de crear e manter escolas nos districtos e povoações onde não 
existam ou em que sejam insuffic ientes·, s·ubvenciomaJr as es·colas fum.-
cladas pelas municipalidades, associações e .particulares, ex.peclindo o 
necessario regulamento, f.ixam.do as bases e as cQind ições convenientes 
e ab r·inclo o .necessario cred ito. 

c) abri ndo o p reciso credito a a uxi.liar os Estados com a subvenção 
an1nua1 de 20 o/o do que despenderem com o ensino PJ'imario, leigo e 
gratu ito. 

illlss·a s ubvenção será elevada a 2·5 o/o , desde que a importancia des-
pendida por cada Estado con-espon da a 10 o/o, pelo menos, ode sua re-
ceita; 

A slllbvenção de q ue se trata sei~ co11cedida aos .Estados que a 
solicitarem e que assim s·e ob.rigaJrão a 1lr·estar ao Governo ·da Un ião 
as informaçõ'ªs qu·e forem .por este jul,gadas •necessarias; ' 

.cl) a a uxili a r , até á quantia de 100$ mensaes, as associações es- . 
trangeiras ou m.acionaes que se destinarem a .nünistra.r a instJ·ucção 
elementar, ·não podendo exceder de 12·0 :000$ a verba l{'lestina·da a este 
auxilio. 

!Para receber a subvenção a llud·ida, é necessario provar-se a com-
petencia 1·eal d.o profess or .no conl1ecime nto da J.ingua 'Vernacula e que 

·às lições •de todas as disciplinas, inclusive o e1nsino obr igatorio de geo-
gral)hia e ·his tori a do B1·az.il e instru,cção civica .nacional, seja,m ig ua,l-
me.nte ministradas no m•esino id1oma nacional, no emtanto, com a fa~ 
cu.lclade de J.eccio.nareo.'l1 quaesquer .Jinguas estrang-eiras; · 

e) a ,abrir os creditas ·necessarios para a t•rasladaçã o para o Brazil 
dos r estos mortaes •do ex-·imperaJclor D. P edro II e da ex-i.mperat•riz 
D . ·'l'h e.reza Ghristina, 'J)resta;ndo posteriormen te contas ao Co.ng'!'esso, 
da respectiva despeza; 

f) .a ·auxiliar com a somma de 200 :000$ a Provedoria da Santa 
Casa da Misericorclia, nesta capital, assumi.ndo e lla a obrigação de d·es-
pender outro ta,nto na mesma edilficação da Maternida,de Model<> mos 
ter.renos v izinhos . do Hospital Geral, que lhe foreom proprios, assim 
como a obrigação de c ustear o ·Serviço respectivo ; para o qual fim o 
Governo Federal abril">á <desde logo o credito preciso. 

:Sala das Co:nmissões, 25 de dezembro de 1912. - S. Mascarenhas. 
Fbe1•1·y CtwcuJ.o. - Lucia1w P e1·e>i1·a. 

f>.· .redacção é ap.provada e o pr~jecto enviado ao SenaJdo. 



SENADO fEDERAL 

. O Sr. Feliciano Penn a, - ,Sr. ·Presidente, maLs importante do que 
o pro.jecto que ohQ'nrado <Senador deseja que seja swbmettido a discussão 

é o orçamento do Interior, •para ·o qual requeiro 
Sessão ele 27 .ele u-rgencia. 

Dezmnb1•o O si-. Presidente - Attenção. O •Sr. Senador 
Pires Ferreira requereu ur.gencia para ser dis·cutido 

o projecto que ve1u da Camrura dos Deputad;o•s, concedendo amni·stia 
aos revoluciona-rio-s do Acr·e, sem prej uizo elos orçament-os e das materias 
que estã:o no rclem do dia e que teem urgencia concedida ·peÍo Senado. 

O Sr. Pres~demta- Attenção. O Sr. Senwd-or Pires Ferre!-ra reque-
r eu urgenda para ser discutido o projecto q ue \';;.;u ·da Camara dos 

Deputados, eoncedend.o a-m1'li>stia aos revolucionarias do Acre. sem pre-
juízo dos .orçamentos e .a,as .m.ate·rias 'Qu e estão na onden1 -:! .o .dia e que 
teem urgencia ·co-ncedida -pelo Senad-o. 

1ÜS senhore·s que .approrvam a urgencia requerida queiram se n1ani-
festar. (:P;cvnscc.) 

;Foi approvad.a . 
,Q Sr. Senado-r Feliociano Penna requereu fgualm:ente urge·ncia para 

seJ· d·is-cutidQ i·mmediata;mente o orçamento do Interior. 
<Os senhores que a-pprovam esse requerimento queiram se manifes~ar. 

(Fausa.) · 
!Foi a.pprova:do. 

ORÇAMEWl'O -DO INTERIOR PARA 1913 

; 2" discussão da proposição da rcamara d·OS Deputados 11. 23-3, de 
1912, fixando a despeza •dQ Ministerio -do Interior, para o exencicio 
de .1913. 

O Sr . Pires :Ferreira, - Atloendo, Sr. Presidente, ao ·pedido de 
V . Ex., d-e-ixando a .mi·nha emenda para a •terceira discussão, porque ella 
tr!llduz -econom·ia e es:tá de aocôrdo eom o Regimento . Desde, porém, 
que estou· na tribuna, peço a V . IEx . , :que !Qi um dos .que ,pele-jaram ·no 
estrangeiro em prol éLa bandeira nacional, que m -ande incluir na O!'dem 
do dia da !S,essão ·de amanhã a pro-posição n. 37-4 A, -que •tra-ta das vi uvas 
dos velhos servi-dores da Patri.a, ·que ta.mbem pelejaram em terlitor.io es-
trangeiro, ,p.ara que a nossa ·ba-n-deira fosse •Sempre vi•c.tor.iosa e pudesse 
tremular em territorio brazile.iro, •cobrindo civi·s e militares, s·em est a 
div·ergencia •oaprid1osa que o ultimo ,plei-to elei:tor-al v·eiu traz-er, separan-
d-o a Nação •em civilistas e militaristas. 
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Aque!'les q ue tiveram .a .:nrelicidace de lançar a.o.s ven tos esta 
phrase que assumam a s ua re sponRRhiHdade .e não que.iram, como acon-
tece nos ultimas d ias desta sessão, fp rir o h um ilde representante do 
Piauhy, 'que aqui, ·na •,}ef.eza das · r.la :~sf>s nrmad,as :da Repu:blka, deante 
dos direit e;s garan t·do.:; por lei vola rl::t pelo Cong··resso Nacional , 1nerece, 
pela s ua correeç9....o, peLa sua 1ealc1·n.rl~ com os gover1P.os civ.:s , pelo seu 
patriotJsmo nas occasiões de perigo, m ais carinto ela .parte dos leg is-ia-
lâ:dores, po~·que estes r-epresen1tan1 a J\Tação brazileira, â. qual pertencem 
o Exepcito P. a Marinlla, 1que devem mepe.cer igualmente .carinho e des-
velo, ,pois são incon1es-tavelmente o balua-rte. ela def.eza e interes ses da 
!"ação. . 

~u :P.ão seria capaz de cavar d.ivergenfria en tre civis e militar-es; 
ravam essa ·d ive!·genc·a us que vão ·para· as portas dos quarte is se,duzir 
~ s 'm ilitares para as r evoluçô·es, em nome de principic'i< qu.e não se justi-
fi.r.am; eu a i·nd.a não, felizmen-te, porém , r ui leva'elo a Jst-o em 2·2 am.nos 
de 1Republica . :S igo a OI,.EIP.tação dita.da pelo m·eu patri-otismo, onde se 
baseia na mais sã dis,ciplina, tend-o t'.d o por mestres ICax,ias, IOsori-o e 
ou tr·os vultos · -da lÜstoria da no\Ssa ·Patria. 

'Res:pon elo ass im a-o hon rado .Senador por S. Paulo, meu velho am igo. 
Era m elhàr, Sr . . Presid<>nte, d'spensar a -no·ssa presença nas sessões 

e JJej ir que votassem-os po r telegr.amrna -ou pe~o teleplJ.on.e . 
Reti·ro-me da tribuna , certo d•e que o m-odo por que .se vã-o condu-

zi•ndo -os corpos legilsila tivos da Repu.b li'oo n ão pôde merece.r •a considera -
ção publica. 

O Sr·. F e:icia.no Penna - Sr . Presid·en:t<>. J'a.o ·l to. ;.-.,.lavra apenas 
par.a -declarar ao •Senad o ·que a ·commissão de F inan<;as, q u e trabalhou 
honrem até 1 hora e meia da madrugada, não .poude cocnluir o seu ser-
viço. Por isso, com .o intLl'ito de , a:ccel-er ar o andam ento desse proóe·cto, 
pediu que elle entras·se agor,a •em -discussão, mrus deHberando não a pre-
sentar .emenda algum a na segunda di scussão; reservando-se par a a.pre -
sen.tal-a n a terceira. 

A CommiSisão, por m eu intermedio, pede aos Sr.s. Sena·dores que se 
a bsten ham -de apt•ese·ntar emendas na segunda .discussão, podendo faz el-o• 
na ter·cei·na. 

O lilr. Presi.dc<nte - Os senhores que approvam queiram levantar-se. 
·E ' ap.prov<J,da a proposição. 

ORÇAMENTO DO INTERIOR 

3" d ' scussão da proposição da Camara dos Deputados n . 23,3, de 
1912, f ixan\:'o a de:;:peza ·do .Minister.i-o da J us tiça e Negados I nteriores 

par~ -o ex•Úcicio de 1 91•3. 
Sessão ele 28 ele 

D ezemb1•o 
O Sr. P "ri<·S F1~rreira. ( * ) - Sr . P .res"d.e nte, 

t E·nho em mãos a vetha 'Go•nst.ituiçàlo do Imperio 
e ta~:nbem a novissima, a da Re.plilblica, q ue j á pa-

r ece velh a pela,; m u ti lações e avarias que tem s·o.f.fr.ido. 
Vou •faze r o·bra so·br.e e.s·tas d·uas leis, 1pa•ra j usti.ficar uma emenda 

ao or<;amento em dis·cussão. 
E' claro que •n'ão venho fazer um di13·curoo com o calor com que cos·-

t umo d.iscu tir assum •ptos po;liticos de certa monta , por exemp·lo, esse•s 
do ·P ia uhy, cj•ue me .interessam e exi.g.em mais energia, ·para fazer conhe-
cer ao13 meus ·collegas -toda a verdade dos factos ocoor ridos . 

( * ) Este discu rso não foi revis•to pelo ora dor, 
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Mas, •não sei se inspirado nessa attitude -da .maioria do Senado Na-
cional em .cortar d·e•spezas neste ou naq:uelle ministerio, · 'inspirado ou 
não· no•3 interesses dos .g.rrundes Estados, esses. formiclavei·s polvos elo or-
çamen-to, ·eu me animei •tambem a arregimentar-me na .p·halange elo digno 
Presid·e·nte ela ·Commissão .·cl.e Finanças, Sr. Feliciano Pen-n·a, de cuja 
energia, entretanto, . eu. já e·stou cluv-i•dan.do. (Riso.) 

O SR. SA' IF'REIRE - Não apoiado . 
ü SR. PIRES FERREIRA - Co :no .s. Ex. •h ontem bruteu 'Palmas ·por ter 

éu pedi-do a supprel3são do art . 2<> e seguhntes do orçamento da Agri-
cultm:a que determinam grandes despeza·s ·para o erario publico, e u 
vejo que não só a ·Commissão como a maioria, do Senado, de que ás 
vezes •lambem ·faço parte, estão disa)ostas a ·concorrer par-a essa economia. 

Vou ler o art. 17 da velha Constituição ,. 
«·Cada •legi,s;latura d urará •quatro annos e cada sessão annual qua-

tro .Jnezes. >> 
Ag.ora vou ler o art . 17 da ·Cons-ti-tuição r epublicana: 
«Ü Congresso Nacional se rep-nirá na ·Capita1 Federal, i.ndependente 

ele convo.cação, a 3 ele maio •de ca·d·a anno, si a lei não designar •outro -dia 
e funccionará quatr.o mezes da data da abertura, podendo ser prorogado, 
a-d·ia·do ou convo-cado ex•tra,ord.ina:r:.amen·te ." 

A minha emenda, que j•á está sobr·e a mesa de·sde ho·ntem, te,m por 
fim reduzir a despeza que se faz annualm·ente ... 

O Sn. FRANCISCO -GLYCERlO - Qurul € o o·bJe-cto ela emenda? 
ü SR. PIRES IFERREIRA - rv . Ex. va.e ver . ·Como vê o Senado, em 

quatrQ 1nezes ·de se(ssão, de tnaio a .~·ete·mbro, nos te1nos limi·tado a vir 
aqui votar Hcenças a em·pregados (la EstJ•acla de Ferro, '.relegraphos, 
Correios, juizes do Acre, etc. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E aug1menta.r alguns vencimentos. 
O SR. PIRES FERREIRA - Nes•tes qurutro meze13, Sr. Pl·esidente, nada 

g·eralmente se faz, mas o ·pagamento do subsidjo é regulannente eff.e-
ctuad.o. 

•Ao tempo do Imperito, ·d·essa instituição conclemnada, nas proro.ga,-
çõ·es, 1d1e accôrdo com a Cons1tHuição, os ,congressistas não perceb:iam 
subsidi o. 

Eu co·:n·pre·henderia üoma .prorogaç1'\o quando o serviço •re1aüvo aos 
quatro mezes fo,sse a.ttendido com ·rsgu-lar.iJade; assim, .por·êm, não 
acontece. Chegamos J3empre a 3 de setembro sem ter vO'tado a fixação 
de forças de mar ·e •terra e sem ter iniciado a discus:são de um orça-
Inento siquer, isso não obstante os ·compromis:Gos, reit erad.os de anno 
para anno, ·d-e tornar effectiva a elaboração e a .revisã.o dos orçamentos. 

Se os orçamentos, -como a Nação toda sabe. são conf·eccionados 
nos meze.s ., de Outubro, Novembro e Deze~nbro; se nós só temos o dire.i:to 
de nos · pro.nuncia,rmos sobre elles nos ulti1111os dias 'Cl•e Dezembro, per-
gunto eu: são necessarios ma1s de quatro m ezes para o funccionamento 
elo Congr.esso? Não ha nece.s'sidade. 

Nestas condições, ·e v enoo que a -d-es·peza, que já não é pequena, 
com o Congre s:w Na.cional clup~i ca, póde ser diminui-da com va;n:tagens 
para o serviço e para o Thesouro, resolvi apresentar a emenda que 
irá pôr termo a clespeza.s que se não recommendam nem se justificam 
a po·nto de comprometi er o nosso paJtriotismd. 

Quando vejo o Congresso Naciona l fazer verdacleirru~ derrocadas nos 
orçamentos e ao mesmo tempo recusar ás partes -d:i•t•ei:tos ru(!qu.iridos á 
sombra da Constituição, ·Em nome da mesma Consti:tuição, não é demais 
que e u, em nome tambem da Cons.trtuição, que ,não cle1terminou, como a 
do Imperio, que a:s .prorogaçoes das .eessões fossem subsio.iadas, apresente 
uma emenda manc1anclo tambenr respei·tar a Constituição neste ponte>. 
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Não é demais que cortemos essa despeza por inutil e infructifera, 
po•is que esl!á p;rovado que o ·Congresso .só <trabalha <'lupante tres mezes, 
no max-imo 'quatr·o, dupli.canclo-:o•e a d·es·p·eza em pura perda. 

·Quero deste modo, Sr. Presüd·ente, aiistir-me nas fiteiras do meu 
velho a migo (e aqui tenho dous velhos amigos) ... 

Ü SR. A. AZEREDO : - Do mais velho? . 
O ·SR. PIRES FERREIRA: - Do menos velho, do •honrado s-enador pelo 

Maranhão, que di-zia aqui, .por occasião da passagem das cele·bres .eme·n-
da;s da Camara dos Depu!tados ao substitutivo do Senado, que era 
preoizo que .cada um de n6s foss·e um patr.iota, votando contra despe:>;as 
Lncon.stlitucionaes, dizia S. Ex., tratando· das ruccumulações remuneradas. 

Não ha nenhuma lei, Sr. P.resicle·rite, nem do ·Imperio, desse go-
venlo . que o mobre Senador por S. Paulo ta nto cond•em.nou, como não 
ha n enhuma l·ei republiea,na, que regule o artigo da Costituição que 
trata das s•essões. 

Sabe-se que o art. .17 não detet•mi.na que a,s pTo.rogações sejam 
subsi:eliada.s e que deJ:.enmina quatro mezes ele sessão para os trabalhos 
ordrinarios do Congresso. 

O SR. VICTORINO MoNTEIRo: - V. Ex. está se Tevelan·elo um pa -
triota, extranhando eu apenas que só acordasse depois de 22 an.nos. 

O SR. PIRES FERREIRA: - E' que me deram um beliscão. Eu ele 
facto ·e.stava a dol'md.r, ma.s com a doT d·esse beliscão accwdef. .. 

O SR. A. AzEREDo: - An!te;s ta1·de do que nunca. 
O SR. PIRES FERREIRA: - E es·se beliscão, Sr. Pres·idente, fo•i con-

substanci<vclo no voto ela maioria de·sta ·casa, prohibrindo, de accêl'do 
.com a ConstHuição, como se affirmou, as accumuJ.ações remuneradas. 
Protesllei, mas o m .eu protesto eahio ; fui v.en0ido d.iante .elo rnso dos 
vencedores. Ma.s tambem 1>i, Sr. Presi·dente, porque tinha a certeza 
de que ta-rríbem poderia conoorr.er para ior ao •enco.ntro elos desejos de 

· SS. EEx. ç.om a .emenda que vou apresen1tar. 
0 SR. FRANCLSCO GLYCERIO: - V. Ex. está disside·nte da maiori·a 

gov·er.namental? 
O SR. PIRES FERREIRA: - Dissidente da maio.ria neste as~sumpto .e, 

politieamen!le fal'!a.ndo, nvdiocalm·ente sepa,rado de V. Ex. (R1Jso.) 
O SR. A. AZEREDO : - lNão ê tamto .assim. 
O SR. PIRES FERREIRA: - V. Ex. tem razão, tanto assim que conto, 

nes•te momento, com o voto elo ho.mra·do 8enador por S. Paulo, p01rque 
'foi S. Ex. quem mais direetamente concorreu :para que -se . rasgasse a 
Constituição d9 Jm.pe.rio ·e, ·implioitamente, ·para o banimento .da fa-
milia, i:npe•rial. · 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: - Qua,n1ta !S;a udaele . . . 
O Sn. PIRES FERREIRA: - Não fôra o receio el•e ser consid·eraelo im-

perti-nente: eu· apresentaria uma emenda ... 
O SR. FRANCIS'OO GLYCERIO: - Rest·aura.ndo a Monarcllia? 
O SR. PIRES FERREIRA: - .. . rev.og.ando esse decretó ele ba-nimento 

da familia i•mperial, de modo que os seus membros pudessem, como 
brasiJ.eiros que são, voHar a habi!Lar o Brazil, ·Collaboranelo comnoseo no 
•eng-randecimento da Nação 'brasileira. E f.a-1 -o-·hia .com desas.sombro 
pol'que se para aqllli vfessem e se revoltass·em contra o fa-cto cons.um-
inrudo seriam nova>mente exilados. 

O regimen es'toá consoüdado e p6ode-s·e .s·em te:mo,r deix·ar saltar nas 
P'raias brasô!eiras .um princtpe tambem brasoi!eiro. 

Não tenho .,..eceio .de que a Monar.chiia se restabeleça nas terras 
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brasileiras e, qua•ndo se formas:s•e algum abarracamento, suas te:~das 
seriam rasgadas peLo patriotismo republica.no. 

Mas, voltando ao caso, V. Ex., Sr. Presidente, foi um dos que 
rasgara!lTI a Constitu.i.ção antiga para estabelecer a nova, 1que em um 
de seus artigos permliltte p.rorogar as sessões. Não é de admirar que eu 
diga á Nação que se gastam seis mH contos -com a represen tação na-
cion.âl, qua.ndo .por uma lei ·moral, uma lei .con.stitucõonal, uma lei de 

-cumprimento do dever, essa despeza pod·eria s er reduzi·da á mejtade ·e 
o contr1ibuinte, que já não tem peHo, p.o.r•que se lh'ü tem tirado a pi.nça, 
pagaria apenas tres -mil con1tos-. · 

Poss-o tambem ter errrudo, t er acompanhado a ond a, mas agora 
reshs·to a .ella, embora fiq,ue isolado. 1Fica o m-eu p.rotesto, porque 
entendo que nã-o dev.emos, tendo diminuído o nosso te1n,po de serviço 
em cada dia e augmentado nosso subsi-dio; -exigir semelhante sacrifício 
da Nação, já assoberbada .pelas necessi•dade-s de :defesa naciona l e 
quando vemos .as viuva.s :dos velhos servi•dores da Patria e os mut ilados 
privados dos seus meios soldos. Quando vemos a d errocada das accu-
m·ul-ações, ·não é (lemais que c o.ncorran1os, nós ta1nbem, .firmes e reso-
lutos, para a reducção da despeza pubUca, limitando o subsidio ao tra-
ba:lho · ordinari" ·do Congresso. · 

O SR. TAVARES DE LYRA:- V. Ex. devia ter proposto ilsto no anno 
passado, quando se -discutia a lei d·e subsidio. 

O ·SR. URBANO SANTos:- V. Ex. não deve dizer ·assim-e outros-
·POrque são muito 1Joucos. 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA: - Nos intervallos das sessões ·par .. 
I.amentares nós recebemos subsidio? 

O SR. PIRES FERREIRA: - Não, senhor. 
O SR. TAVARES DE LYRA: - V. Ex. devia ter feito isto n0 anno pas-

sruclo quando se discutiu. a lei d·e subsidio. Agora é inconstitu·cional. 
O .SR. PIRES FERREIRA: - Não é incons•titucional. Eu já esperava 

por isso dos constitucionalistas deiS1a Casa. 
•Com a emenda q,ue vou apresentar rnão estou legis.Jando sobr-e 

subsídios. A lei que regula os subsidi·os diz que estes devem ·ser ,pagos 
-dur-ante as sessões, mas não -diz durant e as prorogações. 

O SR: TAVARES · DE LYRA: -V. Ex. ·sabe que a -lei .de subsidio se faz 
de uma para outra Iegis.Iatura e não póde ser RJlterada d·urante essa 
legislatura. 

O SR. VICTORINO MoNTEIRO : - E' ,por isso mesm-o. que o -no·bre Se-
na dor apre.senta a emend.a. (Risos.) 

O .SR. PIRES FERREIRA: - Os honrados SenaJd-ores .riem..,se, mas vere-
mos' si n a campanha os nobr-es 1Sen~do.res hão U.e se rir .do mesmo 
modo. 

1Sr.' Presi-dente, seria u:m sophisma •d izer que a emenda per turoa a 
lei de subsidi-o . . A minha -emenda apenas diz que durante as proroga-
ções não haverá sübsidio. 

ü SR. TAVARES DE LYRA: ~ A Constituição diz que 'JS D eputadois e 
Senadores t erão direito a ·um subsrdio durante as ses·sões . Não d istin-
gue a1s ordinarias e as prorog.ações. 

O SR. PIRES FERREIRA: - V ejam como isto vem de en.~ommenda. 
Eu contaYr rom o silencio ·<'lo Sena•clO a este res,pei"o e espera-va que 
votassem a minba <emen~a ou que foss e ella r ecusada pela Mesa, mas 
não podia imaginar ·que um coll ega viesse confessar que possuímos 
uma lei d•e ·subsídios nestes tem·pos, 
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O SR. TAVARES DE LYRA: - V. -Ex. então r enuncie ao s.eu subsidio 
nas prorogações .. 

O SR. PIRES FERREIRA : - Estou agora tendo tu'tores . Sei bem o 
que devo lfaz.er, m eu nobre col!-ega, mas estou na tribuna e os apar-
t es u·e V. Ex. me poderão ·o·ri·en ar para nm>as discussões, mas não me 
poderão · cans·ar. 

Sei q,ue se faz nesses uJ.timos dias um grande esforço ·phy.s.ico ; vejo 
a ·Commi·ssão, que trab.al.ha até meia noite, no dia seguinte estar a 
postos como a p.os·:os estou .. . 

UM SR . .SENADOS - ·Q·ua.n do ·não está e·n Poços •de CaL': as . .. 
O 'SR. .PIRES FERREIRA: - . . . até o ..:lia 30 de tDez.embro, ve·speras 

de .S . Silves tre, salvo ·quando •neste interregno, por falta .Je trabalho, 
pela inercia desta Casa, cansado, .p.rocuro um pouco de descanso, porque 
aqui venho e nada t enho ,que fazer. 

O SR . .SA' FREIRE: - Cança:do de não trabalhar ... 
O SR. éPIREs FERREIRA: - E' exacto. E' um trabalho vir aqui e não 

ter nada que fazer. 
Para aque.lles que ficam em rasa, para os que ·estão na Europa, 

nos seus . Estados, isto é bem agraJavel, m.a:s para que-m vem aqtui ... 
O SR. li\'DIO DO BRASIL: - Morrer d.e ·i~d io. 
O •SR. PIRES FERREIRA: - ... morrer .de tédio, como diz o nobre 

Sen ado r pelo PÇLrá, .e tem sempre o nome imscri,pto na lista dos presen-
' es, só .re·sta o conso!~o de que a Nação d•i•rá .q,ue si ·não rt: rruba~hou não 
foi por negli-gencia, mas •por falta do indiSJpensavel auxilio dos col-
legas. 

·Mas re:ce'bam ou .não a minha emenda, consider~m-n'a ou .não in-
cons1itudo·nal 'POrque ataca a l! ei. Mas i·sso de a tacar leis é uma len>da . 

As :leis são aqui alteradas desd·e '1 ·de Ot.~:tu•bro. Não ha orçamento 
que não venha aqui eivrudo de ataques ás .leis, creando repartições, contra 
o espiri to dos orçamentos. ' 

O 'SR. SA' FREIRE: - !Neste particular, apo.iado. 
O SR. PIRES FERREIRA: - AHeram ,Jeis ,permanente1s, como se deu no 

orçamento da Guerra, no orçamento da Marinha e a i·nda hon ·em fui 
sorpren dido com uma autorização, no orçamento da -receita, para a re-
forma .de todas a s secretarias, sem se dize.r qua.l a norma d·e conducta 
nessa aJ:eração, que attinge a direitos d·e tanta gente. 

· Não é um ataq,ue á .lei? pergunt.o á Commissão de Finanças e á 
1\l[.esa desta 1Crusa. 

E, como es.te, tantos outros casos que se dão todo·s os dias e que 
fazem com que as forças dO •Senado ''ão-se a Quebran ando e n a opinião 
publica se vá reduzindo a consi·deração a que teria:mos direito pela 
correcção do no.sso procede.r. 

•Pergunto eu: é esta a unica lei q·ue se vai al1erar? 
Pergunto á Commissão de Fina.rt ça s. que tem aqui direitos e pre-

t·uga ' ivas para a lterar hiis, de accôrdo com a o·pinião ela Mesa, que 
tem mais dire:to elo que q,ualque.r outro Sena·:lcr, perg t.nto eu se essa 
é a unica l·ei que vai ser viola-:la. 

E 'não é só isto, Sr. Presidente. Até a mojesta e silenciosa Co:n.-
mlssão ele Redacção ·des ' a Casa, que não t em r elator, mas que faz on 
verbo acceitaT um synonimo de exeTCB?', já tem 1•oder para alterar leis. 
C:ada é.Poca tem a: sua extravagancia. · • 

O SR. URBANO SANTOS dá um aparte: 
O SR. PIRES FERREIRA: - Podemos tra:ar em ·linha reata, não v a -

. mos aos saltos. 
0 SR. URBANO SANTOS; Quem ec>tá aos saltos? Eu? 

,. 



0 SR. PIRES FERREI.RA: - Não me refiro a V . . Ex. V. Ex. sabe, Si 
eu tivesse .a.e me referir a quarquer Senaàor, a..e uma maneira a.esagra-
davel, t eria de fazer uma vio.lencia sobre mim m·esmo e •por maiOJ' que 
tosse a minha violencia não podia me r.eferir a V. Ex. que, -como eu 
e o honrado Senador por S. Paulo, repr.esentamos a · velhice nes.a Casa. 

Mas ·a primeira palavra do substitutivo do inus-tre Sr. D.r. Tavares 
d·e Lyra € c'ccevtação. · 

O ·SR. PRESIDENTE: - ALençã0! O que está em discussão é o or-
çMnento c1o Interior. 

O SR. PIREs FERREIRA: - Estou fazendo a analyse .ela palavra 
acaeitação. Não me parece . que possa referir ao .. passado ; quando mui to, 
ao presente ou ao fu-ur.o. Mas 0s tribunaes resolverão esta · questão e 
sobre ella nada mais teremos que dizer. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: - A lei já foi sanccionada? 
O SR. PIRES :FERREIRA: - Não sei. V. Ex. tem tanto interesse, por-

que >1áo inda.gou da Mesa? Eu hoj e não devia m e alterar. Desejava con-
versar pacifi.camen.e com os meus pares, sem .suppol-os uns pei:lçinhos 
de Sarlto Antonio e fazendo ver que o nosso proceJimento, sal-tando .por 
tantas leis, creando repar tições, arrancando ·direi: os de terceiJ·os, nos 
dá .tambem o direito d-e saltar pela .l-ei citada pe.lo nosso co.\lega ,pelo 
Rio Granc1e {1 0 Nor:e ·e que diz respeito a nós. 

J.á vejo que a emenda será ·trucidada: mas havemos d-e .tentar outros 
assaltos. Hei de continuar .aqui em activrdade a esse respei:o, até que 
este grande principi-o de economia seja estabelecido, para ho-pra do 
Congreeso Nacional. 

MúHo d-esagradavel m e é pronunciar-me desta fórma, mas fallo 
em geral, 

O tS l<. GLYCERIO: - V. Ex. es 'tá se incompaUbilizando com o Par-
tido Conservador. 

O SR. PIRES FERREIRA: - A Mesa receberá ou -não a minha emenda; 
mas o Jneu protesto- con>tra as prorogações fica perante ·O Cong.resso 
Nacional, que representa o -contribuince brasileiro. 

O Sr. Sá FrE1ire diz que ligeiras serão as considerações que vai 
fazer,_ a res·pe·ito de uma emenJa offerecida pela di.gna Commissão de 
Finanças. 

A Camara approvou este anno a .seguinte emenda: 
« § 4. o Ficam ·equiparadas as di-arias rlos. remadores e foguistas das 

embarcações ·da Saude Publica ás dos Arsenaes de Guerra e () 'a Ma-
rinha, sendo tambem extensivas aos remado.res a gra tificação .para 
fardamento e ·etapas em uso nos arsenaes. 

« § 5. o Ficam equiparadas as 'Cliarias dos patrões e ·machinistas {las 
.embarcações da Saude P.ubli-ca ás dos Arsenaes de Guerra e da Mari-• 
nha.l> 

O 'U'nko argu'lnento que se po-dia .orppõr conbra essa eiTnenda é. que 
não se póde legislar no orçamen:o. Entretanto, tantas são as {lispo-
·sições orçame.ntaes que tratam de assumpos seme.lha11tes, ·que equipa-
ram vencimentos. havendo at€ um-a emen:Ja que diz respeito a uma 
reor·ga·nização geral, que se s·ente ,co·m ·coragem para ·C1e.fender uma 
emenda re•fer~nte aos remadoTes da Saude Publica. 

O Senado sabe qu.e a d-es·peza a augmentar-se, send·o approvad·a a 
·emen da, e i·nsigni·f:i·ca·n~i.~sin:-a, e o Senado tam·bem ·sa:be que o·s •rema.do•res 
da Sand.e Publica egtão co-nstantemente ·clis·postos a adquirir molestias, 
pela situação •dos seus proprios em•pr·egos. 
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Ora, ~erão mais ruf.a.nosos os •tiabalhos dos arsenaes d·e Gu·erra e da 
Mari-nha que os da :Sauàe PubHca? Ninguem poderá dizel-o. 

Impugnar a em enda, pocr-q.ue se trata de legis.Ja;r :no o.rçam·en to, é 
um argumento que não póde ·ahso,Juta/Inente prod:u.zir effeito, tpo·rque a 
Commi-stsáo Io·ng·ame-nte a.egi•slou :no prop·rio o.rça;m,e:nto. . 

Quanto á justiça •da medida ,parece que to-do o .Senado 'não :Pôde 
.deix a-r de ;reconhecer •que, ef,fectivamente, os trE1madores da. S a ude Pu-
blica deverão .per ceber, p elo m e•no·s, eguaes y.,e;nciment.as ao-s que per-
ceb em os :re'Ina'Clo·res d-us arsen-aes de Marinha e Guer~ra. 

Ao·siun rse·ndo, v.em tpecÜr ao !Senado q;ne não acceite a emenda (la 
Comm-Issão de Fi•na11ça;s, qru.e exclue · uma ouura que foi wpporovada e que 
co:nsUtuia a disposiçãlo da pr.oopostção .da CÇJ.mara equi.parando os ven-
c-hn ento•s desses in fel izes funcci~onaTJot~. 

·Realmente a Co·mmi·s·~ão (!.e Fi·na:nça;s merece os m a iores elog.io·s 
pelos grand·es córtes qüe f.ez, •dimln ui·ndo •senrsivehnente as des•pezas pu-
blicas, e taJlvez m ai·or ·padrão d·e gloria lhe coubesse ·si eUa vfesse diz·er 
ao Senado a quanto attingem essas economias. Entretanto, suppõe que 
não fi·car~á diuni·nui.do Ets•s.e ·serviço da Co.m·m ü;.s.ão, si pvrv·ent:ura fôr a;p-
.provada a modesta emeild •a p.ela qu.a l se ba:te. 

O SL'. Raymundo de M!.randa ( *) - .Sr. Preside.n-te, serei breve na 
tribuna, :porque o 1nom·~nto urge. ... 

O meu ojectivo é a apresen,tação de d.i•v·er·soas •emendas a 0 Or(}amento 
do I;nterj•o•r, é ,J.e.ntre eH·as .ha uma p·a.ra a q·u.a.J oha.mo a a ,ttençã0 do 
Sen::udo, para o <lev.er que a.ssi·sj;e ao po•Jer pub1ioo ·ele •auxHi•ar os es•ta-
helte•citmen úos de ed'P.·c;ação q u.e se dú11:põem tpekl •eslforço indiv idual e• ,pela 
abnegação daquelles que 1c·mam a ,p:eito a educação d•a unul:h€r, tão 
insuffidentemente cuida-d·a ent·re nós. 

Refi,-o-me á es·co.la d .e sc.!en>eta.s, .a.rt€s e .pro·fissões wOTstna da 
Fto.nseca)), que ·no curt·o pi'iazo d.e ·a l guns :mezes con.segui·o un11a matri:cu.la 
{ie 1' .,800 a.hl!l11'na·s. 

!E•s.ta e ·scol-a, ·Sr. PPe·.sld·ente, necessi·ta m·el.l'iol"a;r o seu predi:o, que 
é tinsa1u.bre ·co.ns'ta,ndo, Z;ctrua1m·en1te ·àe -412 ü ur.sos .diff.erE:m.t•es e com 
utm ·corpo docente p e<I'f·edota m ,enlte haJbili-tado para prerprarar a mulher· 
:pa!'a qualque•r mei·o honesto, .p.r·e')1u.ni•ndo-·a. de qu·aesquer dM.foi.culclru:les 
com que :p•CJirventur.a seja s·ur,prehendida. 
· A lei,tura si·mp}esm€nt.e ·d·as :materi1as ·COilliSltantes odô prog;rrum•m .a 
desta ·es-co.Ja provará á sa.cied·ade a sua grande ii1'j'portancia. 

Eis ~ o programm.a: vortuguez, fr.amcez, inglez, Italiano, lhistoria .na-
tural, alg·ebra· e geometria, g··e-ograophi·a, arithm·eti-ca, -esperanto, allemão, 
liUératu.t'a, h·istor•ia •do iBra ziJ, hygiene, hespa:nho1 e 'laJtim, e curso es-
p ecia:l ele surdos-cnudos. Da segunda parte co.nstam ·as seguintes mate-
ria:s; tbeoria, so.Jfejo e c1i:ctado musical, canto, violi·no, 'Piano, bandolim, 
rirntur.a j a.po•n·e"a e ,p•inltll'a a · o:l•eo . 

\PTD1ftis·sõe.s: confecções d •e E1!ótpa.rli1ho,s e .cór.te .sob medida, 'bo:r.àoatlo 
bra:nco, üos•tunas bra111cas,. dacity l·ogra;phi·a, -confecção d .e ·cluvpéos, bordados . 
a ma,china, bordadns a oiQ:o ·e ·In-atiz e .pyrog'u-ra. 

Vo~u telr·ruinar. A Inu.J.l1er, te.ndo o cnT~o d•e:ssa es·co·1a . . pé-d·e f e d izer 
que es'tá 1perf.ei tamente .gara.nt.iod.a ·conbr1a ·to .. :J,a:s as vi·ci•s.s:rtud1e.s da v.ida. 

lN·e~s.-as co:ndições, reGuz'im.r:lo mdnllaJ3' consi·d·e:raç·õ ( ~s . e1DIV·i.o á Mesa 
a·s ani·nhas emenà.as ao .ar~'a:mento ·do J.nte.nior e •peço que fa;ça pa.rte 
d·e rneu -d · ~·scurso o :tr .eJno,r.::all ·d,a r]}soola Orsina. -ékt Fonseca. 

Jo1·nc'l do B,-aziZ tle '7 de move•11i:bro ·d·e 191.2 - .E·scoLa 'Orsina ·da 
lf'ons.e~a - i~_ o Sr. Pr·esi-ã·ent·e l(]·a:· Re,publiüa ap:res:e•n:tou a d!·rectora 
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deste estahelecimm1to -o .reltrutorio que damo.s adeante, expondo o mo-
vjm·e•nto que tem ü•ào a •escola, a sua ·u<til>dade, os serviço·s (ftte presta, 
e·s•pecia,limerrrte á infltrucção da rrnu-!.h•er e a neces·süd,aJd·e que tem do 
auxilio >dos poder·es pUbilko·s .p·rura a súa mrun~ucenção. 

O Jornaa do Braml •tem-se referido >varia;s vezes a esta casa •de 
i·sn!trucção, sald·entan>do o .rnuito que tem feito e 1p;odel1á ai•nd.a fazeT 
em pró! . ida mis•~·ãc .para .qu·e fo.! .cre•a.Ja, sendo ele ·es•peraJr que não 
l•he seja n;egaJdo o· a•PO•!o que merece . 

1E' es.t~ o rela:t:ori·o : 
«IExrrw. S•r. Ma.r.eehal 1Hemne:s· IT'totf.t·.l-gues da :B'onseca, DD Pres\-

clente da Repê!blJ.ca - Ourrnpl'i.nd·o o 'Clever do c argo ,que m·e ·foi con•fia,rlo; 
cuj.a res•pons·ab!U.d•adoe assumo ·h a üo·us .anno·s·, .peço a V . ··EX. .licença pal·;., 
if.evar ao S€1u conihedtm!e:nto to,d.a:s ,as o~ccurrencias·· r,elaUvas á eseola de 
sci·encJ.as, .ar<tes e profi•ssões <dOrs·!n.a ·da :B'o·nlseoa,, fu.nilaua pelo :J?a,rtido 
RepubJi.càno Feminino, em 12 de outubro de 1910. 

Hav.end•o J'â. rup;re·sen't&Jdo a V. •Ex. o prlm•eJ.ro realtor:o. desta 
f's·co)a, ·em 2~ d·e s•etembro de 1911, eonsba.nte d·e to>do o moVi.ment>o 
!nkial, e tendü "'cca:sH'Lo, nesse m·esmo d!•a, -ele le:va,r a. sua IP·re.se:uça, 
n.o Palacio do G.aM.ete, a ee>l'pN'açruo de a lumnas e profes·so-!'es o a 
m.esrna, ·contando é11'tlto aque:Llia;s o eleva;d o .n ucnero ·d<:! m -!1J o qui 11 h.P_., ._, ..., ~

e Vint;o ·e duas, ti.V'e a grande hOUira ·de O'LlVÍ>r de V ". [!j]x, palaV·l'a·S 
cte a 'CLrni!l·ação e e.stJimui10, as qfuaes, .pO'dero-samente, !i-nfhür.rum 110 1neóu 
<>S'p.\.rito pa.1·s, qu·e pn:><S·eg.uLss•e no difiüCu.J.tos•o emp;rehen·Mmeill·to dns meus 
1·clea·es de i.ns1Jrucção e. >CiYiHz•ação. · 

-E Jiã.o ·foss•srn as m.iiJ1.has voca;Ç'Õe·s pemdente·s .para as ques,tõe;s· opru-· 
.g.ressJ·s,t.fus, toda:v~ .. ~ fcuTJJenta.eas po·r um gr<~.nãe zelo .patr.iotf.co, nilu terl.a 
eu •a:ss:umJitd;o, a•ssim, o m•eli.nd!ro.so ·etllcrurg-o de ·di·r-i,g·i·r este ·estabel-eci-
m·entto a.e ens.~illo g.ratuirto, •que tem lá sua 1.f!ré-rite, laureéllndo-o, o di.gn.issüno 
nome da Exma. Sra. Orsü111a da F\nnls·eoa. 

u\_ fuHtdautto d t~~t.a 0E·>Jla scr;i•a u.1n fa-cto comtm.um, em- o noss0 
meio, .s•e não houv·esse traz.ido eH>e um l'l·eal, iQJ.<tekarrnente i!lOVo, de 
gt•a;nd·e uti l>iod~vrlp poa;ra o povo e .pa:r.a, a IN:ação. 

T alhada em molties rrno.dernos {!.e ensino, •a escola ·«Ornina da 
F.ot••seca.», :no .cm·to •espaço d.e um anno, .a;pós a · sua i·nauguração, tor-
Qoou-se jnteiramel!'te pQp>Ul1!1r, conseguhl!Jdo a m•atriocula d·e mi.l e qui·nhentas 
C Vi·nte d•nas aJ]Um-nlxS qU•e IS'e d.!IStr.ibttJ.r.am opelO'S diVerSOS oCU:l'SOS ,d·e 
sd·encias, B.:nbes e profd.ssões. 

Não l•he taJtanarrn ·en•tãxJ proJ;essor·es i>dnneos, de m·e.r.ito reconhecid.o, 
qner ÚJ.<&acu.Jl.nos, quer femininois, os· qua.es se o.ff<eo·ece>ra;m, g.ratuita -
men:te, para mi·ni·s·bm:r o ensino des>te ·est.a.b.el-eaimento, auxiliando desta 
a1•te, a ini>Ci•ativ,a tomaxl•a .pelo •PrurtJ.d•o Repub!i,crun.o Fem1:ni.no. · 

Organiza-dos os •programmas de acção ·d>iota,otJ.ca po.r de;lihe,ração do 
cO I1)0 docente, reunido . em secção •eS'Pecia;) par.a esse fim, foram co-
m·eÇ,\aJdü•s OiS trabalhos relati'Vos; que, lngo, nos .pr.~meiro.s dnco mezes, 
ü>b'tive,ram o mai·s sa.tisfa,ota.r.io ex•ito. 

illl prova árr-efutavel do esforço e ded·icação, quer elos· professores 
como das alu.mna.s, fui -a expos>ição esco.Jar reali:1'ada no ·salão dest.a 
·escola, em 12 de janeiro 'Cle 191'1, a qual >teve. a ho·nra <'Le ser inaugurruda 
;pela s·ua Hlus,ta•e .patro na, que a .ssim :pô.d·e r·eoonhecer o .progresso espan-
to.so Ido ens1:no, manif·esta.do .atr.avez ·d·e 318"2 trrubalhos, conf•orme o ca-
'lalogo ·do·s mesmo.s q.ue .se acha j•un1o a este . 

iEnce'r.r'ada a. exposição em 1:Í.S .d•e f.81Vereiro, pôd•e-se ob-ter o nu·mero 
d·e 98.3 Vlisitantes, .a,chand·O-·S•e quasi todas as à:s.sigmatuT.as a;corrnp:anha-drus 
d·e impressões relat!·vas ,a_ mesma, a;s qouaes muHo des:v:arnece:m os credHos 
escolar.es . 

Qbe·deee-ndQ, en•tr.e'ti!.'ll.to, á ord·em das .. leis estatu~d·as para o ·gov<:>rno 
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lruter:rw da es·c0la · r>rüced·eu-se · aos eXJam;es·, em d·ias antecedentes á 
.refer·i·d•a exvosl<;ão. · 

Es-ta .mn·ssão es·colar .foi fei•ba com D clevtcl,o criterio., após a for-
·ma.ç:ão •d1a.s mesa·s ·8Xatmin.ad·oras, oom:post-a:.s, revescmlam·enle, en1tre o 
oo·npo docemte dt:o1ste .esta:he.l:e.C.ilm•ento. · · 

·Con·COI'rera.rn a e,;;s·e ac•t.o 40·3 al•u.mnas, que, •havendo comp-J.etado as 
respecbi Vla.s IPfO·Vas ·e·~·cl·Jptas e >O-raes, a·eceheTa:n1 a a .ppro'vação ou des-
approvação, confoJTIJ.e a -nota, d,e aJCJC.õr,do com a •co-tação d.os porrtn.,· 
r es>ponrlid·os, e tc. 

· P•a.raly.OO:el•os ·OS t.ra.baJl:ho.s e·s•C'O l.ar.es, lo.g1o a s·eg,u.ü· o fi·m do peu-·iodo 
.de exames, entro•u-~e no goso cl,as .rer'as estatu·idms, r·eabw-indo-s·e a 
escola, entàJo..., em 1"5 .ele ahril ·~lo corren1t6 a·nnõ, pa·ra sua .nova phas·e 
d·e ·acção. 

A·ssi.m, tem a ~se-ala Ors'na ·da Fons•eca proseg·u"do no recto cumpri-
mento dos misteres traçac1os •pelo Prurtid.o Republicano F·eminino, e 
segluldo 'ío.lg.tlialrmen:te, a.s le-i.s d·~te:r1nina:das .en1 seu reg:utam•entv interno 
pant a hua orue.m ·d.io&Ci•pl-in.ar düS trabalhos de ·todos OS pro.feSSOl'·E\S e 
arlum:nos. 

aD s;i ai;nda esba escola .não ·alcançou O·s i·déaes que forr.a:m a causa 
essencial! .Ja sua f-undação, tem sido .unh!am erute, pelo .f-acto raz;oavel 
<la fal•ta .co,mpleta d.e II'e~u·rso.s ma;teri.aes em qu-e ·elca •Se ·enCJo•ntra, quer: 
pelo lad.n do pred·io o.nde .se a;cha insta:!la;d•a, quer pela 'l'erba emitUcla 
pelo -Pa·rtid.o H.0pub1icaf:!o F'ernd·nd·no, uurja quanti·a, ·i·nlslig.nific:ante, não 

· corre·~lpond,e ás i-nnum·e~ras :n:eoess~1d ·aaes que .r.equer o m ·odermo ensino, 
pro•nci•p·ial•mente ·Com r·es.pei>bo ao eurso d·e a.rtes e 'P'r-Dfi.ssôes. 

O ·pr.eddo da ·ru.a Genefal Cam-a11a n. 3<8 7, •Per,telllJce.nte á p,·.e.f•ei•tura 
do Dtshk1D l<'ed·era;l, o qual foi, .patl'io·ti•Da:mente, ced.id·o prura o ofum•c-
cionoa:me-nto' d-esta e.sco.la, .peta Gent?;ral Inno·eenlcio ·serzedell:o -Corrê·a, 
.quan•do . ·prefeito, n1Lo o.bed·ece, e.m absoluto, ao bem es•ta.r hygienico de 
utn es·talb~lechm•en to -de e·nsino·, com10 ·é a ·eS-clo!a od·e •SICi•entcjras~ artes e 
,profissões Ors:.na da Fünse·c.a .. 

•Essa falta .complet•a d•e -c.o-mmod.ida.d.e, V. Ex. em pess-oa te-v~ 
c.ccasi·ão d e V·er ·e •ma;n>i·festillr·s•e, cyoond.o n visilto.u duas vezes·. 

Ba.st:a J•emhl'a.r a V. Ex. q-ue mi1 .qui111hentas e vi•nte. duas al•umm•as 
€: tn a'is quar,e·nrta ·e cl:ous ~vrof·es'S10:r1es se encontram em u1ma uni·ca sala 
(a, escola s-e <;Ont.põe ap·o/onas d~e ~M1t.et sa-la e 1.vmt qucurto) .5•ern agua 1 e 
apo,se.rttos i•mmprescindiveôs •a to·das a;s ·n.ecessi.dad·es .by.gi·eni·oas, .p.hys:o-
lo.gi-eas e ruhi com a d·o,ff.i·cul·d:ad•e q-ue V. !E.x. p6d·e .av abiar são .ml-
J!ios•traJ:'las 4,2 d.is.cipl-inas, ·em ho.ras ·dif.f,;rentes, III13JS que ctuasi seiDIP•re 
,;e unem pelo motivo da qua,ntLda:'le das mesmas, conf.orme o TH'Og>r.axn:rna 
d u ·e·niSi•no. 

~~cm·esce, tam ihe.m, a -c.ir-c.u.mst·an·ci-a ·da larguez,a d:e a:m.bient-e ·p-rec:.sa 
ao~s cursos de .artes e .p:r.of.i•ssõ·es•, OIS ·qua.-es .são f.ruc.ulta.ldo·s todos 0'3 
·clli1as ·e snbe1m ao nunt•e·l'·O 12.2, ·ootmo verá V. .:Ex . .na :retlação q·U·e 3€ 
seg'LH::l . 
• 1Essa.s a;ul~"s, tocl·avj.a, depend·e•ntes· d.e oi.n·co a s e~s co1npa;rti.mentos 
no 111inllno, sã.o rea:liz-a:das -n.a. ci•tada ·.sa1a, oa•ttemclendo, ·penas, a di·visão 
·por oollocação de car t·ei•ras •e ca;deiras . 

. Qu.nto aos obj.ecto:s escola.res, não · •estão · t•ambem em a·e,Ia:tivid·ade 
COJm ·O nun11ero ele .a.ulas e .al·umtnas: ha um gr·and·e •acc:umulo de ·serviç-o, 
feito •Com dup.!icidade e a ,poder de muito ·esforÇo, ·para não haver 
para1lySação no s•eg·uilneonto do progra-mm·a eSC'Úl.ar. 

Al·ém ·da·s ne.cessid-U~d·eS eX'PO•S~>as, tem-:se a diffJ·ouM1a•d•e, á noi>te, •pao'a 
o fu.ncc.ionamento da.s Mllas que ·se .p.rolo.ng,am até ás 9 ho-ras, dev.i·do 
a fa:lta da 'boa luz; pois, sendo gaz, a !Iluminação é detestavel, CO<!) 
fa!ohas repetidas por ·Ca'Usa dO$ encanam-entos y,elhos e >furad.os, _que da-



tam de longós ·annos nesse predio, que se a;ohava em 1-uinas e abawcDo-
naclo pelct P'Tetei1tu1·a, desde dous annos. 

A ·directol'ia d·o Partlido · Re•pubLirca!llKJ Flemd:rüno, •r·eJpr·esentan<lo-se na 
J.ni.nll-a pe!S'.soa, ohri.gou-m.8 a ·Í·TIIC•u.mbencia d1as retfor.rn:as · tota~m·ent·e rea-
lizadas nesse predio, as .quaes sobe:n á importancia de 7 :260$ e mais 
14 :214$900, relativo·s ao mobil:iario esco.!ar, ornamentação e manutenção. 

1'-.ress:a QoCCasião !(11ugue.i 'CiOUS p,ian.os, d'urus ffira:qhd·nas de CO<SttUra, duas 
ma:e:hi.nas ·d•ady!og1rapha.s, .harpa, um Vi'O.lO·n.ce!l1o ·e ·wma cytham, eJGi·stdn:do 
ai·nda desses O·bJectos um piano a:pen~s, as .qUJa-tr.Q miclhina:s d·e c.os1bura 
e <laotyl'o•g•na.phas das quae1~ :pag:o o al•uguel mensal de HO·$, ·ficarndo 
a esc.ola P·riva;da es~e anno de um pi-ano, do v i-olonDello, da ·har.pa e 
da cYthara por at•razo n-os pagamentos dos respec•tivos 81luguel!, 

Assim envide•l ns mai·ores es:fo.rÇü>s para que o mencdonado 
p.red!·o pudes:se as·similar um as·pecto .d·ecente e ·carpaz de prestar-<Oe pro-
vis.o.riamente, ao ini-ci·o dos traba!lhus escola: r·es. Nessa .é·p -:·~a. en,tre-
tanto, não exi..s.Undo verb.a, nos cofres. do Pa;rtid·o 1Hepubl~rircano F1emlin-ino, 
cte~·p•emdi da quanti<a prec·isa a tod·o.s os reparos íntemOJs e extern·os 
desse i])T<edd.o e, d·esta fôrma, como ·pTo:vam os recibos e contas a•·chiva-
das, tenl1o ,agi,do até •coheg-ar ao ponto em que se a·cha a esco1la, nã-o 
des:co.n,hecend-o V. Ex. os m·eus sacr-ifidos, t.a.ntas vezes manifestados 
por '€SlCl'•i,p.to e V•B•rba.lme,nte a y-. 1~x . 

.S.endo .g-ran:de, :portanto, a responsrubi::idade que me cab-e como di-
·ri.g-ente desta .instituição escola;r, arp•resento a :v. Ex. o ·presente re-
1atorio para c1ue s·eja ,Ji.d'o -o exa.md.nado, a.fim de que ·v. Ex. :po.ssa com 
:)mitiÍ}a •recwnhecer a uti.lidad•e purhlica da esco:la de scienc-ias, artes e 
pro-fissões «1Ür·s1•na da Fons-eca", prov·id:encia.ndo escla;re'Cidamente afim 
d·e -que seja a. mesma 1nstralla:c1a em outro predio publi;co, que offereça 
a cnmmodklade e -c.o·nfo.rto ihy.gienico preci-sos, <bem assim, ct·ecr.e.tand·o 
uma ver:ba ;p.ara auxLJ.io es•colar de qu.ant{:.s estudam e brabru1hartl nessa 
l'nsti.tuiçfuo em :prôl d-o ·grande ,pro<hlema do en.sLno, p•r.incipa;!:mente; com 
respeito ao d·es·en:volvdmento intelle.ctual da - Mua:lJeT. 

A i·nstrucção mascuU.na, a;chand•o-se :bastante amparada de recu:r-
s·os, :ce·Co•rd·a entã.o a .ne.cessid:ade ·urgente <la ej ucação e doa instrucção 
femi·nina, q:ua.s•i nulla, com1parada á outra. 

F eia ma.t-l'i·cula annuaoJ da Escola r<<IOrsi.na. da !Fonseca,, ;p-oderá 
V. Ex. alv,aJIJ.a r ·a cf•âl:ta exiJraoTMnaria d·e es•colas sec·undaria.s pa;ra o 
pre_paro fe1ninim·o, de ad'mli•SrSã.-o nas escotia·s s.upe:r.iores, hem assini., pa·ra 
o uthl.is.s.l·mo preparo <'!•este -sexo em artes e {l)rofissü·es, elemen~o.s estes 
que são, inco·ntestavelmen.te, a ·base :do-s recursos monetrurio.s para a 
vi:<'La .Jrubori-osa morai da m'lll<her, p<rorporcionamd•o-lhe a indepe-ndencia 
or•iteriosa rp.ela conquista . do tra,ba!lho. 

·Este anno fo·i red·uz.ida a matri:cu<la nesta esco-la :PO·r m otivo for-
ÇfLdo, em vir.tucle da,. inconveniencia .d•o !PI,etdd·O, e QJS:Siml, s-egund·o con.sta 
de um meunonmcvwm da .s·ec:r.etaria, foram recuz,ad'a·s 7$13 matriculas. 

,Q en.sirno f.emi·nino rp.ubli.co do nosso pruiz, <Jj]:énl de se1· de propor-
ções minus·cula-s· rp,a.ra a po:p:urlação basta;nte num.erosa, só tem erlle uti-
Udade co:mo .elemento •d·e preparo ·elementrrur, etc . , nfuo ex•isündo paTa 
este .sexo ·uma outra ·e~S'COl·a sec-und-aria que n~o ·seja a E.scQ.la Nurma.l. 
ou, ultimamente, a Escola «IOrs·ina .da ·F'ons,eca.l>, rperte·ncente ao P.a.r· 
tido -Rep.ub•l:i-cano, Feminino. 

'Ü p.Jan-o da d'.und•ação d·a Els.co:I.a. «.Or-sina <'La F:onsecal> fo-i unica-
mente traz:er :ao nosso :meio soC'ial uma i.nstituição que, aiH~m Ide facul-
tar lá ln.UtlheT os 'Pri-m:eiros •conhe·ci"lnento.s gera·es, •S'ci-enNfico.s, 1lhe pro-
porcionasse tambe:cn u p.repa:ro ,para O'CCup.ar :cadeira de i·nstrucção iPri-
inruria- <e exaanes· de rudm.issão nA-s esco.!a.s •S•Üp·er.iores, inclusi:ve U'l1l 
euTso IiiVre .c),as profi·ssões doe utilidad·e prati.ca. •Baseou-·se então a ;,ni-
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eiativa do P.a.rtido RepubHcano Feminino ·na Ol'eaç,ão d·esta escola, ante 
o prog1ress-o extrang.ei.ro da ·i·nstrucção ·feminina, ·cuja, marcha tem sid'o 
verdadeiramente ~dm.ira'Vel nos 'UMirmos tempos. 

E a ,prova disso, com <fac·i•l1.dade a terâ. iV . /Ex., o'ed'Uz.i·ndo, em 
comparação, á. J)Opu:lação 1femi·nina brazHeira, ante a IPD'PU·lação a:JJ.emã, 
po r exemplo. 

A est~tistica e'cOilar da ·Allem.anha é assorr:lbrosa, não J1avendo da 
nossa par.te uma a,pprox·imação relatilva d-o numero .das mul·heres que 
naq.ueJ.le pa"z ·s·e mrut·ri·culam runnu,a•lmente nas Unuversid•ad·es. 

•Lá, como nos Estados Un·i•dos do !Norte, [n.glliaterr.a, Jta!La, . Ho~
Janda e o.utro.s ·paizes, a in.,.tr.ucção femini.nru é um problema social de 
magna impor.ta11cia, que se to:I nou uma das mais .serias cog"Jirtaç.ões dos 
esta:di·stas dignos desse 'll·ome. 

E, em verdade, t<:ldos os gran<ies •pensadlQTes que teem, desde os 
primeiros .tempos, dig.niiicado a .es;pe.cie 1hu:mana, ·São aocordes em pro-
olam·ar a mlliher com-o a preparad.oTa do futuro das ·~ções, o qual será 
tamto mai•s •britltha:nte e g·Jo.ri.oso quanto mais in•str.u ida e e'C1ucSJda for 
aqiU•eHa. 

JDm nossa patria ·seria ridicuJ.o discutir a imiPor.tancia do assumpto. 
Paiz novo e eXJhu.bera.nte, swpp·ortando dâ. o l[)eso de uma cilvJ!ização su-
per.io·r á sua cultura, e, •comtudo, -ta:lh•ado para .uma vid•a intensa e fe-
cunda, a;o Brasil, mais que a ·nen•huma outo·a ·nação do mundo, se im<põe 
U'llla salução :Jiog.ica, racional e dôgna do ,problema, que e:>ap.lica a sua 
,J)ropria razão de .exi·stir e que Jlhe ha de tracar na d1istoria da evo-
lu(}ão a·os polV-os uma Ül•finita e lurni·nosa ll'ruJectoria. ·' 

.A muH1eT, em •nosso i!)aiz rt:em, po.i:s, ·necessidade de ap,parece.r e ser 
uti•l lá famtilia e á Pa.trla., elevando-s.e ao lad-o do •homem, prua dedica-
ção aos tnü>aLhos de valor, se'ja;m .no <lomq·n·to das soiencias, das artes 
ou das ,profissões. 

Entrego, pois, ao aLto cr·i terio de iV. Ex., que tão d•i,gna.mente di-
ri.ge os desti.nos da IRepu<blica, .o futuro inteJ:lecturul da muLher b.razi-
lei.ra, que anoeia, o exrulçamento do •Seu nome pedo trabai1ho, pe~a, ho.nra 
e pelo saber, ni<Velando-se .gloriosamente á 'lllJ.!Lh<er estrang·eira. na con-
fra,ternização ·esp,Lt,itua J dos v ovos cultos. 

iRoio de JaneLro, '2.9 de Outubro de 1·9•12. - Leoli.nc!Ja d!e F. D q,zt,·o, 
direotora da Esco:la. d·e S-ciencias e .A.rt~ On>ln.a da F<onseca». 

Yeem á .Mesa, ·são .lidas, rupoiadaJs .e :POstas em discussão com a 
pro.posi(}ão diversas emendas . 

O S1•. Presidente --,-- A emenda apres.entada pelo Sr. P.kes Fem·eira 
não p6d·e ser acct>tta pela Me·sa. 

«INas sessões do Congresso, em ;prorogação, os ·Deputados e Sena-
dor<es não .per·ceberão SU·bsidio. 

A Co.nstit'Uição da Repwblica diz no sE>u art. 22: 
<Dut•ante as sessões <Vencerão os Senadores e D eputados um sub-

sid io ,pecu•nia:r·io igual e a judas de custo, que serão lfixa.dos ipelÕ- Con-
gresso, no <fim de cada Legisl•a:t:IUra, :para as seguintes.» 

O ·Subsi-dio dos actuaes Depwtados e S.en·adores f-oi fixado .•Pela lei de 
10 de janeioro deste. an1no. 

•«·«Artigo uJlico . O S'll•bsidáo de Depu-tados e Sena;dores 'PSJra a le-
gi·slatura de 19-12 - 1914 é fáxado em 100$ <irario•s e 1 :000 $ de a.jud·as 
de custo. D.ec. •n. 2.563, de 10 de jSJneiJ'o d,e 1912.» 

A lei que fixa o ·subs idio não distingue enbre sessões orcllu;a;rlaa, aes..; 
sões extraordLnarlas e •PNJtroga.ções. 
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A emenda do illustre Senadm· pelo P.iauhy vJ.ria, ;portanto, modifi-
car a J.ei que et3t'abelece o subsidio :para esta legislat•uTa. · 

H a muHo .q-ue eu .api·no com· V. Ex., isto -é, c, ue durante as pa-otro-
gações Tião deveria J1av.er s.ubsi-d·io. 

Mas n6s estamos deante de uma lei que está vigo•ra,ndo durant€ o 
a·ctual exercício, J.ei proveni ente do teX>t.o d.o art. 22 da Oo•nstituição, 
qu e ·declaTa que •no f.i.m ele •ca-cla legi-sla-tura será mamcado . o srubsidio PM"'~ 
a legit.slatura ~.seguinte. 

V. Ex. com a sua emenda a ltera essa lei. 
Além disbo no orçamento ha dis,posição autorizando o Governo ·a 

abri·r · ér.edito para p-agamento d.e su:b•sidio durante ·as tprorogações. 

O SI'. Pire·s l'erreira ~ Peço a valavra de,pois que V. Ex., co•noluh· 
as suas eX{Plicações. 

O Sr. Presidente - A Mesa j.á terminou as sua,s expÜcações. 

O SI'. Pire~ l'erreira ( *) '---- Sr. Pu·esidente, qualquer qu.e s-eja a so-
l·ução ela M·esa muito m€ alegTal1á po1·que vejo que, si o' idea.J de V. Ex. 
fosse tracluzJd-o em •reaiJ•dade, ·seria a verdadeira o-r-ientação a ·Seguirmos, 
isto é, ~não haver subt.sid-io ma·s p11·orO'gações . · 

O· Senad-o q-ue, es-te mez tem salta·do 1JO·l' •Cicla elas leis ... 

O Sr. Presidente - V. Ex. -não pÓd.e invectWar a · Cas·a a CJ'Ll€ !!Jel'-
t encé . 

O Sr. Pires Ferreira - Não esto.u ~nvectiva'!ldo. Estou s-oJ.ici:tando 
um acto d-e patriotismo do .Se'llad.o. 

O .Sena.do que, este mez ·saltou por cima das leis, Tevogando di-rei-
tos adquiricl.as, mandando •r€f.ormar. u·epar:t.ições, bem podia tamb.em con-
co·r•dar com o u·.om;p·im€jllto dessa outra Jei. 

.Sr. Presi-dente, respeito muito as opiniões· de V. Exc; essa posiçâo 
é di-Dficil em vis ta ·elo Reg.imento. lVIas -o pr.eced·e•nte ahi fica e i!laJra ·o 
anno eu batalharei todo o dia. tpar,a qu-e 11ão ·haja. suhs·idio .na·s tproro-
g1a.çõer;s . 

O ,hoc'ót3o illustre p,reside•nte .entend·e qu€ não dev.ia ·haver subsidiei-
nas pror.ogações ; acho que isto era p quanto bastava paTa que a ma.io-
úa -disdpünada -do P. H. C . nesta Casa votasse· l!lela minha e.menda. 

E u, tpo-rtanto, voto de a0côrdo com a d·i•sc-iplhta partidaria. 

O Sr. Presidente - O -ho·nrado S.enador, entre os encarg-: ,, de que 
o.nocou o tSenado 'lia .confecção dos orçam€illtos, d-ec-l'arou que na le·i da 
receita o Sena-d·o ~inha estrubelecido uma -disposição alterando a orga-
nizaçã-o · -d·as u·epartiçõ.;es puibli•cas. · 

.s. Ex. es.tá eq,tliv-oca<do. Si a eme'llda tivesse esse earater; a. Mesa 
nã,o a te-ria recebido. ' 

A emenda a que S .. Ex. ;o.e U'efere mand·OUJ •s·impl€s·inente .equi;p•arar, 
dentro do orçamento, denbro das verbas -elo orçamen:to, os vencimentos 
dos fu.nccio·nar.ios publicas de igual c-ategoria. A idêa era regimeJ;ltal, 
não ti'emoclelava r-epartições p•ubli-ca·s; dava ·sancção a um prindpio .(!o 
re.gim·&n, •co•nsag>rava a ·iguaidade de v.encimentos ,paTa funcções iguaes. 

São Tecusadas as seguin-too 

( *) Este discurso 'não foi ·revisto tp&lo orador. 
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EMENDAS 

Ao projecto n.: 

RUBRICA «POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL)) 

Hantenha-·se •a disposição d-o art. 10 da lei n. 2. 544, de 4 de janeiro 
de 1912, augment ada a res-pectiva ver>ba da qua11tia ·necessaria. 

Sala cla·s sessões, 23 ele dezembro de 19 12. - - A !ci?>do Guan ab ar a. 
Sél F'?·ei?·e. 

Recmsada pela M-esa, em 28 de dezembro de 191 2. - Cantlido d a 
Abre'!.~, 2.o .Se·creta.rio .tnterino. 

Os procurado•res -ger.aes dDs EstadDS ·perceberão 30 0 $ rmensaes p1·o 
_ktbore como membros .da junta de .recursos no p•rim-ei<ro mez da su a 
installação, e igual qua.n ti a nors seg-uinrtes em q ue forem julga;dos r ecu rsos 
em numero não i-nferior a 300, d-es•tacada •esta importallJCia da ve1'b-a 
«Despez•a;s eleitoraes•». -

Sa;la das sessões, 28 de dezemb-ro <'!e 19-1 2. - Be>'na?·do Montei-ro. 
Bnen><J -ele PaJi.vcL. 
Accr.escente~se on de convier : 
}.<rt . Os -ersc•r ivães i.nteri'nos e success·ores da justiça. -local mo Dls-

tricto F'ederal q•ue exerce-rem as f uncções de escr-ev-entes ju.rrumen:tadoo 
ha m•a is de ·cinco annos e o 01f:fi.cio jmterin o ha ·ma·i·s de s·eis m .ez,es ~po
derão con-conrer ao prrovimento dos officio·s que se vagarem, 11ors t ermos 
do art. 2 0 do decr<Oto n . 9.263, de 28 de dez•emb-ro de 191·1,. •uma vez 
que j á te-nham prestado o rnec<OS·sario exrume de suf.fi.cienda . 

üutrosim, é ex.te-ns i•va aos co•n.tad-ores e 1)-art-ido•res da ju9tiça lo~al 
a facu l-pad-e d-e propor<Om rr:>rur a os seus cartori•o•s· <l1S -escreventes ju-ra-
n1.eillta·do:.s que 'Se tornrurern me:cess-a:rios a.o ·serviço, devend·o a no.m~a
ção ser feita de accôrdo com o ·paragnap-ho unüco do •art. 18 -d-o c itad'O 
d•ecreto n . ·9 . 2•6·3 . ' 

•Sala d•as sessões, 28 d'e -d-ez€mbr-o- d€ 1•9112 . - ~R-aynMmào ele 
JfiTwnxEa. 

01riíd'e co.nvd.ei· : 
I<<Ar,t . ·N ·as sessões rdo Cong-r-e-s·s·o, -em prorro1ga.ç.ã:o, os Sena;do,res e 

D .eputa:d,os n ·ão 1p1ef!celherão subs·id'i·o. )) . 
·Saba {Las sessões, 1:?.7 d-e d-ezembro :de 1•9·112 . - PinM F'en·e~-,·ct. 

O Sr. Nilo Peçanha - <Sr. ·P·r-es-ide>nte, não mte -serd·a lic·ito dem-o-rar 
a -elrubor>açã:o ·do,s C\rçam€•ntos· ·nas u-ltimas· iharrus ·de •Sessão do Oon.gresso 
Nruci-onal, n<>m tã"' :pouco- co-ntrariar os 11obr es ·i•ntuitos >d•a ho-nrada C<Jm-
mis.sã:o •de Fi·nanças •d:o S·enad•o, que ·poz t]l:otmbr-o-s res<J'lutos á trurefa 
repub:licana., imvess·oa1l e hrazil·elra de ~red•uz-i r 1as ·despeZias pu-bUcas. 
Lewa,n:tei-me, S•r. Presi-d•eote, -ap·e•nas •p-a:ra refe-ri<r~me ao § -go do art. Cl.S 
d-es-te arçamen.to, tal qrua! fo·'- votado pe:la -c'amara cl:os D<õputad-os , e para 
declarar ruos .meu•s .honra-do•s ·CO"-legas q-ue o serviço ·que aHi está in-sti -
tui,d1o não ê um .s·eDvíço d1e c-aracte-r r.e.g-ion rul ou simplesme-nte :ele cara-
cter ~part1•CUI1Jaristia, •attend-e:~:d•o apena~~ ás as•p!i~rações tflum,ine.ns•es . 

CLevantei-iln.e, S'r. p,re·sidetnte, para ler a;o S€·na:d·o as :co~nclusõ·es do 
C'o;n•gresso .M-edico ·de tB-e1J.o fH<Jr.izon1Je, <JLI amtes, a•s palavras do Dr. C'ar-
!os ehagas IPIT'<Ynunci•!Ldas SO'bre -o ·as·sumpt-o d-e que trata a •e-menda n. Cl 
dD pr-oô'eüto Kl·e orçament<J. 

D ri1sse :o .D1r . ~oarlos Oha,gM·: 
<~Attendend'o ser a runki.l'()stom iase uma d:rus end•emias tro·p-i>caes 

que m-aADr.es ~Hf,fi,cuaKlrudes tnaz•em ao ;progresso agri,cola, á -gran deza 



économi•ca, ao aperfeiooa;monto elo homem e á fixação cl·e immigJ'antes 
es'irang·ei.l•os em •dtvei·sas .regiões elo pwiz; 

Attend8'lldo .ser a 1me•sma entidade ·,m~rbi·d·a uma •claqueHas do indke 
&nd·e.lnitco ma.Ls +nte:nso e d·e n1a1i ·s~ ·di,flfusã:o no pa,iz; 

A.ttend•e.ndo s·er um dos mo.ti:vo.s que em <CePtas regiões traz ma.is 
el·evaclo <eo.e.ff.i<Cienté á Jetha,Jiclacle; 

A.tte<JYd•endü ain·d•a que o p.r.o;blema IPl'Ophylatko ·cl·esta mo,JesUa of-
ferece .f.aoHi!claides techni·cas Tel·ati<v.as; 

Res.ohne: 
1°, envia.r •uma moção de fl!P•Pia;uso·s ao ST. ·P.J•es i·clente do E:stado 

elo Rio de ,Janeiro, pe.Jo g>t•ancl·e .ape io qu e tem rpres!Ja.cl•o á •im i'Ciativa pro-
IP'hy!a.Uca elo Sr. ;DT. ~I..:~• aro !Qsprio de AJimeMa, saHentandu d'esse 
modo ·O seu ~empenho •em ']Jro:mov.er ·a p.r.o.s·penilclacle econo•mica do grande 
Es.ta;clo •e z·eJar pedo •bem ·es·tar d·e seus ihabitamtes ; 

2°, fazer .se1ntilr a .urg·encia d·e ~serem auxH·iada,s, :em uma acçã.o 
mais vas.ta, as· me·cli dias tec.hh-i·oas ·exe·Cl.l'ta.da.s na •ca·m:pa·nha •cO'ntra a 
a:n:kHos•tonlliase p·e.lo Dr. A<l.vro IÜ'oodo d·e A·Jm.e·i.cla; 

'3°, salie·nta.t a ·conveni·enc.ia ·d·e seren1 ·e.m!p•r e1hencHd-os, e m o.ut.ros 
d e-parlamentos da União, . a:s,soladüs pda ·Emcl•emica, tt,a;balho.s similares.» 

E~is, Sr. IPwe.si·d·e·nte, o ·que 111e ·cunl·P·l"ia odi?.er, :nã.o par.e'Cendo ju..s.to 
qne O S.ena:d·o su:p,prima, como · pe·n.sou a Co~m!lni.ssã~o, o serviçD que se 
1pensa ins·ti.tuir. 

1Ten:ho d•i,~o. (il'I1•~to bem; ?J1.1óito bem.) 

O .Sr. Tavares de Lyra ·(*) - Sr. ·Presid·ente, a estreite,.a do 
t empo de qu•e 'CU·s·põe o Senado não me ']Jermitte .faz.er Jun.g.as •CO·nsid<era-
çõ·es ao c•rçamen,to do lnte!'ior. Por isso, :Jdrr.>ita.r-·:me-•il·ei a da:r m.eu pa-
recer .sobre a.s emendas que fO'ram ·aC'ceitas ·pela Mesa. 

O ·SR. PIRES FERREIRA - Já nã:o é .a Oom.mis•s1Lo ·que dá parecer. 
0 SR. URBANO SANTOS - E' O re'lator . I·SSO é do !Regimento . 
O SR. .PIRES .FERREIRA - .Já .conheço ess.e ·Regimento. 
O SR. iTAVARJDS DE LYRA - A. :p.r.imeüa emencl•a é e s.ta: «Aecres-

cente-se a associações ' benef•icentes a s&g·uinte: Insti-tuto de Surdos-
Mudos ele lta;i.u:blá." 

Di.s·cutiu-se na Go.mnüs.são essa emen•d·a qua.niJ.o .so.bre e•!l.a faJlou il 
honmi.do Senado•r Bu eno de P1aiva; ·e.u 1ne ·cl•ecl a r ei fra-ncanle·nte por e.Jla, 
poré m a üommissão .a pe.jeito:u. · 

·.A 2" em·encla é 1:la propt'i•a Commi•ssão. 
A ·3" ·é a ememJ.a do •honra;do Senruclo.r Sr. :Raymund•o de Mira.nda. ' 

mamdanclo dar· _.um. auxiHn ,ele 50 co~n.tos á esco1I,a Or-.sina dia Fonsoc:i, 
n esta. Oa•pita l . S. Ex. just.illi•co-u •es.sa •em e"'da, 1da .tribuna; trata-se de 
UJm esrt3Jhe l~e·chnento -ele e:nsino , por-ém mão tiv.e occa.s·ião de ouvir· a. 
opinião à•e meus illustres coU·e.g1as mell11·bros da üommi•ssão de Orça-
m ·ento . 

O Sn URBANO SANTos ~ V. Ex. l])Et;l'·eee que está enganado. 
·O SR. ~ELICIANO PENNA - V. ·E·x. o·uviu a op·i,nião odos colJleg-a.s e a 

OülTI•lTiis·.são voto.iJ com-tra. 
O SR. TAVARJDS DE •LYRA - V. ,gx. 

CO>ntraria á re tnencla lJl~ itn.itiv·a, ·que clruva 
V.O•CO . 

. 
tem ra:;;ão: a Con1n1i s.são foi 

112 0 :000$, e -cla,J1 i o m~u equi-

A 1P .e:n1encla, Str. Presidente, 1nancla consetwar o a-uxi1lio ICle 2·5 
cont-os d-e que gos·a o Instituto [·:Ii·stor·irco e rGeo.glraphico .J Bra:7.,ileiro. 

o 1;elato.r .te ve o·ccasião ele cha.111ar a a.t tençãJo -elos ·corJegas pa.r ,t 

20 
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és.te .pon to e con tra o seu voto, e ·creJo ql!e -do ·S•enaclo•r Az·er ed'o, a Cul11· 
mi·S>são julgo·u que n ão dEIV ia .man~er a •SIU'b\' ençã.o. 

O meu rpa;recer so·bre esta ·eme:nd·a ré ·f~avo-raveJl, m·as o da Com-
m.i·ssào é c·ontrario. 

•São rupena,s .quat.ro as emen das q co·e V . Ex . aca•bia de m e transm.itti.r . 
•Antes d-e •m e r E,t i rar .da t ri'buna, Sn· . Presi<cl;en:te, ,peço a.i.cença para 

fa-z.er li·geiras consi1der·aç.õe.:: ao d+Bcunso do hon rado Senad'or pelo Pi-
aullY, pn.rque, na occasião em. que S . Ex. o.rruva j ust.i.f'i•ca·ndo a sua 
.emenda m,andancl·o s.ll'P'PT''im ir o su_h!:·ircloio durante as· prorog'aç.õ·es, t ive 

.. occasião d:e J.h·e c}ar atL~uns ruprurtes . 
O Sn. ·PIRES FEHREIHA - Que s•em pre. me mereceram res·po.sta branda 

e amav.e-1. · 
O SR. :TAVARES DE ·LYRA - s ,r. PresJ,:lent.e, a lei actua,J que regu-l a 

o su,bshd·io diz que éste s·erá ele 100$ d·i.aria. 
A {;'onstituição -diz - ciu.e durante às sessõeõs, .sem disting·u.k se·S•SÕes 

ord,i·Í1ar-í-as da~ extraoTdi:nar ias OU p-rOTO·gações, ·QUe OS Sêna.Jdores € 
Dep.uta;dos te•rã.o subskHo igua1l . 

. Ainda mais : n o orçamento d:a Fazenda o Go~•e!'no está autorizado a 
abri.r cre·d·itos s .UJp,plen:.enta.res. Na tabe11a B .do m·çam en to da Faz·enda 
afi,g-u ra a a utorização ,para creditas afJm de a.ttender ao pagamento do 
su<bs.id·i·o :do's De,puta•d'Os e S'en a<dores à·Ul'an t e a 1s :p:r-oro.gaçõe.s e em ses-

·sõe.s extrao•rd'ionar.ias . 
E' uma d isposição perman e:nte . 
1Q .ho.nrado Senador pelo P·iauhy, s i q•ui zesls·e fazer uma causa pra-

tic'a, <d.€~'·ia te,J -a feito O a nno •pas5a;do, na O•CCasião .da diS'CUSSão <d a lei 
ciue ;fixava o .s-ub.s-i·d.iu da nova legislatu ra. Agora S.. Ex. não pod·erá 
alterar a •referida lei <d·entro d·ess·a mesma J.egislatur a·. Isso ser ia i·n· 
cO<nstitucional . 

-8-i S . Ex . ·quiz:e.sse cheg·ar a •um resultado l)TaUeo, s i este' ti·vesse 
s ido o .seu in tuito, dever·ia ter f!'ito por o-cc.asiã,o da !d·iS·cu.s~ão do o r -
ça.rne:nto d•a Fazenda, rna.n.dando suppriir.<ir esta a u tor.ização constante 
da tabel•la B , ·e 11iLo neste :momento . 

O SR. RAYMUNDO DE 1MIRANDA - N ·e-In 1n es n1 o assim .pod ia, em vir-
t u cle da Cons.ti tuição . 

O SR. 'T AVARES DE LYRA - Dou estas ex;p.Ji oaçõe·s :porq u e, com o disse, 
üve OiPPOirtuni d•acle 1c1e dar a!1guns apartes .a S. Ex . , e quiz que fica.sse 
bem ôlaro o pensamento com .que os dei . 

O Sr. Pires F erreira - Peço a p ala!VI'a. 

O Sr. Presidente - O.bsenvo ao no.bre ·Se.naclor qu e · V. TDx . .i á tal· 
lou d•uas vezes sobr e o a.ss.u mpto . 

O Sr. P ires Ferreira - ·E' para uma ex·phcaçiLo pessoal . 

O S r. Presidente - P ecJ<irei então a V . Ex. qu e seja brev•3. 

O Sr. Pires Ferre<ira ( *) (1J.et?'a 11!lll-Ct expUca.çã.o jJessoal) - .Sr. Pre-
side11le, ~nõs já a n d•amos 'ha tan to.s a:nn o,s junta.s·, hoJe temos t\do tan-
t os pon tos de ·Con tacto n as no.ssa,s id•êas que eu me s·into ~atisfei.t:J 

Vou, IJ)O r tan.to, .d iz·e.t' a V . Ex . qu e a üon sti.tu ição .fallo·u -em p r o-
rogações, m a•s ·=não di1ss•e snbsid io em prorogações . ..,.. 

,s. TDx . o Retlator referiu-·se a pro.rogaçõe!3, que .cli:r. existir 'na f:ei 
que regltüa o assum.pto, . mas a Cp nstitul·ção não d·iz si h a su,bsid1io . 

Vou ·dizer o .. .q ue ,pen so . 

( •) Este discurso n ão ·foi revi.s.to ,pe-lo oa·ador . ..\ 
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(i!'ol.go, .Sr. Plresidente, d·e ter üdo do meu ·1ado a np1mao d.e V. 

Ex., ex.tenna•cla 1ha ·pouco, ·em relaçã:c ao nosso s ubsidio na-s •pro r ogações : 
·V. Ex., tal!Viez ·PO•r ·pensar com.m1go ju·1.ga,nd·o ·cr.ue o assumpto er a 

tam!bem• do seu iod.ea,i, ·porém ·es<ta:ndo p reso rã ~·e.i ·não .• powte aJc,~eitar, 
como ·não a:cceHou a minha ·em end a . ;Tem V . Ex. Q1oi.sso o meu ap,p!a;uso. 

O arti-go de le i ·que autoriza a remodelação de v-enómento.s é uma 
delegação q1.1e offen de a, a utonomia do !Congresso. 

() r a., tudo is to se tem feito, o P . R. C. aq ui r epresentado pe.Jos 
emba-ixadores dos E:stados, devia vir em a·uxilio do nosso. iP.res.id•ente 
que só •po.r força do. R egimento não poude a .cceit_a.r a mi.nha ·emenda, 

Mas, üOmo já ha, ares>to·s fi rmados nesta Gasa ·e neste sentido, eu 
pediria a, V. Ex. que, com a s·ua. tolera.ncia. e idléa;s de libe!'dad.e. me 
conc·e.deSS•e I permissão pa ra, r·equeré r uma, consulta ao Senado SOibre 
a,cceitação da. minha emen:da., fi·c·a.'l'ldo V. Ex. assim s•em responsa.bili-
da:d'e no a-c to de se ·pronunciar o Senado .s•obre eMa. 

Pa-rece-me que as opiniões são muito fa.voraveis á minha emen-
da; entt•etanto, esse meu modo de proceder não pôde .suscep•tibilizar a 
Mesa nem o digno Pres."dent.e do .Senado. · 

li'aço esse requerimento apenas para respond·er á!quelles que sup-
põem que apresentei a emenda porq ue estava ce-rto de que ella não 
seria acceita . . 

O SR. PRESIDEN'l'E - O assurnpto é de grande importancia. O re-
querim·ento de V. 'Ex. é inteiramente ·cabível. A Mesa vae . • consultar 
o Sena;do se acha que dev·e. ser recebi•da a emenda que V. Ex. acaba 
de apresentar . 

O Sr. Pir·es Ferr•eira - Ne·stes momentos solemnes, nestes momen-
tos de grandes resp_onsa;bilidad·es , é necessario que 11ão se faça uma vo-
taçã,o -em sigiloc Requeiro, portanto, votação -n•omi·nal para meu re-
querim"nt'o. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o -r.equerimeri.to de 
votação nominal apresenta;do pelo ·Sr. ' ,senador Pi•I•es F ·err·eira, queiram 
levantar-se. 

O Sr. Urbano S·ant!o.s ( *) (tw lc' m·clem) - .Sr. Pre~.i·dente, venho 
dar lig-eiramente ao .Sena;do ,o mo tivo por que votei contra o r·equ'eri-
m en to do Sr. ,?ires Ferreira. · 

Vo•tei .contr·a a acceitação ela .e.m·enda. do ho.n ra,clo Senador por-
que desejo que S. Ex. a .formule em ~1m projecto especial ele lei, para 
eu, ·então, daT o meu vo.to a esse proJe·cto. 

O SR. T AVARES DE LYRA - Pois mesmo assim, eu votar ei con t ra, 
por ·in cons·t ituciona l. 

0
1
,SR. URBANO !SANTos - Nunca votei em ma1er ia •que me interessa 

pessoailm ente, ·em favor ele ·qualquer m edida . 
Quando o Senad-o reso.Jveu •diminuir o imposto sobre . subsidio, votei 

contra •a. medida.· Quando o !Senado votou o a ugmento .ele .subsidio, a p-
provando o proj.ect·o que vei·u da Ca;mara dos Deputadds, vo•tei tam-
bem -contra . · 

Votal'ei em favor da .rnedi•da que . apresen tar o honra,do Senador 
pelo l? iauhy· r et irando o subsidio nas prorogações, mas hei de apre-
sentar a ·esse proj ec to un1a en1eh:d1a · rq·ue V·enha toimar real e . expre s..o 
s i v o · o sacr if ício C! Ui€ .porven tu ra façam todos os- Teopl•esentantes da Na, 

( *) ·Este discur.so não foi r evisto pelo orador. 
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ção quancl·o venham •trrubalhar em sessões de prorogagõe.s p·ara .a mes-
ma Nação. 

E ' que dur:vnte esse tempo ·nenhum representa nte da Nação que 
seja funccionario publico re~·eberlá elo '11hesouro, ·SO:b qualquer ti.tu.!o, 
vencimento algum. Assim é ;que votrurei. (MwiJto bem; mnito bem\) 

E' encerra.da a discussão· . 
.São approvaclas as seguintes emendas : 
A.ccrescente-se ·ás associações ·ben·efi ciadas a seguinte - Instítuto 

elos .Surdos Mudos ·ele Itajul1á 60 :000$000. 
Sala elas sessões, 28 de ·dezembro ele H\12. - Bueno ele Paiva. 

Bernardo Monteir-o. 
Ao art. 1°, n. 6, ·Secretaria do Senado: 
N a con.s·ignação - Ma terial - ru~cresc&nte- se onde ·Convier: 
Elevada de 5 :600$ para .attencler •ao augmento de despeza decor-

rente do accrescimo ele gratificação elo encarregado do serviço da acta 
para o D~et1"io elo Gong1·es·so. - Felici-ano Pe·nna. - 'ravares ·de Lyra. 
- Urbano Santos. - Victorino M-onteiro. - Gly·cerio . .,-- Bueno de 
Paiva. - A. ·Azeredo. , 

Additivo lá emBncla substitutiva apresentada pela Commi.ssão de 
Finanças ·ao § 1 o do art. 1" : 

tManten;ha-se a subvenção ele 2i5 :000$ a•o Insti.tuto Hi.storico e Geo-
graphÍ·:o Brasi'leiro. ' 

Sala das ;SBssões, 28 de dezembro de 1912 . - Raymundo d•e Miranda. 
''.!""'_,__li 

O S1•. Raymundo dJe Mir·and6 (pelet 011eVem) - ·Sr. Presidente 
realmente o parecer da Commissão é contrario a esta emenda, mas tam.-
bem é certo que· o parecer do Sr. Relator lhe é favoravel . 

Acredito tambem que a Commissão de Finat)ças não se •empe-
nhará para •que o ·Ins•titu:t.o Historico Brazileiro, attendBndo ás suas 
tradições e aos grandes serviços ' que .pre·sta a este paiz e ás scioencias, 
fi.que privado el e tão minguado auxilio. (Ainito bem; 11111ito bem . ) 

Approvacla a emenda. , 
.São i•gua11m·ente approvadas as seguint e1s em·enda·s: 

I 
N. 1 - Emenda .da Commissão: A' rubrica, .5• : Em vez de - · «au -

g1mentada de 214 :200$ etc.n, diga-se: como n.a tJT01JOstn. 

N. 2 Emenda da Com missão: A' rubri·ca 6_•: Na cons ignação 
·«f?·essoal,, s·ul:Í -consi.gnação «Gratificações · acldidonaes: •«.A!ugmentada 
ele 357$, ficrundo a sub-consignação assim reclig'i.da: 

Para gratificaçõ&s acldicionrues: de ·1,5 % ao vice-director, a um 
o:fficial, ao auxiliar ela r eda:cção elas actas a:tJé 24 :ele maio, ao por-
teiro ela Secretaria e a üm continuo; de ·20 o/o a clous officiaes, sendo a 
um delles até 27 de j'ulh'O, a ·um redactor ele debates, ao a·uxiliar da 
reclacção das a.ctas a ·partir doe 2,5 de maio, ao .porteiro do salão e a 
um continuo; de 2·5 o/o ao .cl irec<tor, a um offida.l até 27 de abrril, a 
:outro official a partir ele 28 cl·e julho, ao conserva·clor ela bibliotheca e 
a um continuo; de 30 o/o ao archivista, a 'um offiCia.J a partir ele 28 
de aJbril, ao -redactor do.s Annaes, ao ajudante de porteiro .do ·sa.lão e 
ao ajudante do J)Orteiro ela S ec r etaria, 33 :9,97$15r60. » · 

N. 3 - Emenda da IC'ommissão: A' mesma consignação <<,Pessoal», 
sub~üonsignação ccclispensaclos do serviço": ' · 

cc.Din)inuicla de 27 :200$, sendo: 23 :400$ pela suppres.são da verba 
destina,cla ao pag.a m ento dos venciment•os cJ.e um clirector ' .dispensado 
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do serviço, qu.e falleceu; e 3 :800•$ pela suppressão· da vet,ba. para Jia-
gamento d-e um porteiro do sa.Jão, que tambem fa lleceu." 

N. 4 - E1nenda d 'a Cotnmis.são: A ' rubrica .()_11 : Na cons ignação 
«Pessoal": «Elevada de 2 :448$ pa ra attencler ao accrescimo d e ven-
cimentos do auxiliar ·do s 2r viço das actas." 

N. 5 Etnencla da Co n1•n1issão: .;.\' rnestna rubri-ca 611 : <<Total el a 
sub-consigJ)ação «·dis '[Je nsad-os do serviço,, 42 :i55·2$; total da ·consigna-
ção crPessoal l> , :333 :736$560 ; ·total da rutmca 6", 754 :46 8$678. » 

N . 6 - A' rubriüa 7": «Em vez de - «augmsntada de 720 :8 00 " 
e tc. ·diga-se -< co·•no na pq·o11osta." 

N. 7 - !Emenda da ·Commissão: A' rubrica 10": K<S u:bstituam-se as 
pa lavras «aug.mentada de 12 :000$ a 24:000$, etc . pelas s·eg ui-ntes : o 
mais CO?'IW na 2J?'D!JOS•ta . 

N . 8 - Emenda el a C ommi-ssão: A' rubrica 12" : «Onde se diz: 
«kugmentada de 35 :000$ para compra de mobilia ria do salão de hon-
ra do Suprem-o 'J.'ribunal Federal" cli·ga -se - 1r5 :000$. O mais como 
es~á . '' 

.N . 9 - Emenda. d·a .Com·missão: A' mesma rubrica! 12" : Na con-
signação ccMiniste.rio P ulblico»: «®leve-se de 3·6 :600r$ a. consignação, sen-
do 24:000$ pa·r-a occot-re r á clifferença de vencimentos dos procurado-
r es da. 'Republica. no Distr ic to -Federal, 8 :400$ para .dous a.manuenses ; 
600$ par·a Q secreta.do e -3 :r600$ para. dous servent•es." 

N. 1Q - Emen'da. ela Commissão: A' mesma. ru.brica. 1·2": «Seja 
creaela. uma. nova. sub-consignação de 12 :000$, para. •pagamento de um 
conto de 11êis m ensal ao juiz •fed-era.! de ·Mwtto Grosso, emqua.nto ·es-
tiver commissiona.clo pelo Sup remo •Tri•bunal ·F edera.! para. dar execução 
á sentença que este pro~eriu .na ·qusstão de limi tss -entre aquelle e o 

/ Estado elo Amazonas ." 

N. 11 - Emenda da Com missão: A' rubri-ca 1:5• - B?'ige•da Poli-
c:ie•l - E levada .ae· 54•3 :·68r6$13153 para· oocorrer, de accordo com a pro-
posta, ao paga-m ento dos reformados oela. •Bri@ada IPo.Jicial. 

-N. 1'2 - 'Emenda. ela Commissão: A' mesma. rubrica Hí•.: «Redu-
zin.do a 10 :000$ a -sub-consi·gnação d'O mater-ial •pat'a -conservação c1o 
edifício ·e .cliv·ersos .concertos :da rGasa. ele rDetenção." 
~ ' 

N. 1'3 - Emenda. ela. Commissão : A' rubrica '.16" - C.etsa ele Cor-l'e-
oçeio: Na .consignação m ·atd?'ieü: "·Eleve-se a s.ulb-consi.g.naçã-o setlewio, 
swJtento, C1!1'cutivos etc, a 67 :000$000». 

N. 14 - No nutte>"ile!l, sub-.cons i@nação m .• et> teJI·ilct 1il'i>rw, fe?Tewvelntas, 
oomb1vS'tiV1el, re/;6'stJezets 1niwlas e evm•tnae-s ~ r edija-se as•s·im: ?JM!te?'i!a 
prirna fe·ITant.entets, comb1'8ltivel, lebe&p eza·s de p?'Omi))t·o •petgevme?uto, m.itt-
e~as e eventtutes. 

N. 15 - ;A' ru-brica '20" - Dv,.~crto?·iet Gentl ~ze. Swwcóe Pt•blice•: .wSup-
primiclas as ·palavras «.(teelttzidet eho ?nevte,.ie•l· d o se1··viço ele. Polici!a Scmi-
taTial> e tc., · a té as •palavras no O?'ÇMne<?vto pet?'a 1·9'11. 

/ 
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N. 16 - Reduzida ele 150 :000$ a 130 :000·$ a consignação >ncvteTial 
elo ·Serviço ele Policia •Sanitaria e da .Prophylaxia ISa,rút•aria elos Portos. 

N. 17 A' rubrica 28" - .Soccorros PubUeos: ·sup.primam-se as 
palavras !!.Clestc~G,cula,s cVestc~ v elrb•co" .etc., abé o final. 

N. 18 - A' rUibi'ica 29" - Ob·1·cos: •Mocliüque-se do seguinte modo 
a reclacção ela parte ,final: «iltogme.?1itcocla .de 1:50 :000$, sendo 100 :000$ 
para continuação elas obras do Instituto Oswaldo C1:uz e 50:000$ para 
ultimar as obra,s ·e instaJ.Jações da i? olyc Jionica do Rio ele J •anei•r:o.)) 

N. 19 - A' rUibrica 30", Co?'Po ele Bombei?·os: Aocrescente-'Se : A 
gratificação do major do cor•po sa·n itari.o, graduado como ·chefe de 
c·lasse em tenente-coronel, ser'á a. d•o posto ele grach1ação. 

'Elevada a v•e rba de 288 :·60·3$279 para occorrer, de accõrclo com 
a proposta, ao pag-'!"nento .dos reformados. 

N . 20 - 'Resta•beleça-se a rubriCla 3·2n da pro·posta: 
Mag-istra-cl•o·s em -clis·poni-bilidad·e ....... . . . ... .. ....... . 209:600$000 

Restabeleça-se a rubri·ca · n. 28 da proposta: 
Serventuarios ·do CuJ.to CathoJ.i.co ..... .. . .... ....... : .· .. 100:000$000 

N. 22 - Ao ·§ 1~ elo art. 1°: •Subsütua-se pelo seguinte: 
O Governo 1nan.terá no •exerci·c-io as .seguintes 1S!Ulbvenções, ®'brindo 

para ellas .os neceE•Sari•os c redHos : 
A' Assistencia Publica aos Po-bres, dirig-ida pela i·rmã 

Paula .. . . . . . . . .......... ..... ....... .. .. . 
A' Matem idade da Capital Federal. ......... . ..... . . . . 
A' Associação Pro_tectora elos Cegos Dezesete de :Se-

tembro ................. . .. ... ............... . . . 
Ao AsyJo •S. Luiz . da Velhic~ Desamparada ... ... ..... . 
Ao Institutp de Protecção e Assistencia á <Infan cia d'O 

!Rio ele Janeiro, ·compr·ehendiclo o auxilio para alu -
g-u ei de casa .... ... .. . ......................... . 

Ao Asylo do Bom Pastor ... .... . .... . ............. . . 
pispensal'i'o de S. José no ·Rio •de Ja01ei·ro . . ....... . . .. . 
L~'ceu ele Artes ·e Of.fi.cios .. . .. . ... .' . . ... . ... . .. , . .... . 

120:000$000 
100:000$090 

20 :000·$009 
20:000$000 

4·8 :000$000 
4:000$000 

1'8 :0'00$0010 
45:000$000 

N. 23 - Ao § 2° 'do a,rt . . lo: 1Supp·rimam-s·e, no final, as pa1àvras·: 
pcwct a. constnwção etc . 

N'. 24 - fAc § 3o do art. 11°: Supprima-se. 
E' annunciada a votação da seg·ui01te emenda : 
Ao § 4° elo artig-o ... : •SuppTima-se. (Da CDrrimissão.) 

O Sr. Sá FreJ,re (p•elu ·o.nLem) -<Chamo a attenção do Se·nado para 
a emenda referent,e á od·iaria de remadm·es ·e fogu1s1as, i•s.to é, que man-
da SUJ)primi•r OS §•§ 1° ·e 2°; é ~1ma e·menda qUe manda SUpprimir UlTia 
emenda da 1Commi·ssão. 

Rei e i truda . 
E' i·gualmente r ej•eitada a seguinte emenda: 
Ao §··5o do art. 1°: ·supp-rima-se. · (Da C.ommissão) . 
• são approvadas as ·seguintes ·eme-ndas : 
Ao § 6° dD art. 1 o : Supprima-.se. 
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\" Ao § 7" do ar.t. 1°: Supprima-se. 
\ E' annunciada a votação ela seg·uinte . emend a: 
'\ Mantenha-se o ~ 8° 'Clo art. 1° sob a fôrma ele a utoTização. 

. 1 O Sr. T,avares de Lyra (pela on!em) - Sr. P.res·idente, esta 
emehcla refere-se aos 200 :000$ de auxilio ao Estado -elo Rio de Janei·ró. 

ó cliS·!10siti vo -ela .Cama.ra (l c•s Deputadc·s v eiu sob fórnia .impera-
tiva: o Governo auxiliat·á com a quanti a de 200 :000$ etc. 

A Gommissão, a prin ~ipi o , tinha resolvi·clo supprimir este disposi-
tivo, ou vindo depois as -pc·nderaçõe.s do digno r.epresentante elo Es.taclo 
do Rio, Sr. Nilo Peçanha, r eso lveu manter e•ste auxilio, sob a fôrma 
de autorizaçã-o, de~xando ao Governo o · arbitrió d·e dal-o ou não. 

O S1•. Presiclent e - Os senhores que manteem a emenda apresen-
. tada pela ICommissão, sob a fôrma de autorização, queiram levantar-
se. (Pa~tsa .) 

Foi apm·ovada. 
ISão approvrudas as segu intes ·et'nenclll!S: 

N. 30 - Ao § 9° do art. 1°: Depois elas palavras poicbfft'á Tev~gorcw 
accrescente-se: ctté ct importan.cia de 70 :000$000. 

O mais como está. 

N. 31 - A' lett r a a do a rol. 2°: •SupJHima-se. 

N. 32 A' lettra ·b do a·rt. 20 : Supprima-se . 

N. 33 A' •lettra c ·do art. 20 : Supprima-se. 

N. 34 .6,.' lettra e cl•o art. 20: Supprima-se. 

N. 35 A' lettra f do ar t. 20: Supprima-se. 

:N'. 36 - Onde convier: 
Artigo . O Poder Executivo remetterá ao Congresso, em sua. 

'pt:oxima r eunião, um balanço dos patrimO'nios elos ·di versos estabeleci-
mentos d-e <msino, actualmente subvenciornaclos, incl icariclo as bases que 
lhe par·ecerem mais convenientes pa-r-a sua completa clesofrfkialização . 

N. 37 - ArUgo . Os cegos que, ele ·ac-cõ.rdo com o regulamento 
em v.igor do Instituto Benjamin Oonsta:nt, forem classificados em con~ 
curso, terão 'Prefer encia no preenchimento elos 'lagares ele professores 
desse instituto. 

N. 38 · - Artigo. E' concedida a D. Zilcla Raineri C.hi·whotto, 
Jaureada pelo Ins:titruto el e_ Mus1ca, um 1)remio d« v iagem, na impor-
.tancia ele 4 :800·$, ouro, f icando o Governo autorizado a a:brir, para 
esse fim , o necessario credito. 

:N'. 39 - Artigo . Fica aboli-ela a conce.ssão ele rações ao pes" 
soai ·elos estabelecimentos em cujas verhas orçamentrias· não hou.ver 
c r eclitos expressamente consignados para tal fim, tendo o pessoal su-
balterno, que resiclh· nesses estabe·lecimen tos, d ir eito á a limentação, 
mas não a:o recebimento de g;enero.s. 

N. 40 - ATtigo. O Gove-rno pod erá mandar a,bo,nar ele ora em 
deante ao t enente-coronel IJames Andrews, emquanto servir j·unto ao 

\ 
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Sr. Presidente da Repub'Jica, a gratiücação m ensal ·de 800$, abrindo ' 0 
credi t.o •CJ ue fôr .necessario. ,1 

:N. 41 - Artigo. Fica o Poder L eg.islativo auto.rizado a 1'ever e 
modifi·car o regimento das -custas judiciarias da justiça .local dç> Dis-

. triclo Federal, adaptwndo-o á actual organização. ... 
N. 42 - Artigo. O Governo !POderá, por equidade, conceder de 

uma só vez o auxilio de 10 :00·0$ á sociedade Cass.fno Fluminense, a 
ti:tulo de inclemnização, por havei· a Constituinte fun ccionado, durante 
a,Lgwm t-empo, no edi[icio Q·Ue a m esma sociedade possue á rua do Pas-
seio, nesta ·Capital. 

N'. 43 - ,Artigo. Fica o .Governo autorizado a ·crear mais um 
officio tÍ>e ·d istribuidor e mais qual1'o ta·bellionatos na Capital Federal. 

N. 44 - Artigo. Para a ·co•nstrucção elo Palacio da Camar·a dos 
D eputados o Poder Executivo, á req-uisição da Commissão de Po:~ic:a 
da mesma .C amara, a;brirá. os necessarios creditas. 

LA obra se fará mediante con·currencia pUiblica para ·os projec•tos e 
.co.nstrucção. 

Nas m esmas condições, isto é, contracta;cla a O'bra mediante con-
currencia •publica, tanto para os tProjedos como pa.ra a constrwcção, 
serão abe1·tos, •á r·eq•uisição da Co1nmissão de Policia do Senado o·s cre-
dit-os necessarios para a recorrloStrucção do edificio em que funccio-na! 
·esta Casa do Congresso. - Feliciamo .Pen.na, Presidente, com restri-
·cções. - Tavares d·e LYr·a., .vencido, entre outras, quanto ás emenda<S 
ns. 8, 2•4, 32 ·8 43.- A. Azeredo, vencido, com restri·cções.- F. Gly-
cerio. - 'Bueno de Pai v a, .com restricção · e vencido qua·nto ás emen-
das r elativas á subvenção e á instrucção pTirnaria. - Urbano Santos. 

Victol·ino Monteiro. - L. de Bu.lhõ-e.s. 
iE' r·eieitada a seguh1'te emend·a: 
Inclua-se no § 1°, art. 1°, entre as instituições subvencionadas: 
Para a Escola de Sciencias, Artes e Profissões Orsina da Fon-

.seBa, 50 :ooo·$·000. · 
Sala -elas sess_ões, ct'e dezembro ele 1912. - Haymundo de Mi-

randa. 

PARECER N. 564 

Redacção final das emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados n. 233,, de 1912, fixando as despezas do Mini's'ierio da 
justiça e Negocias Interiores para o exercicio de · 1913 

Ao ar.t. 1°, n. ·5 - •Su·bs•i•dio -clo,g .Senadores : 
Eun vez ·d·e «augmenrt:acla d•e 214::200$, etc.>) d·iga-•se: <<conTo na 

Sessão de 29 de 
D'ezem1wo 

v,erno .·) 

.p-rorposta". · · 
Ao a.rt. 1", n. 6 - S-ecretruria do S'enad'O: 
(Tatbella aJ)J!l)rov·wd·a •Pela Cama;r•a od·os Del).u-

taJd'O.s em -substituição lá a,pres-entada .pelo Go-

Augmentada na •oonsi•gna.ção - ·pesE;Qal - od-e 2 :·44·8$, ,para ac-
cresci•mo do•s vendment•os ·d-o auxi·liar d•os •serv.iço;s da 'aota ,e d·o~ An-
1~U(l'8, que pa.:;;sa a ter os v<;mcime!l.tos de 7 : 200~ 

/ 
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..... '-\.' ;rn e.sn1a cons·i.g-naçã;o, sub-•cons ig·naçãu 
viço: 

Di.s•pensa·el.o•s elo ser-

rDiminuida 'Cle 27 :·200$, sene<ro 2,3 :•400·$ pela •su·p,press·ão da ver·ba 
d e.sti:na·cla ao pag·amento ·d·os venchnento:: de u1n director que fa:Peceu 
e 3 :·8·Qr0$ rpela surJwres•sfLo da ver•ba pa•ta pa.game·nto ·d·e um por'l eiro 
do ,salão, tamhem falleeklo . 

-A' m esma consi.gnação, sub-•consiJ::·nação - Grati'ficaçõe.s addi -
elonaes: 

A-ugmen.lacla rC:re ·3157$, fi•canclo a rconsig-naç·ã.Jo -a•ssim redi.gicla: 
•Pa:ra gra:ti ncaçõe~ aclcl-ici'O'n-ae~ : de 15 o/o ao vke-d·irector, a ll!lll 

offdrcia·l, ao a•ux-ioli.ar ·ela rec1Rcção -el as actas ·abé '24 d e •rnaio, ao por-
teiro da secre:tai ·ia e -a um -conti-nuo; ele -20 o/o à c1ous o<lifj·cia·es, s-e ndo 
a un1 -cl e1les a-té 2r7 re1 'e juhho, .a w.1n .reda.cto\1' de d•e:bcubes, ao · a ux:iJi.a.r 
da rr;dacção da:s actas a ])adir {l e .2·5 el e mai'O, a o :p·orteiro do salão 
e a um •con binuo; ele 12·5 o/o ·ao director, .a um oHicial a:tlé 27 ele abri.], 
a outro orffida! a par.til· ele ·28 ·ele J ·u'lrho, a;o con·serva;cl·or ela 'bi<blio-
t1heca e a ·Uln continuo; ·d•e 30 cyo a"O archi·vista, a utn offi.cia:l a palrUr 
de ··2-s cl·e abr.il, ao r edacto.r cl•os Amwes e ao, ajudantes de rporteiL·o da 
secretaria ·e elo salão 3'3 :r9 9•7'$15·6 O. 

A' con•signação - iMaterial - su,b-.coqisig:nação - Serviço tac•hy· 
g1:a-phico, et·c. : 

·A'u,gmentaoda de •5 :•600$ ·para accresci.mo ela •gratiücação elo Bn-
c-a•l~r eg~a.clo "da o-rg•anizaçãJo d'a a;cta par a {) DinTi;o elo Congresoso . 

Tota l 
Total 
Total 
Totarl 
Total 

. da s l11b-é0nsi.gnação - Pc:-=•sual .... ~ctivo ..... . 
·~a ·~U·b-;CO~-S~ ·~~JLaçà;.o - Dis'l)e-ns•a;c11DS d-o ~se r.v. i ço . . . 
·ela surb-.cOn·Sloí'açao - Pesso-al ................ . 
el.a cons i.gn•açàio - ó[VJjateriaJh ............... . , . 
.ela 'ru·br·i·ca ... . ........... : ............ . .... , .. 

Ao art. 1", n. 7- S.urbsiclio elos Deputados: 

29r3 :541$•5r6U 
412 :5'52$000 

a·s,s : 0·9·3 $.5·6 o 
4126· :3:312$1:18 
762 :<!25$6"78 

E'111 Vez de· augunentada ·de 720:8010$, etc . , di.g a-se con1o na pro-
pos.ta . 

Ao art. 1" n. 10 - •Secretar•ia de Estado: 
:Siuhsti'tuam-se a.s •palavras <<a-u.g-n1e·ntRcla 'Cle 1·2 :000$ , ebc. , a 

24 :0•00$, e•tc .,, pelas s·eg-ui•ntes. O mais como na .proposta. 
A·o art. 1.", n. 12 - J ·u·s t \ça !Federal: 
O·nrcle .se diz .((a,urgmentada el e ·3·5 :000'$ ·para compra ele mcibil.iario 

elo . salão ·d'e h.oa~t·a -cl'o S.urp.re<rno Tri!Junal .Federal", <li.ga-se ".aurg-men-
taela de 15 :000·$, etc ., O ma·is como estiá. 

A:o ·art . 1. 0 , n. 12 - J··ustiça 'Federal: 
Na consignação - ·Mini•s•terio Pu;JJ.Uco - eleve-.s·e (]e 816 :·600·$ a 

consignação, .se·nd·o 24 :0 0,0$ ·paTa o.ceo·tTer ao pag-am•ento da differença 
ele ve·nci,lnenbos d o·s procu.ra.clo re.s da 'Repu.IJ.lica no ·Districto Federal, 
8 :400$ ·para ·clou.s amanuen•ses, 600$ .para o ~Secr eta~rio e 3 :·6•0·0$ pa;la 
dous Sêrvente<. 

Ao mesmo ·art, 1o, .n. 12- Justiça Federal: 
Seja cr·ead.a· uma nova consi·g-nação d€ 12 :000$, para pagamento rde 

1 :000$ mensal ao juiz f.ederal de Matto Grosso, ·emguanto ·estiver com-
missionaclo .pelo •S u.premo Tribunal F ederal para elar execução á sen-
tença que ·este pro.feriu .na questão cl.e limites entr e agueUe e o Estado 
do Amazonas. 

Ao art, 1°, ·n. 15- Po'li cia do Distrioto F ederal ~ consignação -
J3r.i·gacla P·olicial: 

E levada ele ~43 ;.6r86$353, para oçcorrer, de accôrdo com a proposta, 
ao pagariwnto oclQs refQrmados ·da Bri.,ada PQlicia,.l, 
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Ao . ·art: 1°, n. 15 - Policia do Districto F ederal: 
Redu.ziàa a 10 :000$ a sub-consignação do - Material - para con-

servação ·e diversos concertos da Casa de Detenção. 
Ao art. 1", n. 16 - Casa de Correcção: 
Eleve-se a sub-co:nsignação - Sa.lario, sustento, curativos, etc. -

a 67 :000$0·00. 
Ao art. 1", n . 16- Casa de Corr-ecção: 

a consignação - Material - ub -consignação - Maleria prima, 
ferramentas , combus-tive l, etc. - r ecl i•ja-se assinl : - :11ateria prima, 
ferramentas, ·co~1bustive'l , cl.espezas de prompto pagamento, miudas e 
even t uaes. » 

Ao art. 1•, n. 20 - Directoria Gera l de Saucle Publica : 
Sup,primam-se as palavra-s «deduzida do materia.l <'lo serviço de 

policia sanitaria, ele ., até as palavras «no orçamento ']Jara 1911», 
Ao art. 1", n. 20 - Directoria Ge1•a1 de Sa.u.de Publica : 
Recl uziLla ele 150 :000$ a 130 :000$ a co nsignação - Mate rial - do 

Ser viço ele Policia Sanilaria e da Prophy·l·axia .San itaria elos Portos. 
Ao a11:. 1•, n. 28 - SoccO.l'l'OS Publicas: 
Supprimam-se as palavras «eles-tacadas •desta verba, €tC.» até o 

final. 
Ao art. 1", -n. 29 - Obras: 
Mo{lifique-se elo seguinte modo a r•eclacção ela pa1·te f.inal : «Au-

gm enta.cla de -150-:000-$, sendo 100 :00 0$ para continuação das o bras elo 
Instituto Oswaldo Cruz e 50: 000$ para •ultimar as obras d·a Po.lyclinica 
do Rio ele Janeiro,. 

•.-\.o art. 1°, n. 30- Col]Jo de Bombeiros: 
A gratificação do major do corpo sanitario gracluado como chefe 

de classe em tene:n te--coronel será ·a do pos-to ele graduação. 
E levada a verba (!e 2-88 :·603$279 para occoner , ele accô r clo ·com ' a 

proposta, ao paJgamento dos r efo rmados . 
Ao art. 1° - Onde convier: 
RestrubeJeÇ<a-se a rubrica 32 ela proposta : 

Magistrado em disponi·bilidade.. . .... ... . . . . . . . . • . . . . . . . 209:600$000 
Ao art. 1" - Onde convier: 
Resüvbe.leça-,"e a rubrica 28 da proposta : 

Serventuarios do cuJlo cat.holi co . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 :000$0 00 
Ao art. 1", * 1": 
.Substi'tua pelo segul.nte: 
O Governo manterá no CO!Tente. exer cici'o as seguintes subvenções, 

abrindo 'Para e lJa os :nece.ssar1os credites : 

A' Ass istencia Publica aos Pobres, di rig ida pela irmã 
Paula. . . ........ . .. . ............. . ......... · · · · 

A' lVI-ater.nidade da Capital Federal ... . ................ . 
Ao Instituto dos Surdos~.Mu.do.s de Itajubá ............. . 
Ao Ins-tituto Historico .e Geographico BraziJ.eiro .... . . . . 
A' Associação Protectora dos Cegos dezesete de Setembro 
Ao .Asy.J.o S. Luiz da Velhi ce Desampar ada . . ..... . .. . . . 
Ao Insti tuto de Protecção e Assisten<:ia á lnfancia do 

Rio de Janeiro,..-com'])rehendido o auxilio pai'a alu -
guel de casa ... ............... . .......... . ....... . 

Ao L yceu de Artes € Off icios do Rio cte Janeiro ....... . 
Ao ·dispensaria de S. Josê ·no Rio d-e J anei ro ... ' · .. . . . 
Ao Asylo do Bom Pastor ........ . ......... ...... ... .. . 

Total ... .. ......... .' . . ...... .... .. . ....... . 

120:000$000 
.too :ooo$o.oo 

60 :0·00 $0 00 
25:000$0 00 
20-:000$ 000 
20 :00:0·$0 00 

48:000$000 
45:000$00 0 
18:000$000 

4:000$00 0 

460:000-$0 00 
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Ao ar.t. 1°, § 2°: Supprimam-se no final as palavras : "para cons-
frucção, etc .. . ll 

, Ao art. 1°, § 3°: Su.p•prima-se. 
Ao m:t. 1 o, § 6°: Sup.prima-se. 
Ao art. 1°, § 7°: S·upprima-se. 
!\.o art· 1° i§ 8°: Mantenha-se so•b a . forma de autorização. 
:,.,_o art: 1°: § 9°: Depois das ,palavr,as «pod erá revigorarll accres-

eente-se: "até a .impor ta·ncia ·de 60 :000$ll o mais como está. 
Ao art. 2°, ·le.tt.ra: ct) : Sup·prHna-~"· 
Ao art. 2°, lettra b) : su.p.prinia-se: 
Ao art. 2", let t r~c c) : :su.pprima-.se. 
Ao art. 2°, lettra e) : SUI)PJ'ima-se. 
Ao art. 2°, lettra f) : Sup,prima-se. 
Acérescen te-se onde üDn vier: 
Art. O P'oder Executi-vo J'em etterá aQ · Congresso, em sua pro-

xima •r eunião, ·um balanço dos patrúnonios •dos diver.sos estabeJ:ecimen-
tos el e en.siqo, actualmente su:bvencio:nad·os, fn clicanclo as bases que lhe 
parecer em ·mais cD1nv.enien tes para a sua completa •cl e·sofficia lização. 

Art. Os ~égos .que, el e accô:rdo ·com o r egul•ame11to e1n vlgor no 
Instituto Be.njamin Constant, forem classifica·d·os em concurso, terão 
preferencia 1110 preenc.hirnento dos •logare.s de tn·ofessores desse Insti -
tuto, 

Art. E ' concedid a a D. Zi.lcla Raineri Clüabotto, laureada pelo 
Institu.to de Musica, um premio de vi·agem, na .impo:r.tancia de 4 :800$, 
ouro, fi camelo o Gover'l1o au torizaclo a abrir, 1Jara esse fim, o n ecessario 
credito. · 

l1.rt . Fica abolida a concessão d e rações ao pessoal elos estabe-
le·cimentns em cu'jas vel'bas orçamentarias não ·llouver cr•ecl itos espe-
>Cialmente co.nsignados para l>al 1'.im, tendo ·o pessüal subailterno que 
resiclir nesses estabelecim·entos, clh'eito á alime:ntação, mas .não ruo re-
celbin1ento de generos . 

Art . O Go·verno 1JOd erá •mandar abona,r, de Ol"a em ·deante, ao 
te·n·ente-eoro.nel J1ames A~nclrew, ·emqua·nto s ervir junto ao Presiden te da 
H.e.pu.blica , a gratificação mensal de 800$, abTim1o o credito que fôr 
necessar.io . 

Ar·t. Fica o Po .~ er Executivo · autoriz a;do a rever e modificar o 
regim ento das ·custas ju.d iciarias d1a 'justiça local elo •Districto l"ecleral, 
adaptanclo-·o á. actua:l organização. 

•A.rt . O Gover•no poderá, •por equida;d.e, ·conced·er por uma só vez 
o au.x i.l.io de 10 ·OOO$ ã So·ciedad·e ·Cassino F-tuminense, a titulo d e ind·e-
11TI11ização, por haver a Con.stituinte ·funccionado, durante algum tempo, 
no ·edifício que a mesma sociedade possue á :rua elo Passeio, nesta 
.Capi tal. 

Art. Flca o Gov erno au.toriza:clo a criar mais um officio de •::l is-
tribuidor e mais quatro ta:bei.Jionato.s .na Capital F ederal. 

Art. Par-a a cons tru·cçã,o do Palacio da Camara elos Deputados. 
o P.oder Exe·cutivo, á .reqLüsição ela Commissão .c].e Policia da mesma 
Oamara, abrirá os n ecessarios creclilo.s . 

. · § 1." A obra se t ar.á mediante concurrencia ·publica para os proje-
ctos e construcçã·o. · 

§· 2.0 Nas m esmas ·condições, isto é, con.tractada a obra mediante 
concnn!'enqia publica, tanto .para os projectos como para a constr·ucção, 
serão .a.bertos, á requ.isição da Commissão de Policia elo Senado, os 
creditas necessari·o.s ·á reconstrucção do edifício Em que funccinna essa 
Casa elo· Congresso. · 

:Sala das Commi.ssões, 29 de clezembro ele 1912 . ..:... Wcuv/?·p<lo Lecvl. 
Bentct;PC1li1to Mo.wtei?"o. 



284 

Fica soh.re a mesa para set' discutida na s~ssão segui.nte, ·depois de 
publicada ·no DiCL?'io (~O Congn;sso . 

O Sr. Tavares de Lyra - Sr. Presidente, achando-se sobre a Mesa 
a redacção únal elas emendas ·do Senado ao o.l"ça:mento do Interior, r e-
qLreiro a V. 1Ex. ·que consulte o Senado sobre si conced·e urgencia para 
que ·e·ssa redaocção seja ·discu.Uda e votwda i>mnediatamente. 

ApprO!Y8..d·a a ·urg•encia. 
E' novamente lida, .po.sta em di.scussão e sem de·bate a;ppPovacla a 

redacção fi:nal elas emel)das do Senado á proposição ela Camara dos · 
Deputados n . 233, de 19:12, fixando a 'ites)Jeza do Ministerio -do Interior 
para 1913. · 

Vem á mesa e é li da a segu.inte d.ecl~ração: 
•«Decla;r'O 1que votei a favor da r edacção final {lo orçamento do Mi-

nisterio do Interior, por.que n ella não ·encontrei n enhum verbo «acceitar» 
con1 significação d·e «exercer1.1. 

S·ala d·as sessões, 29 de dezembro de 1912 .. - Pires F erreira.» 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

O Sr. F elix Pacheco : -Sr. Presi-dente, a n tes de ·começ·ar, devo pedir 
venia p1a1ra pergunta.r a V. Ex. se por ventura jã. ch egara:m 'á .Casa ,as 

Sessão de 29 de 
Dezemb'I'O 

(no expedien te ) 

eme.nd·a.s d·o Se11ado ao pr·ojedo de Orçamento do 
IMinis·terio da ·Justi<}a e lN·egoci·os J.nter'or.es (Pans<L). 

O .SR. 'PRESIDENTE: ·- A Mesa ai·nd.a não recebeu 
as emendas a que al!ude o nobre Deputado. 

O SR. F!ELIX :PAdHECO: -·Bem, Sr. Pres.tdente. 
Quer.o p.r•o•var á C'ama•ra que sabemos andar d•epressa, com :paus•a e bO'!Il 
senso, e bem assim que é i·njusto ü .conce'to que d·e ,nó.s se anda fazendo a 
proposito da ·aHitude do :Senado em relação aos orçam e.n tos . 

Emqua nto ·espera1nos numero para. HS vo1ações, vou ex.anünar a.s ' 
emendas do Senado ao Orçame•nto d·O lnte•r ior, aJi·nda ·não chegadas, mas 
.iá pubHcad•as hoje pelo "Di.ario Official>l, ·pelo •qu·al me guio e que .no 
GasO 1deve .fazer fê. 

IMui.tas das emen·elas elo Senado ao Orçamento d·O Ministerio da J us -
tiça ·e <Negoci.os IT·ntenior-e.s ·pa.ra o ex.ercicio de 1913 são franc·ame.nte in el>i.ca-
tivas do ne.nhurri •cuid•ado e el o quasi absoluto capri•cho e arbi'tri.o eom que 
nessa outra Hlust r e Ga.sa do Congresso se estuel.am e se reso lvem taes 
a:ssumptos. 

As m·ai.s im.portantes de·ntre ellas não ohedecer.am se•não á l.og'ica dos 
rompantes, ao simpl.es dese·.io de emendar po.r e:me.nida·r e ·pela mera pre-
Su111;pção d·e coá>igir. Resultoir d e..ssa ·coiLaboração uma obra desconnexa, 
inco.ngruente, iHog<ica, que põe o humilde relator que ora vos falla, •n·a 
desaga·adavel co.ntinge.ncia· de diz.e.r .que ·não póde acon selhar a ruce ita.ção 
elas princi'p·[tes corrig.endas despa.chadas do -outro ramo leg.:slativo. 

,Não colhe o a•rgumento da pr.e.ssa e preci.pitação -c-om que o Senado se 
v:'o forçad o a votar o O.rçamento. Essa m·g.encia devenia, pelo co·ntrari·O, 
serv•ir ·de motivo par·a maiores cui-dad-os. Nada m enos de quatro orça:m e\11 -
tos lá estiveram .com folga para detido exame;· e os ultimas cl·a•qü i part·i-
·dos ·foram tão l'arg•amente es miuçad os na tribuna e .na imprensa que, se o 
Senado só tomou c-onhecimento delJ.es qua>nclo l'á cl1ega:ram, ,fo i exclu.siv.a -
m e·nte porque não ( jUIÍz faz·el-o a1ntes. N unca, em a•nJlOS atnteriores, a lei 
ela (]espeza foi tão minu ciosamente cf!i•Hcacla e debatida como -n,g, .sessão 
deste a.nno. Se · o Sena cl.o f-osse •acompanhand-o, como era 'C! e seu dever , esse 
trabalho lento e consc.i e·ncio.s o d.a nossa !C.am.ara e ela nossa Comn1issão ele 
Finanças, 1CJUe ,nãJo Ee 1reun e a po:rtaos f ecl1 rud:as e n etn T.ecusa ou aceita 
emendas sem m·aio·res ex,plkações. nem está habiotu.ada a pareceres sum-
marios ·e aut,orHar ios, ,que tnruis Óarec.em ris·cos e a'Cldenclos :L!nperatrivos, 
não prec_iz.aria aHegar a e.s-cassez elos dia.s tpara se 1exirm ir doa respons·a;bili -
clade de seus erros. ' 

:Os :nossos pocletn ser g-raves, ad lnittinl·OS; oa lgu.n.s :?ão mesn1o g r a-
v íssimos; mas o.s que nos chegam são litncoinparave ltnente peO'I~es, c.o1n a 
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aggr.avan te de ·que nos vêm desacom:pa:nhados ele quaesque r razões que 
a;ca.so püssam servk .pa;ra .a mod,i.f+cação de nossos .votos " opi.ndõeõs oon-
sci.enci.o·samente estu dados e eXJpendk! os, ,12 entregues desde ,Jogo á mais 
ampla 'divulgação . 

. o na;tura:l e o -cos tumei r.o é que os pruject0's ·so!'.frarm :na Casa elo 
Cong•r-e.sso, o.nd1e tivere.tn ._J n-ic;ig, ·u l:-'a ,,d'i~C~·ssã;o S:emPire a~ ais ~arg,~ , ~ 
m a is lon•ga ·cl'O que no outru \ra:mo .cl o1 Poclen- Leg·isl-ahV'o, que a.ssim' en-
co<ntTal'á então o tra•ba,l·h.o Já _quasi féitó e pocierá :por co·nsequencia 
funcci-onar - esta é .que é a vet-dacle - .con1o ca,ltlara re,viso.ra pai~a 

o r<epasse e .retoqu.e da o'br.a em anclam ento , .se é qu e ·em pr·incip-io a não 
re.cusa e 1p õe ·deSI5:'e l·ogo a•baixo. 

Go·mo· ·pôde o Senad o allegar ·que não conhece os orçamentos, se 
d.esde ·Ag;o.sto se .acha,m ·ell.e.s no ple·na:rio, o que nuruca acontec·eu em 
épo-cas a.nteriores? .Se de·s•d.e Julho os jor.naes discutiam prolilf.i'Oamente 
a1~guns del::,e·s? 

•E por que votou eJ.le cl.e ftfogad•i•tho o .proj·ecto, qu.e ha <l ias lhe man-
d'tunos, ,,-,c'od·if'cando a lei .ele expulsão, se nàJo porque a ma:teria. fôra 
exlha:ustiV1amente ·e~gotada nos de>ba.tes travacl·os . aqu-i na Camara? 

A falta de tem.po não é :püi-s e-scusa que se aclmitta ou que po.ssa 
j'Usti:fica.r ~pareee,res á la. cNa:bl.e., en1 que se .manda=m faze:r -causas in- , 
a.ceitaveis, co·m um s<i.u:rpl•es c<-o•nde ca.nvien>, e se ·111·a:ndram s:upop rhni.r m e-
di·c1~s razoarv e-is ·e jus.ta.s por un1 seeco <(SUJpp.i'·t·Ina-·Se)>, s.en1 mai·s ··pa;la.vra. 

A Can1ara não pôde n e-m eleve aceitar s·ub1nissa €~sra tiJraxe auto-
rita:ria e vexatoria que o o·utro .ran-; o ·Lgual, do L e.g·i.slativo, .the quer 

. i.mp&r. O .seu dever é •retrucar, s·em animosidade, mas com a tranqui.Lla 
fi.rmeza q.ue .J•he .eleve <vir .ela cons-ciencia do üe1ver cumprido, -sobretud o 
quando se lhe quer ,attrvbuir o que n·ão f ez, '!)ara -d-eixar ao Senado o pa-
pel sympathico_ á opinião, que a.Jiás é :mais ·cl·if<fidl d·e illudir-se .do que 
muito·s im.agi.nam . 

JÜ ReJ.ato.r da •Co.mmissão de Ftna nças ·da Camara, exam<inando o 
orçamento elo In teTior, tal qual o S·ena.do o modi•fi-cbu, como consba 
ela acta .puhJ.i•c-acla no D·icw·io Officia·l el e •hoje, não s·e julga, pela f.util 
a.l.le.gação ela urge·nc·ia do .ten1po, o·br·ig·aclo a acolher-se á omnmo d·a s·i-
t'uação que o Reg-in1e-nto l·he ·pe r·rr.iitte, d•e formular ás carrreiras um pa-
r ecer verrba•l. 

'Este <Clesautol'i?.ad·o R elator a·liás peéie · venia para reservm· pessoal-
Jn ente para si a -res•ponsabili-clacle .das verdad-es duras, ·1nas s inceras·, ·que 
está ·ex.pon cl'o. 

A 1primeil'a olbservação qu·e o m esmo R ela·tor -d'eve faz·er é qu e o pa-
recer en1 q.ae o .Senado rb-aseou a vota.ç~o elas en1 enda.s não reunia .maio-
ria. O eminente .Sr. Tavares d e L>•ra., Rela1or ·deste orçamento ·na outra 
cas-a do .corngresso, ·foi u1n -d.err·otra.d'D; as:::rig·nou v·ep,ciclo. O seu .c laro 
esp·irHo n;:\.o ,podia de modo n en hum contormar-se oom· o.s ahsurd·os qu·e 
se ;pr.at·i·ca-ram a •portas fechaclRcs, na sala ela CommLssãJo ele Finanças 
d·o S'en1ad-o, aereamente, tUo1TAl-l.tuariannente, .pelo pro-ce~.so que o po·VO, 
na s ua gy-ri.a ~prit t o :r·e s~ca, c.ha'lna a aUt-o e a l(],gcl,o. Pa.rec.e ha.ver 'a,li u.tna 
e~tram!ha congreg·ação uni:Pessoa.l elo /?tlclexJ risca,n :::lo e a.ugmentran d·o se.n1 
tirrte n e n1 .guart e, C·0111 !liiber.dad·e ·de f.aze,r as ·COUS'a·S a seu .talante . 

Venddo.s ·como o .Sr. Ta~•ares ·ele ·Ly.ra ou acJ.cl ita:ndo restricções que 
revel rum. -cl:iscordancias, ·suhscrevetallTI tambe·m: os .Sr:S. Fe-Hciano Pe.nna, 
Aczer·ecl•o e ·Bueno d e Paiva. Ao .todo ·quatr·o votos. O •parecer, (lest'arte, 
f.icou 8 end-o .do·s S.i·s . Glycer-io, Uí·•bamo ·s.anto.s, Victorino ·Mo·nteir·o e L eo-
poldo el e Bul:hões. 

r.r e lTIOS OU nãJo O cl•it'·8ltü el e •perg Ltnta·r •(1 Ue pa~l"e.ce.r· -é 8·SSe •cl8 qnat.I'O 
contra quatro, .pelo quarl a Pwesie1enci.a omnim.ocla1 do 13-ena.do se guíüu no 
anntN1Ciar - a v.a tação d·as emen das ao al.lud'ido orç.ame.nto? 

I 



A Oamana, no ür,ç.amento .d•o i·n.t eu·ior, q.ua·lquer qu.e s·e.i·a a lnjus-
tiç:a d·OS a;paixona.dos, tez o•bra •J'azoa.Nel e de 'CO•ns.cienda, (Apoiaà).O·s·) . 
E.Ha regu:lou de modo derinitilvo a ve]ha e -il't'itamte ques·tão qu:e ,p.amecia 
i•ns.alUivel, entre .a União e ü .Distri•Cto, pelo ·cu.s>teio d·e tres g.r·aJlldes J'a-
JT•os d·e se.r vi ç:o a:ffecto.s ao mim·Lsterio d e que se trata, 

F-o-i ·es.~·e o uniero au.gin ,ento' ap:recia.vel da .des:peza, ma .s a-ug me.nto 
fi cõt:.cio, po.rqÚe só fez l•raciuz ir 21 reaJ.i.Jad~ dos g'astos . 

· JD1n re:Jaç.ã:o a .ess-e In ag-no as·sum.pbo o Senado n ada {Hsse, ne.m o 
seu prurido sjngular de econon1i as augm entativa.s .se Jn~.li'ndrou co.m. a 
nDssa o:tYJ)Ortu:na e justiiicad•a ·in i·c·iaUv.a em ]l'I'Ql ·d·a Vel"d·ade O•rÇa m en-
ta;ri•a. Mas para nã,o deixar de metter a sua cO'lher, supprimiu pro-
sai·camen•te o desti111o ela quota '{1e 200.:0·00$, que ex.ig1i•ramos da PrMei-
tura, a titu::10 de s·a l·do de di<v.j.da, pa•ra auxiliar a co-nstrucção ·de uma 
1Htternid'ad•e mode•lo, pa.r•a a qual dfl!riamos outr.o:s duzentos, entra ndo 
a Santa Casa .com igwa.l ,parcel>la e -recebend-o sem :r.e luta,ncia os onus 
do custeio , .E.ssa müdificação nã.a deverá ser a,ceita peJ.a Oamara, 

N·o resto, =S'e111tpre que ,nos foi ·pos-s•iV-el, co-rtámos, não rás tontas, ao 
modo do Senad o, mas .refleo1, W·am en.te, ouvindo o !Governo e co:ns·ulta ndo 
os interesses da adm illistração, sem.; pr·ec-iza:rm •o:s a rrasta r até á n oosa 
sala ·para -é!'a!' ex.pJi.cações, o ·honrado •M>i!nistro qu e tão economi-co se 
tem .mos~tra.do .na g-e-stãro dos n ego c-ios ·de .sua p.asta. Co.rtámos nas o.bra-s, 
nas .cJi.Ji.gÉmcias poJ.ioiaes, ·no A·Cre, n a S.att>d·e PuhHéa e em pequenas ver-

' bas avu1sas d.e ·eoi.:ped-ie nte e m ateri al. Selecoiona:n.d-o n as ·em endas de 
2" d.j.scus.sã•o, só aceit:á-n:'Os as que pudemos pro•v.ar CJU•e e;ra.m proceden-

. tes e -ut·ei-s . 
•Surgia ahi a e.terna quesUlo das swbvenções e auxN1os, A Com-

miss[o enco.ntrou-se d·ia.nte cl•e ·cer<?a doe cem Bm en das, .que ameaçavam 
onerar os cof·res pub·licos ·de .mai·s -ele & , 000 .contos :de des:pezas n.avas, 
Ladeando a diff1culda·d€ eom sincer·o desejo ·d•e •fazer O'bra di•gna, a Oom-
mi·ssão p.re•parou um. substitutivo que er·a tudo que :havia de máis ha-
bil, G1pportun6 e .r.az o.a:ve.l . N-e.s.s·e .s:ubs.titut:.iJvo, eng 1otbou as casas d,e ca-
ri-da-d·e, associações de prev·.ide~ncia; imst-HutoS scie-ntifi-oos, histori.cos e 
Ji tterario.s e •bem as·sim as ·es·colas e academi·as não fundadas nem ma;n -
tidas pela Un:i•ão, Mas não os eng.lq:hou .para a,dm·ittir outros e sim 
.para a.sseg·u:rar 8JS que j!á. g·osaiVam dv.s favores ·d·a Un.ifuo, .p.rovide·n~i

a.n d'o tambem para que o Goven\o .,·e.gu la m entass.e es·se asstvmpto e sub-
o.r;d·i-nrusse as novas concessõe-s d·ess•a .;~attt1rez-a a -reg-ras f ixas, adiando 
para o '2° sem estre do e).,."'er.c-iclo a outo·rga de norv-o·s auxi•l-io s e po·ndo.-os 
na dependencia do a ugmento da re.nda. Elra tud'o que .h avia de mais 
cauto, dise>reto ·e equanime, 

·Q-ue i\e7. :a .Senado? Elim inou tudo ioso com um traço ·de .penna e 
mand-ou ·que só .fi.cas.sem v i.gora.ncl.o as s ubvenções ás casas de cari-
d a.~J:e do . Districto F ecl errul, a•bri.ndo, .po•l'ém, de~·de logo, uma ex·cepção, 
um pouco adiante, ·pa ra hen ef>icia.r ·CO·m · GO contos o aJ.i~s ·pro.i•ectrud o " 
utUi:ssimo <Ins.tit ut-o de Surdos -Mudos ' ele Ha.jubá, pêlo qual· se interessa 
e com ra7.ã.o o emi.nente Dr. vVenc.esláo Braz , A emenda do Senado 
manda mctnte?' · à s uhvenç[Lo do Lyceu d·e A•r.tes e IOffi·cios,' q u·e não gosa 
d'e a ux-ilio a1g·u.n1 da pas ta .do Interioi·, por .clt\::pe·ncl.el' d•e -outro nlinis.ter io 
o e tl sino JJrofLsos iona l qu e e lle n1inistra . O ra, se·nhores, só se 1mantén1 
a,qudH.o• que j>á ·existe . i\IIa.i.s ainda: o Senado · mandou daT cem cantos 
a utna. ·ccMaDenüdade -elo Rio de .Tane-ii'O)>, que ni.n.gue n1 sa.be quaJ S:e j·a, . 
. pois ne.nhun1-a ex is-te CO'lTI e.ss·e .non1e. 

~\.s •representaçõe.s dos E·s tados nesta Casa .não .•pod em :dar o seu 
a:ss-entim~efito á odiosa en1·end1a elo S·enacl o·. O R·e1lator a'conselh a ·a Ca-
n:1ara a re'j e ila.il-a e a·pr·oveita o e nsejo para accen.tuar qu e e lla eles-
organiza . l'ad·i.cal.m e.n te a · maior .pa;rte do :ensi·no · su•peJ·i.o.r do •!Xtiz, p or-



4ue ret-ira as •subvenções ·á& •Fruculelrucle;S, Escolas ·e Academias J.iv•res, 
j•á e:x,i.stent·es e oom honroso ·pas.s•ado. A d.ei'i.cioenüia dos institutos fun-
dado:s di.rect rum e·ntte tpel.a nação p·ara esse fim é •co.usa jU:l•g;ada, so<brr·e a 
quál .nã'O !pl;·ec.izamo.s jn~tstir. NofLo ruchand.o 01111d'e eor·ta·r, ó Se:na.Jdo ·es -
eollleu a ·cariclrud·e e o ensino •para objecto ele •SUta,s te.sm1ra-das a esmo . .. 

tO Relator a-c-onselha a Tej e.ição da· e men.cla ·212, sem ·comt•uclto se op-
pôr á ·ruppr ovação d o.s 60 contos panL o Tnstituto ct·e ltoaju·bá, s e V·ier rló 
Senado en>enda. ·em separado nesse sentido. 

As e.mendas d a Oo1nm.is.são do Seriard-o, d1e .ns. 1 a 8 (si.go aqui a 
o r{l1e 1n que vejo na ·a:cta pulbli ca;da) · !po.cl e·tn ser r e:cebid'as e lho~rnol{)gaclas 

pela •Crurna,ra, •porque süo r ec.tif.icações Ji.gei•ras , sem mai-oT impo·rta,n'c.ia. 
A de ·n. 8 .manda .reduúr ele 3·5 a ' 1•5 contos a ver-ba que conce.de-

n:.os par.a .o mo:biliari-o d•-o iSalão de ·h0nra d-o Supremo Tl'i•bunal, q'lle 
teve d·e enoonnmenjar :es.s es 1novei:s P'O~r occa·s·ião .ele sua anudança. [-n~ 
forma-d-o <d'o <p reço de.ssa ·entcommen•cla, não p·osso a•cei'lar a reducção 
pr·o.posta pe.la -outra Casa, 

A err:-en da n. 9 d€t>'e S·er aceita .po.rque é necessaria. ·E·Ma co·n.sagra 
ver.ba ·para as d es-p·ez·a.s· reS·U<ltantes 'ela .. refN':m fl. da Procur-ad•oria da 
R8!Putblica, no Dits tri.cto, 1:e<forma essa decretad·a j•á ·de.pois d·e aptpi·o-
va,clo o o.rçatmento •pela Gamara. 

A emenda n . 10 ma11.da.' d-ar u<rn.a .grat.i11icação d•e 1•2 :000$ ao J ,UJiz 
Fed eral de Moa.to Grosso, emquanto e.stiv•er oom.m-iss-ionado pelo S.utpremo 
'IIritbu<na;J .para dar execuçãio 'á sentença d·o m•esmo T•ri•bunal na questão 
d.e 'limites daqueJ.J.e JD.s,tauo •com o de IMa.to Grosso . A .comm.i•s:sãio é ex-
ce<pc·i·ona-1 e tl'atha~hosa . Por <b-e.n e.vo>lenci·a ,i'ustifka.ela ·pód'e a emen•da ser 
~~~- ' 

A ·emenda .n. 11, a de n. ·20 e a u lt ima ·parte da de n. ·1•9 referem-
se aos refo.rmacl.as d e Bntnbe-iro.s e da Poai-ci·"a, a·o,s. m~a.g'istrados em dlS-
po-ndhilidade e a os s e.nven tuàrios .elo Clul.to C<athoJi.co . O .Sen.adto nãJo quer 
que es-ses inactivos fig·urean .no .arçan1e11to .da Faz.en da. co.m'o pro,poz a 
Cama,ra. E' 4m.a questã.o s em g.r·ancle i.mportancia no f ·undo, embora se-
m e.llh<ante tna•ns.fer e·nda, como a d•o,s r.e form ad•os da 'Guerra e ela Ma-
rin.ha f01S:se ~r eai1rm,ente 'Va!nta;j osa p·ara a uniifo.ntni·d~ad>e e t~egu1la.ridad·e 
ela escrip.tu.ração e d.a .f.i.sca:Hzação das cles,peza.s desse ,genea'ü . 

. A ·~oo1m ;mdssão arce i.ta a 're du.cç:ã-o p:r·oject,ada na e1nen'd-a n. 1-2 ·da 
Co1mm·itsE.ã·o dto !Senado e r ej eita -o aug.tnento ·p. J ~opo.sto ~ma d·e- n. 1'3. . ' 

Pod,en1 ser ace i1tas a•s dte 11s . 114, 1•5, 16, 117, 18 e 1Jl'ill11eira !l}arte 
da ele n. 19. 

·A emen.Cl'a n. '2'2 d-etve s er ,r,ejeHrucla po·r nã-o :haver .nada que a jus-
tifi.que, e p·or se:r m·uito p.r ejudic-ial á .cauE<a do 'ensi.no, como j•á fi.co·u 
clemonstradto, pois .supp.r-inne, ju:nta:m~e·nte coJn · a.s srubrv·enç.ões ás cas-as 
cile catildacle d:os ,J:Ds·tad·o.s da iRepu:bH:ca, os a uxüios 'ás es co.~:as ·de enge-
n!lar ia, •f.ruculclad·es el e m-edjcin,a e ele dire ito, .]la .ahnos exi·stent-es e que 
presta ~m ·e .pti.mb ~s·erviço eon1 -o ,su·ppr i.r a def.iciencia peova.d'a elos est&be~ 
l•ecimentos que a N a ção 1·undou. 

En.t.ne a.s emendas d-o Sena,do ha duas ·que encer.ram c1·i.s,posições v·eT-
m,anentes e eruv•olven1 cr-eaç:.ão c1·e lug-ares. ~~ Ca!lnar-a não d:ev'e ace·i-
trul-as. ·São as ele ns. 3:í e .4'3, a .po1·i.mei r a esta•bel-ece·n elo pre•l'er•en c·i.a no 
,p·reench·imento das- vagas d.e professores ·elo In·stitu.to elos IC:é•gos e a 
s eguti·da nnanda.nclo -crear nnai=s ·u·n1 ·Of-ficio d e oclis·tri,bui·dO•i" e nr.tais qua-
ttr:o tab'ellionatOts . na Capi1tal Fed eral. ES'ta, ·po1~ém, ~não acarr-eta <.l e.s-
pe,za e . .a Camara r esO:lverá .s•e quer aceita!l-a. 
· 1A cl'e n. ·.36 é an-ocly:na ,e "Í:>6cle ser aC'ei.ta, ta.nto ·tTia!iS ·quanto, 11a 
2'1 .cl i ~ ·cu,s·são td'este oorç.a,m·ento) a ·Oannara, 1p rÓv i·clen~C<ianclo ele modo tnu.ito 
tne11hor so!bre a • cl es-o:flfi!cia~Hzaçã.o cl·o ensino, rup.pr.OV10U 1Pa1·a fo: 11J11 a:r pro-
j ecto á pa.rte -uma emend-a .elo Sl' . Jowenli<tYI! P<i.r·es ue.s;~e senti elo. 



As emendas ns. 38, 39, 40, 41 e 44 estão mais ou menos em con-
dições d·€ ser aceit·as . 

O ·.se.nad•o su•p,priqlio rua cauda do -orçamento d·i•ver.sos d<i.sp-ositiv-os 
app•r•o·vruclo.s .pela Camara. O Relator não pód·e aceita.r todas essas s·up-
pressões. A relativa ao saneamento de 'Santo A:ntonio d!o Mruc1eira, oom 
a ·creação d·e uma Inspectoria d•e Porto, ani dev.e ser manüda. ·E' uma 
necess1.dade naciona l, .s·o·bretudo dBJ)Ois d•a .construcçã-o &a iMrue1e·i•ra-
-Mamoré. IguaAmente .deve -ser m·antilcl·o o aux'iuio de 20•0· contos. á Sant·a 
Oasa ·para constt·ucção cl·e ·uma mater,üdacl•e .moclelo, ficando elloa com 
OS •01l1U.S do CU·steio e devenc110 . . gastar na m·e·san.a COllStrUCÇà•o 200 cofl-
tos .seus e m·ais ·o·s 200 que a 'Prefeitura deverá dar ·em rvi:rtude .d.o ac-
côrdo a,pproVlru:1o •neste orça.men.to. Não é só uma :r.eleva.nte questão de 
a~ss is:tenci.a ,poLvbilica ·Que preciza1nos ~r.e·so1ve:r. Trata-se tam.bem do in-
teress·e do ensino medi·co. A -c!ini•ca d-essa especialiclad'e estâ 1)ess1ma-
mente i.nsta!Hada e urg'e concertar ·essa ~situaçã:o, ele que a ' in11)rensa 
tantas ve7Jes tem -·s·e occu•pacl.o. 

A. Oamara, ·na sua sabecloeia, dirá se .quer manter as emendas que 
Wl)p.rovou contra o pa.recer .da Commi.ssã;o ·e que o Sen·rudo mand•ou sup-
primdr. E n t.r e estas ~fi.guram a a:utowização pa1·a a trrusladação d'os res-
tos d•o;s ex-·sobe.ra.nos, a a.utoriz·ação ,pat·a auxili·o •ab.s E-stados .. . par·a eles-
envo lvimento da instrucção :prilnaPia, o aux:Hio· •&o rCongres•so dre llln-
pre:n.sa, etc. 

E aqui termi·no, Sr. Pres1c1ente, o m·eu cav~co, c1uand.o menos, s·er-
' ' irá pa.Jla P•l'OIVar que a .pressa .nrl,o ·é incÕmpa.tivel C.O•l11o o ze lo meticul-oso. 

O Sr. Presi dente - Acha-se sobre a mesa o seguinte requerimento 
de urgencia: 

Requeiro urgencia par.a a discussã;o e votação inunediata 'las 
emend·as do Senado âo projecto ele orça.nento ela clespeza do Mi·niste-
r io ela Justiça ' e Negocias Interiores. 

Sa·la elas Commissões, 29 'Cle ·dezembro de 1912.- ii'e~ix Petch'eco. 
A·p,pr•ovacJ.o. · 
Discussão . uni-ca das emenclas do Senado ao orçamento da Justiça 

e Negocias Lnteriores. 
Encerrada. 
Rejeitadas as ·emendas ns. 5 e 10, elo Senado, .pela numeração 

J'eita á margem do aut.ographo. 
Votaçà!o da ·emenda n, 12. 

O . S r. Raphael P inheiro (peZct O?'Clem) dustifica a . ·necessidade de 
não ser approvada a emenda elo SenaÇlo que su.p·prime ãs grati5iemções 
el e que gosa o .pessoal da P·olicia Maritima. 

:Su·bmetUda a votos, •é rejeitada· a ·emend·a n. 12 do Senaelo. 
Rejeitadas as emend.a.s elo •Senado ns. 14, 20 e 21. 
Votação da ·emencla n. 22. 

O Sr. Felix Paeheco ·diz que, tencl·o se .cleclarado suspeito para elaJ' 
parecer sobre a emend·a, tambem se julga suspeito para dizer so•bre a 
emenda •elo Senado que supprime a medida que a Camara achou op-
portuna. 

O S 1•. Ma.m•icio ele Lacerda. justifi·ca as vantagens que a;dvirtto de 
não .ser approvacl.a a · ·emenda do Senado suppt"essiva •ela snbvea1ção ao 
Congresso ele Imprensa. a reunir-se nesta .Capita;L 

Rejeitacl'às as emendas .ns. 22, 23, 24, 28 e 29. 
Vo~çã9 da em~da n, 30. 

21 
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O Sr. Mauricio de L a cerd•a justif ica, em breves palavras, o pedido 
que d'az â Cam ara para não approvar a ei:nenda do Senado relativa á 
t·nas liilação ·dos r estos mo1-taes do ex-impera1dor e d•a ex-imperatriz. 

Rejeitadas as emen das ns . . ao, 31 e 33 . 

O Sr. Presidente - O ·projecto e emen das .vão ser 'devolvidos ao 
Senado, officiando-se sob.re o occorricl•o. 

Vem â Mesa e é lida a -seguinte declaração ·ue voto : 
«•Declaro 'h aver vota,do con.tra a emend a n, 39, n ão só pelo ·r e.speito 

q ue tenho ao nosso r egim ento, com() ·porque nãQ me parece razoavel a 
·m·eação dos cargos cl ella constantes, quan do .h a em discussão pro•jecto 
que ·te1n sido g ran demente ilnpug·nado. 

Sala el as sessões, 29 ele dezembro ele 1912. - Ribei1·o J ttnUJtveint.'' 



SENADO FEDERAL 

ORÇAMENTO DO IN'l'EHIOR 

Discussão 'lmica ãas -emendas do .Sen ado, rejei.taclas pela Camara 
dos De')lntac1os á proposição n. 333 de 1912, fi xando a despeza, .do Mi-
nister io da Justiça e Negocias Interiores .para 1913 , 

ó Sr. Ta-va-res de Lyra - Sr. P r esidente, a o.r>ação que proferiu 
hont-em na outra Casa do Congresso o -emi•nente jorna lista ·e parlamen-
tar Dr. Felix Pacheco, força-me a preceder de !ig·eiras consi-de rações o 
p'ar-ecer que, na q ua !Ma·de de Relato.r !Clo .Orçamento do Interior, .me 
oabe 'da;r ao Senado, ao •ter -este <de n1anifestar•se ·sobre as emendas a 
q ue a CamaT-a c1o.s Deputados houve por .bem 1negar o seu assentimento. 

Faço-o J)ara que no esp.ir ito lucido d o i-Ilustrado Deputad-o n ão 
paire a duvida de qu-e o Senado, .nas modifi.cações que p ro poz, obecle-
ceu. 1algumas vezes ao deli'berado proposito de ·emendar por• emen dar. 

Sou ins·uspeito para affi.rmal-o , .porqu-e, -em diversas ·dessas moc1ifi-
caçõe.s, f ui 1.1m ;venci·do no seio da ·Co.mmissão de F.inamças. 

•Se.ia .S. :&'C. mesmo, cujos el-evados m eri tos •todos admiram e reç~
peita'ln, o juiz d·ess·a contenda, o·uv i.ndo as razões que levaram aquella. 
Commissão ·e o Senado a votar as emendas que a Camara do.s Depu-
ta;do·s, em ·sua alta srubedor-ia, ·rec1.1sou. 

1Serei apenas o ürgão ·d·e ·meus ~colleg·as, ·calando ·diverge:n-cias pes~ 
soae~s ·qLue, en1 varias pontos, .1ne s·epara1n cl·eHes. 

A primeir-a emenda rejei-tada pela -Camara é a .que ·eleva de 4 :00·0$ 
uma das sub-consig.nações do ma,terial 'da Casa d·e Cor·recção. 

A sua •justificativa é esta: 
A n tes ·da inauguração ·dá no-va encl'er.ma.ria (1910) a 1ot·ação d.:. 

Casa {!e ·Correcção -er a de 173 sentenciados e [)ara o respectivo .salario, 
sus•tento, ,curativo .e vesh.1ario, .consig.nava~m as leis orçamentarias 'l''é•i·S 
5(! :000$000. 

Tnaugurada a nova enfermaria,, fo r a m aprDveitÇI;das as" 25 -eel'lu la.s 
que leram -por -ell a OClOU·paidas na 4• gal-eria, ele-vando -se a l-otação <dos 
·sentenciados a ·198 e a sub-co nsignação citacla a •63 :00·0$000. 

•Mas ·esse a·ugrnen to é insu.fficiente, po.rque, além da elevação do 
num,ero de presos, ·houve alteração na .quantidade e na qualidade daa 
rações, assim co.m·o -nos salarios arbi-tra-dos aos sente:nciados, em vir-
h !d·e do .r eguhvmento qu-e 'baixou .com o d·ecreto n. 8.29,6, ele 1-3 de ou-
tubro ele . 19 10. J-á no :lJr imeiro sem est r-e 'deste a nno verif i-eou-.se um 
rrT;ejiJc>il t de cerca ·cl·e dous ·con tos -e para que e'He não se rep.J'Odu.zisse no 
exercido vi:ndoqro, co'lno pro:vavehrnent e se r eproduzirá nO segun do se-
m-es tre 'déste, a Conr:r!i.ssão ,p rOlJOZ o angmento ele 4 :QOO$ n a dotação 
orgamentari-a, · 
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:A emend a á rub1·ica 20· manda supprJmir uma diaria de 5,0$ aOfl 
m edicos a judantes da saude do <porto pela v isita dos navios entr rudos á 
noite :no Rio de Jrunei.ro . Ess~e.s m·edicos já tivera-m ·essa ·di,aria, mas, ele 
p,res'ente, não a :teem e .nem o g·ovei,no jLüga n.ecessaTio abona l-a . 

A terce i-ra ·ein,en'da mánda destacar d:a verba Soaaonos jJ1tb<!i·cos a . 
quanJt.!a cie 6 :000$ paJr a auxilio a . um recoHümento de· orphãos . ·em Pe.r~ 
na.rnb u·co. :A Co:mm issão achou deslocado o auxilio n a verba em que f.o i 
colloc>~.cl o, :Salientan'do, aliás, que e1!:e ·f:õ'r a consequencia de uma ·emencrà 
approvada pela Oamara ~em 3• .'discussão e não prO})OSta pela Commis-
são de Finanças da mesma Camara .. 

:Quanto ás :cl'emai.s emendas ás rubricas pro1n·iam·ente o:rçamentarias 
a Oamara approvou-as, o que quer d izer que ella,;; não inddiram na 
cri,tica :do honrrudo <d·epUJta;do ou,' :pelo menos, q ue não er&m <'!<e ordem ·a 
abterar o pensamento que presidiu á votação da 1)l'Oposição. Convém, 
ento·.eta;n[o, uma refer encia .ao r esta;beJ.ecimenbo no orçámento das ve:r-
bas destina;das ao ·pagamento :dos l!llagi·stra;J os em elisponibilidade, dos 
Berventuarios do :c·uJ:to catll olico ·e ~d ·os retormaclos ·ela Brigruda Policial e 
<d o Go,rpo 'de \Bombeiros. Enten dera a Commissão de Fi·na;nças da Ca-. 
mar a - e com :ella a mesma Camara - ,que, tratando-se de . c las·ses 
lnadivas, mais acertruilo e-ra concentrar ~tod,o o ·serviço no Ministerio dá 
F1az·enda, por onde já CO!'re :parte d·ell:e. De facto, não ha inco.nven:iente 
no a !V'itr·e lembrado; mas, para tornai-o effectivo, seria necessa.i·io crear 
na Di.l·.ecto,ria rda Despeza ·do T·hes-ouro u.:na secçã0 ·para •enca'rreg·ai·-se 
exclusivam en te :do mesmo serviço, :afim :não s6· de 'Clar-lll e unida;de, ,sys-
temaNzand·o-o, como tam·bem .pa;ra evMar que fosse :retardrudo o anda-
m ento d.os processos n aqueJJa repartição, .em que, até hoje, pela insuffi" 
c iencia 'dO pesso:a l 'Clell e incumbi-do, as ~reclamaçõ,es :dos interessaélos sãb 
cons tamtes . 

Esse as.s·umpto foi :d:evi·damente rponderaclo .por océasião de ser de-
bati-do o .orçam ento :da Fazerrda, tendo a ·Comm issão ele Finanças r~e 
solv.ido, no que foi acompanhada pelo :SenaJdo, manter as cousas no 
m•es1no ·Pé ·em que se a;cham 1pr.esente·s. 

·Como con sequ:encia d·essa resolução, <foi supprinüda do Minister io ela 
Fazencla a verba 0)ara os im~octivos do Ministerio ,d,o Interior. 

Restabelecei-a 111este era urna necessid a;cle imperiosa. 
Agora v:ejamos as a,utorizações. 
A prirneira :d iz r es:peito a subvenções ,e auxi lias ás casas de cari -

da,d,e, associações :Je ·previd.enc ia, institutos scientifi.cos, ihistoricos e lit-
rtel'a1rios e, bem -assim, ás esco las •e a•ca:den1ias não 'fundadas nem Ina n-
ti:clas pela Un ião. · 

A maioria ela Commissão entend·eu. que n ão dev ia manl!er auxillos 
e subvençõ·es a instituiçõ.es :d ess.a natureza nos Es·tados e apenas a a l-
g•uns ·d.e 'be.nef icencía e caridad·e desta Capital. 

Errou? · 
E' J.)OS'SiveJ; e ·eu f ui venci·do .nessa ,êle.liberação. Mas é u.m ponto de 

vi~ta r.es-pei'tavel. 
No § 2° (lo aJrt. 11°, o ·senado mandou su:pprimir na .pa,rt.e ll'imLI as 

palavras «1JC/.?'c! a. oonst?'1.!oção c~e nmc1 nwterniclcv<~e mocnel!o na. GcqJitetl 
Fedetretlll. iJ?o.r ,q·ue? 

Entend eu, a ·Commissão q ue ~dev i a tratat' desse assumpto quando to -
ma;sse ,conhecimento do ·pJ·ojecto que a;utoriza a construcção •de· um ecl i-
fi:cio ·para a Facu!:cl:ade cl'e Med ic:ina. P.arecia-Jhe que, em vez de con-
struf r agora . uma m ruternida;d:e, na ~Santa Casa ele Miserieordia, devia 
faZ'el-'a, .OJ)portunam.en te, a nnexa fuquelle estabe!:ecimento. P6de n ã.o s er 
a -me.J-hor a sua opinião, mas, em ~todo caso, é um.~ opini ão corn f;;t'rO'l' 
~~la qu a l m i!Hafn arg-ume:ntos vruliosos. - · 



A su,ppressãb do· § · 3° do art. 1• visava all"tviar o 'l'he5ouro ele uma 
despeza que á Comm.i-ssãe par.epeu aclrav-el. Refere-se ao auxi liD el e 400 
c-ont.t!>s á As·sociaçãe d'a Irup,ensa para comm emor aJr o 25" anni versarl·o 
da aJbol ição ·da e:soravidão. · 

· Quanto á mudança el-a Colonia CDrreccional, a Commissão teria ac-
·Ceit·o o additivo sob a fórma -(]e autorização, d-eixando ao arbiülo ·d q 
Governo julg·ar da c01nvenieneia ou .. inconveniencia :dessa ITIU·dança; ·n1as, 
como a •disposição era imperativa e 'noo autD!·izava a abe·rtura ele cre-
ditos, a .s-ua suppres·são n enhum prejuízo traria, po·r.qu.e o· Pod-er Exe-
cutiv·e não está im1Jedi-do ·d·e propol-a ao -CD ngresso ·em· qu·a l·quer occasião. 

O § 7• manda auxiliar com 100 :000$ o san;;amente da vi"lla de 
Santo Amtonio do Ma;d-etra. 

·A Commissão propoz a sup1)re·ssão, aii·ás com o vo to do illu-stre 
Sr. Senador Azeredo, :para incl-u·i·r o saneam;;nt.o dessa villa em uma 
autorização no Minisberio da Viaçã<'l, permittindo que elle se fizesse de 
modo que o ·d·e Po-rtD Vélho, qu.e lhe fica proximo, pela companhia en-
ca•rre.gada da -constru-cção da Estrada de F·err-o Madei-ra a Mamoré. 

Re1a<ti.vamente ás l ettras b e c -dD art. 2", o pensamento ·da maioria 
da Commissl!;o foi occu'J)ar-se elo assu:n-pto ao ser d-ebatido o' pro.iecto 
que -eleve s·er apresentado · pela Com missão ,Especial para esse fim no-
meada pela Camara -d-os Deputados . 

-Nem -ella, nem ninguem ,pócl.e, na 11ora qu.e passa, d·e,sinteressar-se 
do problema elo ensicr-10, q:ue no Brazil é, e será por muito tempo, a 
meu ver, o .problema por -excellencia. 

No toc<l!nte -á JJettr.a e, o 8-enacl·o o que quiz foi afastar, quando a 
anarchia dos esp.i•ritos /já ·é 1ãD gran:le e se tem reflectid-o cJ.e mocle tão 
lamentp.vel em á ]gu.ns Es·tados, na a nar.chia elas ruas, foi afastar, .re-
pito, uun 'J)retexto para •nDvas agi-tações de ord-em politiea. 

Foi um acto de prudencia, .em momento ·em qu-e já não ·são peque-
nos o·s em·baraÇDs ~ àifficu-ldad·es .que su.rgem a toda ·ho•r.a. 

A s·u·p-pressão da lettra f era a .conseq-uencia da deli·beração toma·tla 
quantD áo § -2• do a,rt. 1•. 

Resta o· acl-d·itivo Tej·eitado pela Camara, dandD 1)refenencia aos ce-
g-os, ·Classif-icados -em coneunso, para -o provimento dos Jogares de pro-
fesso.r.es do TnstitutD .dos . Cegos. 

•P.reliminarm€nte so·bre ess,e a;d·clitivo foi ou.vi-do o emin·ente 8-r. Mi-
nistro da Justiç.a, que a elle não se oppoz. 

E.ss-e .atlcliti.vo -é o ·r·estabeteciment.o, com -restricções, de um d isposi -
tivo do l\egulamento de 17 ·de maio ele , 1-890, que mandava nomear para 
as cadeiras que -vaga~sem ou para as qu.e fossem novamente cr·eadas no 
Instituto Benjamin CDnstant, ind e-pend-entemente ele c-oncurso, os repe-
tidores c-e!;'os, ex-alumnos, mediante prop"os ta do director, . 

Não queren·dD ·alterar o negimen dos co.ncursàs es ~ abe lecidó pelo 
actual .regu~a.mento, mas julgand'0 ser justo dar pref.er·encia, en1 igual-
Gade ;cl,e .condições, aos cegos q·ue Uvesse'ln cur.s,ado o institu t-o, a Co-:n-
missão .p.ropoz D aclditivo nos term-os em que está recl.igido. 

Escapon-me ainda · 'LJ·ma o'bs•ervação : o hom•rudo relator da proposi-
ção -ela C-amara ·es·tracr1·l1oú D auxilio á Maternidade do Rio de J aneiro, 
po·rqu·e ning1tem sctbe qttctl sejct. Elle •exi-ste j•á no orçrumento em v!go:r, 
no art. 4°- M a~e1·ni!c~wclle fla OatYiftctl · F'ecVentl. E' -o estabelecicnento mo--
delar da ru.a das Laranjeio·as. ·q Ue, sob a, direcção cr.iteriosa e compe-
tente do· illustre Dr. R:od•r igu.es Lim·a , tantos e tão re.leva;ntes serviços 
vem "pJ·estando á ·população ·d'est-a Capital, d·e annos a esta parte. 

/8-r. Presidente: nas e>Cplicaçõ.es que acabo d•e dar, ligei•ras embora 
pela estreit-eza ele te)Dpo d-e que -cl isp•omus, terá o iHustra;clo ·D"r. Felix 
P achecD a .iusti:fieação -da Com-m issão -de F.inançàs elo Sena·:lo, .Julgue 
S. Ex. rn·eiS·!nO ·o procedirnento -clej.la, com a €revação ele· yista~ 'll o ya-
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triotismo .que caracterisam a ·sua acção de homem·peli ti.co de rcspohsa-
bÜiclades .na imprensa e n o· parlamen to, · e •·econheoerá, com a sua intel-
l igencia esclarecida, que foi ·in jüslo · attribu.inclo a intervenção estranba · 
á Co1nmissão d·e F inan ças o seu 1novitn ento. 

Não ha ·nerm houve d.a parte d·ell a emulação outra qu e .não fosse a 
de bem se.rvir ao bem pu,bl i.co. (M1i1.t o l>e1n; m"ito bent. ) 

E' annunciada a. votação da emenda ao a r t . 1°, ·n . 26. 

O Sr. Ta:vares de Lyra - S r . P.reskl•ente, a Com m issão de F inan-
ças ·do Sen ado el•evou a sub-·cons ig.na;çã o - «Susten t o, etc., - da Casa 
el e Con .e·cção a 77 contos; . a Oam ara elos Depu.ta,dos, J)orém , iredur,iu 
esta hnportan cia . • · 

A Commissão de F in anças -elo Senad o não ach a in e<on v·eniencia Q.u e 
o· S·en ado homologue a ·d·eliberação fla Cam•ar a. 

·E' •reJeita,da a •em en da ·e annu.nciada a votação da ao •ar t. 'l 0 , n. 2. 

O Sr. Ta:vares de Lyra - Sr. P r esiden te, ·es t a emenda mandava 
cle's baca,r ·ela v·er•ba a quantia ·de 18.:50•0.$ da ·rubrica - Prophylaxia ela 
f ebre amaT·ella - para occor.r·er ao abon o de 50 $ -cli.ar i·os aos mecl ioos 
da Sau de Pub]i.ca, P·ela visi t a que ·fazem aos vapores q ue a n coram em 
n o.sso porto, d.epo.is da hora !l'egimental. 

~L\_ :CütTIIll iS·são t inl1a 111 a n d,a ·do SUP·P l' im ir essã, gratifi cação POl'Qll e, 
embora ,i á ten ha existido, pr,esen teme.nte n ão -existe. A emen da da. Ca-
nla•ra, por-én1. n ão tr.az .n en•hum aug-n1e11'to de .clespeza po r que n1anda 
r e tincr essa impor tancia -cl•a r ·ubrica - Prophylaxi·a ·da fe·bre a m ar·el.la. 
Cojno CfU.e r qu e seja, po r ém, a Commis~ão é ele opinião qlre o Senado 
cle~ve 01a;nter •esta ·etnen cl·a, isto ê, .a sua s u ppressão. 

O Sr. Pir es ·Ferrei·ra - Sr. Pr.esiclente, qu.an rlo fo i •ilec r·etaclo o n··e-
gu lan,en to da Saucle P ublica, sob c·ulj o regHnen f.o t·a1n non1ead·os e·sses 
n1 erli.cos, nenl1u1n navio •era v.isitaclo depo is •d as .6 · hor.as. Mais tard e, po-
r ém, ,po.r u:na clete·rm inação do Governo, fi.coü estab elec ido qu.e todo e 
qu.alqu.er n av io qu e cheg-asse ao 'no.ss·o podo depois 1dessa l1ora pu•desse 
ser v i si•taclo . {~)r a , s1 1se ex ige u 1n traba1 h o ·extraüTicl inar'io, 'j uiSlto é q u·e se 
pague ·esse úrabalho . 

i.Eu .. pois, r ogo ao .Sena-do que l101nolog·ue a deli beração da Oamara.' 
IE' a:pprovaJda a ·en1encla da Ca1n ara, sendo rr~eje i ta·cla a Go Se-

nado. 
E' a n nunciada a en1end1a ao art. l 0 - Soecorros pub:lieos. 

O Sr. Tav.a.res de Lyra acha que não ha inconven iente .c1e .ser o·e-
j e.itacla a emen da do Se.nrudo. 

E' r e.ieita,d.à a emena,a do Senaclo . 

O Sr. P r esidente - Ao art. . 1°, subs titua-se. 

O Sr. Tava .res de Lyra - Sr. P r esi•él•ente; a Commissão. c.oncord>a 
com o d ispositivo ,a,a Camara, apen as pedin do que na votação sej a ene 
votacl·o -clã seguinte modo: 

·«Auxilio .cl e 100 contos á .Mater n i·dacl·e ; el e '18 co n tos á Assistel1·Cia 
é. Infancia ; de 1 8 con tos ao Dis>pensario ·S. Josré ; de 60 conto.s ao ·In-
stibutú ele S urdos-M-u>do·s e de ·[rtajru•lYá; de 25 ·contos ao J,ns•ti>buto H is torico 
e de •}5 contos ao ILyoe u ·ae Ar,tes e O:ffi.c ios do ·Rio de Janei•l'ü )), sen.do 
r e j eitada a outna pa,r te •e mal!'l!dQ <;> -cHsposHiv() cl0 § :1o •elo art. Jn ·d·a 
C;J,ma,ra elos P()PUütclo.s , · · 



O Sr. Pres~clente - Os senhore·s qu.e approvRm a priJwei>ra parte 
.qüeira,m se · levantar, ·(Pctusa.) 

Approvacla. 
üs senhores que .approv a;m a segun·cla pa!'le qu•eiram se levantar. 

(PÚ~I!Sia. ) 
ApproVIada. 
AJrt. 1 •, § 2•. 

O Sr. Tavar.es de Lyra - No fi.nal elo a,nl. 1•, § ·2", mandava-soe 
dar · 200 co.ntos para construcção cl·e u.ma materniclàde na Santa Casa 
ele Mis·er.icordia. · 

A Commissão entendeu que cles·de que 11a um projeoto autm·izanclo 
a consfrucção de u.m ·edificio para a Faculcla,de .ele Medicina, era mais 
opportuno tr.atar-se d·esta questã;o quando se tnvtasse da construcção 
dess·e· es·tabelecimento. 

Por es.ta ·razão a,conse.Lha a s·UP1Jressão das palavras ünaes «pa,ra 
constru.cção ·.ele uma maternidacl·e ànnex.a á Santa Casa,, 

E' manth)a a em·enda. 

O Sr. Presti!dente - ·Art. 1•, § 3°. 

O Sr. Tavares de Lyra - E' o dispositivo ela propos1çao ela CamaTa 
autorizando o Govarno a mucla:r a colonia corre·ccional ela I1lha Grande 

.para ponto mais conveni.ente no Di•strido F ederal. Não a utoriza abrir 
cr.edito. ·, 

tA Cornmissão entende que eleve ser m.anti-cla a poropo·sição e reje í-
tacla a emenda, 

O .sa. · PIRES FERREIRA - O •nobr·e relato.r não •diz qual a colonia 
cone.ccional. 

o SR. r.rAVARES ru: LYRA - A da ilha Grande. 
O SR. PIREs FERREIRA - A proposta ·ela Com:mis·são vae acarreta.r 

g•rancles ontts para o erario pu.blico. 
O SR. TAVARES DE LYRA - .Sr. Presidente, . a n eoess·id,acle de mu·dar, 

ela Ilha -Grancl·e para pon·to m.a.is conveniente, a Colonia de Dous Rios, 
é um.a nec~s·siclade r econhecida por tocl·os, principalmente por quem co-
nhece o assumpto. 

Eu mesmo, quando tiV€ a honra ele occu.par a pas•ba ·do Interior, 
solicitei esta providencia, O disposi·tiY.o da Camara, que a Commissfto 
tim.ha re.ieitad·o a prirm·eira vez s·ob f6rm1a imperativa, .não rautorizava 
aber.tura de credito, obrigando o Gov·erno ·a vir soli ci·tal-o. 

A .Commissão pensa .que d·eve ser Tejeitacla .a emen da. 
E' ·r·Eiiei1Jada a emend-a. 

O Sr. Presruclente - Ao art. 1°, .n. 3. 

O S·r. T,avares de Lyra - Ess·a aL~tor.izaç.ão ·ref:erP.-se a um atl-
xilío <'le 100 •conto.s para 'saneamento elo ovale -ela Villa :ele ·Santo Anton io 
d'o Madeira . 

A Co,mrrüs·sfvo· tinha ·proposto a su;p.pressãà l)a:ra d·nclliiJ ' uma au-t'O-
l'iza()ão no orçamento 1cl'a 1V.iação, ele modo a ser feito esse serviço .pe~a 
co1npanhia encarreg-wçla id'a construcçã'0 da est1·arcla 1Vlrucleka-lVtamot~oé . 

Appro,v.ada. 
O ·Sr. 'lJavares de Lyra - .S1' . Presklen.te, ·esta •emenda como a 

s·eg;u·inte se 1refere a um auxil·io 1para a .d.i.ssemi·nação ·d·o e·ns.ino pri-
mari·o. A. Oom1ni.ssão tin1ha .propos-to a rsua :J"ejeiç;,â.Jo, ~para .tratar 1na.ls 
•lrong1a.n1e.11te elo ·russu1n.pto, quando vi·esse da Can1ara uu11a prorpos-ição 
q;ue .Já .está a •este Q·espei-to . 



C'omo é .uma .•a u.torhação, não doa inconveni-en te em que seja l'0-
jeitax'l'a. 

O Sr. Presidente ·- Os Benhores ·<'l-He •a;pJ'>rov-am, ·queiram se le-
vantar . 

iB'o.i n•ejeitruda . 
JDmen da -ao -a r t. 2° lettra r 
O .Sr. Tav.ares ·de ·Lyra - Esta ·emen,l-a ··t·Pata ,de ·uma a·utori·zação 

.ao Governo 'l)a>ra -a'be·rtura •ele .um c.reclHo -cle -2·0·0 lCOn•to,s •Para a r emoção 
<los restos· m01'taes -ele D. Pedro II ·e sua m uliher D . iM•aria Gi1i·j:stina . 

•A Comm·issã;o . entendeu q.ue era m·ecld'da · .d·e pr·ndencia nà!o manter 
8!::;ta au torização OrÇam·eHtari i ·neste ill·01H&11tO . rr .ant<G;S e tão 'g'l'8JVeS 
-são jil, as dHfdcu-J.d•aiJes q.ue ·teem pentu•rba·Gl-o ·a vi·ela da '.Re;pu<b-1-i.ca, que 
não é de bom · aviso -clar mais este ;Pretexto <pru r-a n·ovas ag.ita:Ções·. 

Esta meét.ida ;póà1e ser ad·i.ada. pal~a Btcea~si·àlo anaH:; OJPPO·r tuna. A. 
OO'mln i s~são ·pen sa :<.:J.!Ue a f:ua etnet:l'c\a ,clei\'8 -ser approvada . 

O Sr. Presidente - Os Senho:t·es que approva•n) ·a emenda queiram 
se ·levantar. 

IFôi ap•pr ovada. 
Emen<d•a ao a><Ügo : O.s •cé.g.es que, de a·ccô•rclo, etc. 

O :.Sr. --~aval'es .de •LyPa - Pelo actual 
Benja>min Constant não ·ha .pr·eferenoia pa-r·a 
si•do almnno:s •d'o ·es<ta:be1-ecimento, no --cas-o :Cle 
quando -cl·assi.f,i,cadü,s ·em -concur·s·o, •se tenhan1 
carg·.as d·o rnagiste·r io . · 

·I'eg'U.lamento do Institu-to 
os · cégo:s que t ivessem 
j~g·ualllcla:cle ;c:le ··cend<içOeõs, 

U)l'O•j)OSto ·a uJr0V·er ·OS 

rEntendeu a ·Comml•ssão que, man tendo o •SY-ste;na d-e CO'I'l'curso do 
Reg·uolramento - a:ctual, -era de justiça i·estab-elecer uma ·el·ispos-ição que 
vinrh•a -cl•o -regulamento -d-e 1890, .cla,Wtfu, ·em .i·gua,!'çlad·e de CQond·ições, it 
prefe•renci.a aos ex-ailumnos do estabe-lecimento. 

Approvatla a emenda. 



CAMARA DOS DEPUTADOS~ 

O ·Sr. ·:relix ~P.a.obje·co (para negocto u?'genté) -- Estamdo sobre a 
m~a as •eJrrrend·as ma'!'1tida.s ;pel-o .S.enar}o ao orcamento do - Intérior, :re-
.queko urgencla p:ara que ·sejam immediatam.e.nte discutid'as e votailas. 

Submettid-o ~;. votos é approvado o requerimento formulado pelo 
Sr. Felix Pacheco . · 

Discussão unLca das emendas mantidas pelo Senado ao orçamento' 
do I-nterior e Justiça . 

Encerrada. · · 

O Sr. Prellide;nte - Vou submetter a votos as emeJndas dÇ> Senaéto. 
EJ' ·a,pprov·ada a emendá dü s ·e·nad-o n. i, pe1a numeração do of-

ficlo (lo Sen·ado . 

e ·3. 
.Sã<J suceess!:vamente .posM·s a votos e reJei.ta<la.s ;ts emendas n.S. 2 

E' .su,bmefthl.a . á votação e a.pprovada a ·emend'a n. 4 
E' ·J)o:s·ta a votos e reJeitada a ·ernenda ·11 , 5. 
E ' submP.ottirta R votos e ap.provada a .emenda n. 6 . 
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LEI N. 2.738, DE 4 DE JANEIRO DE:-1913 . 

Fixa a D espeza Gerral da Republica dos Estados Unfdos áo .Bràzi!l ,para d e~ércicio 
de 1913 

ü Presid·ente d'a R·epublica -dos Estados ·unidos dó Bràzil: 
; 

.Faço saber -que ·o·· 'C-ong.r.esso NadanaJ. decretou e •eu S•ancdono a .)ei seg;ui<Illl-e: 
Art. 1.. 0 A d·espez.a .gei'al <'la Republka dos Estados Uni-d os do i)3-razll , para · p exerci cio 

de 1913, lê fixada em 4,82 ... 313 :812$478, •papel, e 8i>.544 :72 0$91'1; QUJ:o, disti'ibui•iJ·a pelos re-
spectivo-s Ministerios -da fói'ma seguinte: . · . . . 

A·rt . . 2. 0 O Presid<Onte da Re:publica ·é autoriza;do a despender · pi;jo · 'M:j plsterio . <la (fus-
liça e Negocios 1nteni.ores. •com os serviços design~dos nas seguintes verbas, a .quantia de 
10 :700$·, -ouro, e 50 . 70.6 :•328·$300, pa;pel. ' · · . 

Ouro Papei 
,----- _;__ -----., 

1. Subsidi9 do Presidente da R e-
" 

i 

publica ·· ·········· ······· . . . . . . . . . . .. ..... ... ·········· • ' • . • ••• , •• < i« ·o, .ÜQ. :OOO~OOO 
2. Subsidio do Vice-Presidente da 

Republica ············· ··········· .......... .......... . . ... . ..... . 3.6 _:000~000 . 
3. Gabinete do Presidente da R e-

publica • . • ......... . . . ... . ·········· ....... ... ........... · •. ·· · ·~ 1 '''' . ' · . _7H :800~000 

4. Despeza com o Palacio do Pre-
si dente da Republica ........ .. . . ...... ·········· .... ...... . .......... . . iiü :440$000 

5. Subsidio dos Senadores . . .... . . . . .... . . . .. •.••···· ··· . .. ....... . ~ . ...... : .. ! 9~ :~00$000 

6. Secretaria do Senado, diminuida 
a tabella da proposta de réis 
38 :680$294, ficando substitui-
da pela segUinte: 

Sec-I·etaria. do Senado 

Pessoal : 

director com 12 :000$ de o r -
denado e 6 :000$ de gratifi-
cação. '(Resoluções do Senado 
çle :i o de julho de 1891, 19 
<le , maio de 1908 e 20 de se-
tembro de 1909) .. : ..... . .. ········.·· . .... ... .. 18 :Ó00$000 

1 vice~diJ"ector com 10 :000$ de 
ordenado- e 5 :000$ de grati-
fi cação. (Resoluções do sena-
do de 27 de agosto de 1894 
e 19 de maio de ·1908. Del i-· ·;.: . 
beraÇ!ão do Senado de 18 de 
agosto de 19I<i) ...... . , ... . . ········ ·· ··· ······· 15 :000$000 > 

------ -------
33 :000$001 ····,···· ···· 1 . 177 :440$000 
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Ouro Papel 
,------ ·- ·----, 

Transporte .............. ·········· .......... 33 :000$000 .......... ... 1 .. 177 :440$000 
archivista com 8:000$ de or-
denado e 4 :000~ de gratifica-
çílo. (Resolução do Senado, 
de 12 de jll'nha de 1909 e 
lei n. 2.221, de 30 de de--
zembro de 1909. Deliberaçã~· 

rlo Senadp, de 18 de agasto 
de 1910) ... . .......... .... ....... ... • • • • • • o ~ • o 12 :000$0~0 

~ bibliothecario com 8:000$ de 
ordenado e 4 :000$ de grati-
fi cação. (Resoluções do Sena-
do, de i4 de. dezembro de 
1898 e 19 de maio de 1908. 
I ... e i n. 2.221, de 30 de de-
zembro de 1909. Deliberação 
do Senado de 18 de agostq 
de 1910) . ... ... . . ... . ..•. . ·········· ..... .. ... 12 :OOQ$000 
officiaes a 6 :400$ de ordena-
do e 3 :200$ de gratificação. 
( Resoluções do Senado, de 30 
de julho de 1891, 18 de de-
zembro de 1906, 19 de maio 
de 1908 e 12 de junho de 
1909 e lei n. 2.221, de_ 3Q 
de dezembro de 1909) .....• ·········· ······· ··· r.7 :200$oeo 
reda.otores de debates a réis 
4 :800$ de ordenado e 2 :400$ . 
de gratificação. (Resolução do 
Senado, de 28 de dezembro 
de 1911) ..... ...• .. . ..... . ....... ... ·········· 28:800$000 
redactor dos A11:naes_, idem . 
(Idem). .... .. .......... . ... ... .... . . ... .... . 7 :200$000 
conseryndor da Bibliotheca, 
idem. do Sena.do, (Resoluções 
de. 3 Ó de dezembro de 19Q8 e 1 
de junho de 1909 e lei nu-
mero 2.221, de 80 de de-
zembro de 1909) .• ...••••.• .... .... .. ....... ... 7 :200$000 
auxiliar da redacção das actas 
e dos Amwes_, com 3 :168$ de 
ordenado e 1 :584$ de grati~ 

ficaçil o. (Resoluções do Se· 
nado, de 7 de novembro e de 
30 de dezembro de 1911 e de 
28 de dezembro de fill2) ... ·········· ·········· 4 :752$000 
parteiro · da secreta,ria, com 
4:800$ de ordenado e 2 :400$ 
de · gratificaç~o. (R.,.olucõea 
·do Senado, de 30 de julho 
de 1891, de 18 de mala de 

------ ----~ 

172 :152$000 ············ 1.177 :4401$000 



Ouro 

Transporte ...... , ... ... . 
de 1903 e ile dezembro de 
1911) ............ . ·. ;:; ... . 

1 porteiro do s a 1 ã o, idem. 
(Idem) ............. ...... . •. . -~ . . . . . . . 
ajudaqte do porteiro da se-
cretarja, com 3 :840$ de or-
denado e 1 :920$ de gratifi-
cação. (Idem) ........... . . . 

1 ajudante do porteiro do sa-
lão, idem. (Idem) .. ....... . 

12 continuo$ a 3 :16.8$ de orde-
nado e 1 :584$ de gratifica-
ç·ão. (Resoluções do Senlldo, 
de 30 de julho de 1'891 e 19 
de maio de 1908, lei numero 
2.221, de 30 de dezembro de 
1909.· Deliberações .do Senado, 
de 18 de agosto de 1910 e 
9 de novembro de 1911) .. . 

Para gratificações 'addieionaes : 
de 15 o/o, ao vice-director, a 
um official, ao auxiliar da 
redacção das a c tas e dos A n-
naes_, atê 24 de maio, ao 
porteiro da Secretariá e a um 
continuo ; de 20 o/o. a ·dous 
officiaes, sendo a um delles 
até 27 de julho, a um reda-
ctor de debates, áo auxiliar 
da redacção das actas e dos 
Annaes, a partir de 25 de · 
maio ao porteiro do salão e 
a um continuo ; de ·25 o/o, &o 
director, a um official até 27 
de abril, a outro official a 
partir de 28 dê jiJllio, ao 
.con•ervador da bililióthéca e 
a um continuo ; de 30 o/o·, 
ao arc.hivista, a um offiêial, 
a partir de 28 de abrÚ, ao 
redactor dos AnnaesJ ào aju-
dante do porteiro da Secre-
taria e ao ajudante do por-
tei r o do salllo ........ . .. .. . 

Dispen•ados do serviço : 

director. (Resolução do Se-
nado, de 12 de maio de 1909 . 
e lei n. 2.221, dé 30 de de-
zembro do mesmo o.nno) . : . . , ...•.. . \ · 

Papel r _ _______ _..:. __ ...A. __________ ____ 

172 :152$000 

i :200~000 

7 :~00$000 

5:760$000 

5 :i60$0QO 

57 :024$1l0fl 

33 :997.$560 

19 :500$000 

aos :593$560 

1.177:440$000 

.---·----
1.177 :440$000 
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Transporte .. . ... . ....... .......... .. .... .... 308 :593$560 . .. ........ .... . . 1..177 :440$000 

official. (Resolução do Sena-
do, de 1 de outubro de 1909 
e lei n. 2.221, de 30 de de~ 

zembro de 1909) .. . ........ ... .. . .. . . ... .... ... 12 :000$000 
continuo. (Resolução do Se-
nado, de 28 de outubro de 
1902 e 22 de junho de 1908 
e lei n. 2.221, de 30 de de-
zembro de 1909) .. . .... . . .. ..... . . . .. ·········· 3 :000$000 
continuo. (Resolução do Se-
nado, de 17 de setembro de 
1906 e lei n. 2.221, de 30 
de dezempro de 1909) ...... . . . . . . . . . . ..... . .... 3 :300$000 
continuo. (Resolução do Se-
nado, de 8 de setembro de 
1908 e lei n. 2:221, de 30 
de dezeml;>ro de 1909, e re-
solução do Senado de 9 de 
novembro de 1911) . . . ...... ·········· .... . .. ... ~ :"752$ 0,00 331 :645$560 

1\Iàteriál: 

Impressões publicàções ilos 
debates, em cinco mezes, a 
12 :500$ .......... . ... ... .......... ·········· 6! :500$000 

Serviço taohygraphico, de r e-
dacção das netas e revisão 
dos debates, em 12 mezes, a 
16 :283$332 por 1nez .... . ... ·········· ·········· 195 :400$000 

Objectos de expediente, livros, 
jornaes, almanaks, revistas, 
encadernações e publicaÇões. ......... . ....... ... 30 :000$00,0 

Conservação e limpeza do edi-
fi cio e dos moVeis .. . ... . .. .......... ..... ...... 6 :000$0ll.O 

Snlarios de 12 serventes, de 
dous chau/feurs e de dou a 
ajudantes de chauf!eurs, a 
3 :900$ por mez ... .. . ....... . ....... . . . ... . .... . 46 :800$0.0,0 

Para al11guel de casa ·aos dous 
porteiros, a 1:200$000 a 
cada um, e para gratifica-
çí!o nos dous ajudantes de 
porteiro, a 360$ cada um .. . . . . . . . . . . .. .. ...... 3 :120$000 

Organizagito e publica~ilo dos 
AnnaesJ de 1827 a 1867 .... .. . . . . . ... .......... 30 :000$000 

Custeio e reparação 'dos auto-
moveis do Presidente e do 
·vice-Presidente . . . . . . . . ........ . . . . .. . ..... ] 5 :000$0'0ú'. 

Eventuaes ················ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 :000$000 
Consumo de agua .... : , . . , ... . .. .. . .... .. .. . .. . . . &96$QOO 
Taxa de esgoto. · . ... . ...•.. : : . . ....... . . .... ..... . 116$118 426:332$118 757 :977$678 ____ __,__ 

~---~ 

A ·transportar . . , . , • . . .• , . , . . . , , , ,,, ..... ,, .. , .. ....... , '' ll'!'f''!! 1. 935:417$678 



. J~pa. 

Ouro P":pel 
,----- -~ 

Transporte .............. ·········· .. ........ . ....... . .. ·· ····· ····· . ~. -Jl35 :417~678 
' 'i. Subsidio dos Deputados . ...... ·········· ........ .. ........ .. ····.··:· ... ···.• 2 . 6~0:800$000 
8. Secretaria da Camara dos ,Depu-

tados .... ........... .. . ......... ....... ... ·········· ... ... ...... 9,Q9 :439$918 

Augmentada de 14:400$ na ,_ 
consignação "Pessoal", para 
pagamento, durante o exerci-
cio, do ~ugmento de venci-
mentos dos 20S ~officiaes, 

amnnuenst!s · e porteiros, !L r a-
zllo de -1 :200$ a cada um, ; 
e a dous ajudantes de por-
teiro, !L de 960$ a cada um, 
em virtude da deliberação da --
Camara de 25 de dezembro 
de 1911. 

Diminuída de 2 :400$ nos ven-
cimentos do chefe da. redac-
çllo dos debates, por suppres" 
são da Sua · gratificaçllo es- . . ' pecial de- 200$ por tnez. -- :· 

A' mesma consignação. (Grati-
ficações addicionaes) : 

. Augmentada de 5":253$600 para 
pagamento de gratificações 
addicionaes: de 15 o/o, a um 
2• official e a dous conti-
nuas; de 25 o/o a um con-
tinuo; da differença da mes-
ma gratificação de 25 o/o a ,' .·.· 

30 o/o sobre o vencimento e 
o augmento deste, ao porteiro 
do salão; de 25 o/o sobre o 
augmento do vencimento da ··;,··:· 

outro por'teiro ; de 30 o/o e 
20 %. respectivam"'ente, so·bre 
o augmento de vericim entos 
de cada um dos ajudantes de 
porteiro, ficando a referida 
consignação assim redigida: 

.... . 
Para pagamento de gratifica-

ções addi?ionaes, sendo : de . ~- ~ 
30 o/o ao sub-director, archi-
vista, um porteiro, um aju-
dante de port~iro e um con- ~::· ...... 
tinuo; de 25 o/o iw con!?er- ,, 
vador da bibliotheca, porteiro 

;: . . da secretaria e a seis conti-
_. - ·- ·--- · --

- . · · Ã 'transportar .. . ......... ·········· ·········· ············ . 5 .. 575 :657$596 ·········· 



Transporte .......... . , .. . 
· nuos; de 20 o/o, ao biblio-
thecario, dous chefes de sec-
ção, um 1 o official, um aju-
dante de porteiro e a dous 
contínuos; de 15 o/o, ao su-
perintendente da redacção dos 
debates, dous 1°8 officiaes, 
um 2° official e oitó conti-
nu os. 

Augmentada de 6 :480$, de ac-
côrdo com o art. 6° da in di-
cação approvada pela Oamára 
com o parecer n. 51 da Com-
missão de Policia, em 19ll., 
para o pagamento · de 10 %. 
de addioionaes aos tres reda-
ctores de debates, quo já 
completaram 17 annos de ser-
vi~o, ' Dr. Gcrvasio Saraiva, 
Qr. Primitivo Moacyr o Eu-
genio Pinto, á razão de ré!• 
1 :440$ a cada um, e de 
15 % ao chefe da redac~o, 
que jâ completou 10 annos q~ 
serviço, no valor de réis 
2 :160$000. 

Augmentada de 6 :480$ para pa-
gamento a estes quatro reda- ,· 
ctores de debates, n'à mesma 
porcentagem, da gratificaçl!.o 
que dei~aram de receber em 
1912. 

Augmentadn de ·6 :720$ para pa~ 
gamento ao Dr. Dermeval da 
Fonseca, de 20 o/o de grati-
ficação addicional, a conti\r 
da data em que foi dispen-

'Sado do serviço, sendo 3 :840$ 
para os exercícios de 1911 e · 
1912 e 2 :880$ para o exer-
cício de 1913. 

A' consignaçllo "Material": 

A sub-consignaçAo "Conserva·· 
çllo e limpeza do edifício • 
dos moveis, comprehendido o 
salarío dos serventes, sendo 
H serventes a 3 :000$ ca~a 
um e um dispensado do ser.;. 
viço por incapacida,de pby~i

ca a 1 :800$000. 
A- transpo•ta:r , . . . ...... , . 

Ouro Papel 
,------------:---_A_ -~---------, 

5. 57 5 :657*596 

.......______ -4--

5. 57 5 :~57$596 
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-------"""' 
Transporte .............. ..... ... .. . ....... -.. . · . .. . . . ... . .... . .. .. .. '5. 575 :657~596 

Augmentada esta mesma sub-
consignação - ConservaÇão. / e 
limpeza do edificio, etc.-' de 
2 :400$000. 

Supprimida a !:iUb-consignação 
destinada aos vencimentos de 
um encarregado do serviço de 
organização dos documentos 
parlam entares, visto esse fun-
ccionario e::; ta r incluído na 
consignação · "Pes::;oal '', dimi-
·nqindo-se assim 7 :200$000. 

Augmentada qe 10 :000~ a sub-
consignaç!\o referente ao con-
tracto para a publicação, em 
volumes, dos trabalhos re!e-
rentes a do,cumentos paria-
mentares. 

Modificada ~ rubrica "Serviço 
ele stenographia, 7 :800$", pa-
r a "Serviço de revisão dos 
debates, c-••- 'prehendendo um 
chefe e <·in co revisores, réis 
21 :000$", augnlentada a r e-
spectiva clespeza ele 13 :200$. 

9 . Ajudas de custo aos membros 
275 :000$000 do Congresso Nacional. ..... ·· ·······' ·· ········ . .. ..... ;. 

10. Secretaria de Estado" - Dimi-
nuida de 5~. na consignação 
do m aterial, na verba para 

716 :573$118 diarias aos c inco porteiros . . ·········· ···· ··· ' ·· . .1 •• •••• • ···· ·······. 
11 . Gabinete do consultor geral da 

Republica ... .... .. .. . ·· ····'"·•• ·········· ·· ········ ············ 19 :605~000 

12. Justiça Federal - Augmentada 
de 162 :720$ para attender ao ' 
accrescirno de 50 o/o , 40 o/o 
e 30 o/o dos vencimentos dos 
juizes federaes e dos substi-
tu tos, de accõrdo com o art. 
go da lei n. 2.544, de 4 de 
janeiro de 1012; na consi-
gnação Ministerio Publico 
eleve-se de 36:000$ a consi-
gnaçl!o, sendo 24:000$ para 
occorrer ao pagamento da dif-
ferença de vencimentos dos 
procuradores da Republica no 
Districto Federal ; 8 :400$ 
para dous arnanuenses ; 600$ 
para o secretario ; 3 :600$ 
para dous serventes ; fica -.------

,._ transportar ... , , , ...... ...... , ... , , ... ... ,.,,,, ., ,, .. ,, , , ,. , .. . 6 . 586 :835$614 



Transporte . . .. . . .. .... , , 
trcada uma nova consignàção 
de 12 :000$ pa ra pagamento 
de 1 :000$ m ensal ao juiz fe-
deral de Matt o Grosso; em-
quanto estiver commissionado 
pelo Suprenio Tribunal Fe- · 
dera! para da r execuçã11 á. 
scnten{.;a que este pi·oferiu na 
questão de limi tes e n t r e 
aquelle e o Esta do do Ama-
zonas . 

J\lodi ficada como se segu-e-- a ta-
bel! a da verba do material 
para o Sup remo Tribunal Fe-
deral: 

Material 

Obj ectos de expediente, inclusi-
ve duas machinas de escre-
ver . . . .. . ... . ... . ..... . . 

J..â vros, jornaes, revistas, alma-
nacks e encadernaÇão para a 
bibliotheca . . .. .. ........ . 

Acqui sigão e coneerto de mo-
veis e repostei ros e outros 
objectos . . . ... ... . . .. . . . . 

Jll um inação . . .. ... ..... ... . 
J~ nergi a electrica para o asçen-

sor . . . . . ... .. ..... .... .. . 
rrelephone . . . . . .. . '; .. . . . . . . 
Impressões e publicações .. . . . . 
Despezas eventuaes e de prom-

pt o pagamento . . . ........ . . 
20 assignaturas do Di ario ·Offi-

cialJ sendo quatro para a. Se-
C'retaria, e 16 coll ecçi;es de 
Leis, sendo 15 pa ra o Su-
premo Tribunal 'e uma para 
a Secretaria . .. . ..... .. . .. .. . 

Taxa de esgoto . . .. . ... . .... . . 
Consumo de agua . . .. .... . ... . 

Augmenta àa ' de 35 :000$ para 
compra de mobiliario do sa-
lão de honra do Supremo Tri .:.: 
bunal Federal. 

13 . ,Justiça do b istrict o F ederal. -
El e vaLia a 69 ;"000$ a consi-

· : A ·t ransportar ... .. . . .... . 

Ouro 

. . . . . . .... 

··········· 

·········· 
··· ······· 
·· ········ 
····· ····· 
, , l .•..•• . 

·········· 

. P apcl ,--------A__ __ _;, _ __ ----., 

5 :300$000 

7:000$000 

3:000$000 
600$000 

1 :500$0 00 
80$500 

3 :000$000 

1 :000$000 

680$000 
136$118 
108$000 

---.- -----'7-::-· 

'.· 

6 ·. 586 :835$.614 

·1.-95.2.:395$618 
l·.) 

. ..... ·. ·.· . ,' . ' " ; ·: _8 .,539 : 231~3 3 2 
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'rt•ansporte . .... ... ... . .. . ······· ··· ..... . . . .. ······-····· ············ 8. 530 :23 1 ~232 
gnu.Ção de 57 :500$ para os 
promotores publicos (6) e a 
48 :300$ " consignação de 
41 :400$ para os adjuntos de 
promotor (7). - Supprim"da 
a consiglU:t !}ão de 10 :000$ 
para um promotor publico e 
tamhem a de 6:000$ para 
um adjunto de promotor. -
Supprimida a consignação de 
3 :600$ para urp escrivão dos 
Feitos da Saude Publica . -
Supprimidas as consignações 
de 10:764$ PH" clous esc ri- : ~ 
vães e as duas immediatas 
de 1 :920$ c 3 :600$ para 
quatro officiae~ de justiça.-
Augmentaclu de 37 :674$ para 
sete escrivães priminaes a réis 
3 :588$ tle ordenado e 1 :794$ 
de gratificaç•iiÓ. - Augmen-
tada de 25 :200$ para 14 o f-
ficiaes de justiça a 1 :200$ de 
ordenado e 6QO$ de gratifi-
Caf;ão .-Substitui das na con-
signação do n1aterial as ver-
bas de 26 :400~ para alugueis 
de sal as ou casas para pre-
to rias, por estas rubricas : 
Para sete JJietorias Urbanas 
u 200$ mensaes, 16:800$ ; 
para tres preto rias suburba-
nas a 100$ mensaes, 3 :500$. 
Levada a verba por inteiro li 
conta da União ... . ........ ·· ··· ····· ....... ... . . .. . ... . ·. · .... . . . ~ . . . .. ·1 :380 :097$118 

14. Ajudas de custo a magistrados . .......... ...... . ... ·· ·········· . ~ ... 10":000$000 
15 . Policia do Di stricto Federal. -

f?i-minuida de um dia toda• 
- ~'tS verbas dos diaristas, por 
não ser bissexto o anno ( 400 
guardas civis de 1" classe e 
600 de 2n, e "O pessoal jorna-
leiro da Policia Maritima) .-
Diminuída de 2 :400"$ a verba 
para nove escrivães em dis-
ponibilidade, por ter sido um 
delles aproveitado em outro 
cargo. - Diminuída de rêls 
60:000$, para 10:000$, n.o 
Material, a verba para con-
Servação elo edifício, de ré is 

: A ' transportar ... , . •.. .•. , . ·········· .......... ·····"'''' " "' ., ., ...... ... . ·{) .:029 :328$350 



Transporte . ....•........ 
10:000$ para 8 :000$, a ver-
ba para sustento dos presos 
do Deposito da Policia.- Di-
minuicla de um dia, por não 
ser bissexto -o anno, as dia-
rias para alimentação do pes-
soal da Policia Marítima.-
Reduzida a 300 :000$ a ver-
ba para diligencias policiaes. 
-Diminuída de 12$, na con-
signação do pessoal sem no-
meação da Escola Premunito-
ria ·Quinze de Novembro, a 
verba das diarias de oito en-
gommadeiras, por não ser bis-
sexto o anno. - Excluída a 
verba dos reformador; da Bri-
gada Policial, que ·passa para 
o Ministerio da Fazenda e 
feitas nas outras verbas da 
mes)na Brigada as alterações 
contidas na tabella que acom-
panhou a proposta. Levado 
tudo 1\ conta da União. -
Diminuída de i O :000$ na sub-
consignação de 100 :000$ pa-
ra objectos de expediente, li-
vros, assignaturas de jornaes, 
etc., da verba material ; re-
duzida a 10:000$ a sub-con-
signação do - Material -
para conservação do edifício 
e diversos concertos da Casa 
de Detenção ; elevada de réis 
54.3 :686$353 para occorrer, 
de accOrdo com a proposta, 
ao pagamento dos reformados 
da Brigada Policial. ... · ... . 

16. Casa dé Correcção.-Diminuida 
de 4 5$, das consignações pa-
ra riarias por não ser bis-
sexto o anno de 1013 ; redi-
gida, na consignação-Mate-
rial-a sub-conSignação mate-
rial prima, ferramentas, com-
bustivel, etc., do seguinte 
modo : "Ma teria prima, ferra-
mentas, c:ombustivel, despezas 
de prompto pagamento, ruiu-
das e eventuaes" . ... . .... . 

A transportar .....•.... . . 

Ouro 

-·· 

:3.0.8 

Papel 
,----------·---A_---- ----- - -·---, ...... .... - .. ·.. ... . . . . . .... ...... . 

........ ,. 

• . . . • . . r . . 

o 9 o 929 :328$350 

15 o 844 :577$476 

315 '~51 $106 
---...,....___; 

26 · "o89 :656$932 



~ransporte. , , . o o • o • o • o • o 

l7 o Guarda Nacional. , o o o o :o o o o o o. 

i8. Archivo Nacional.- Diminuído 
um dia na verba, no .pessoal 
jorhaleiro, por não ser bis-
sexto o anno , o o • o • o o o o o o o o • 

19 . Assistencia a alienndos.-Dimi-
nuiua de 412 :200*, de- ac-
côrdo com a tabella que 
acompanhou a proposta.-Au-
gmentada de 400":000lj; para 
installa~ilo das novas w lo-
nias . o o. o •• o o o o o o o • •• • 

20. Directoria .Geral de Saude Pu-
blic-a. - Diminuídas de réis 
153 :520~ as duas rubricas 
" Serviço de Prophylaxia da 
Febre Amarella" e "Inspe-
ctoria de Isolamento e Des" 
infecçi\o", fu ndidaR estas duas 
rubricas em nliHl - s6, <;om a 
henomina~ão "Jnspectoria dos 
~ervi~os de Prophylaxia", com 
a tlotaçilo de 1.828 :000$, ob-
êervada a seguinte tabella-
Augmentada de 43 :200~· · para 
pagamentos dos serviços pres-
tados por 18 auxil iares aca-
demicos, com direitos ·adqui-
ridos em concurso, e que poi-
isso devem ser conservados 
nos r espectivos cargos. Sendo 
eXClni dos os auxiliRres acade-
n\iws que j!\ tenham feito 
êxames ela 6° série medica. 
E~ta medida ser!\ posta em 
vikor sómentc emqu anto exisM 
tii· o nctual serviço em que 
fOr enquaclrada .. · .... : . ... . . 

INSPECTORIA Dos SERVIÇOS DE PRO-
PHYLAXIA 

P r.•-•oal d.e nomeação 

1 inspector (medico) .. . .,_. ... . 
1 administrador ... ... . . . . . . . 
2 ajudantes do administrador, 

a 7 :200$ .... .. . . . ..... . 
almoxarife 

A transportar ... , ....... . 

Ouro 

o ooo o o o o• ) 

Papel 
c------~~. - ·- ---"---

14 :400$000 
8:400$000 

14:400$000 
6:000$000 

·----····---., 
26. 089 :656$93 2 

35.:100$000 

189 :781~11 8 

2. 213 :419$178 

28.709 :157$228 



Transporte ............. . 
2 1 os escri pturnrios, a 4 :800$ 

2os escriptnrarios, a 3 :600~ 
6 auxiliares de escr ipta, a 

2 :400~ ...... . . . .....• .. 
2 ajudantes de almoxa:rife, a 

3 :600~ . .. . ..... . . .. . .. . 
4 ehcarregados de secção, a 

3 :OOOlj; .••.....••..• .. • • 
1 O chefes de t urmas, a 3 :600~ 
2 porteiros . ............ . .. . 

contínuos,. a 1 :800$ .. . ... . 

Pessoal subalterno 

Desinfectadores de 10, zn e 3" 
classes, guardas de P1 e 2u 
classes, machinistas, motoris-
tas,fogui stns, feitores e aju-
dantes, cocheiros, mo~os de 
cavallnriça,· carpinteiros, pe-
dreiros, mestre-correeiro, of-
fi ciaes e aprendizes, serven-
tes e trabalhadores .. . ..... . 

Material 

Conservação 
material 

Sustento e 

acquisição de 

ferragens de nni-
maes .. . .. . .. ..... . . ... .. . 

DeSinfectantes e material para 
desinfecção e expul'gos . .. . . . 

Combustível, lubrificantes, ill u-
minaçilo, expediente, asseio e 
eventuaes .... .... ... ..... . 

Supprimidas no - Material Ge-
ral-as verbas 165 :000$ para 
a acquisiçiio de uma lancha 
a vapor para o serviçQ da 
~nspectoria do Porto de Mn -
nn.os e ele uma embarcação 
provida de um npparelho 
Olayton para o mesmo por-
to, e de 60 :OOOljl para acqui-
siçito õe uma lancha a vapor 
para o serviço da Inspectoria 
rlo Porto de Fortal eza. Ob-
servadas n~ outras pequenas 
al terações cortstantes da tn-
bella que ncompmlhou a pro-
posta, no que não prejudica-

~A \ ·: . ' ; ; 

Ouro 

........... ' 

A transportar. . ..... . . . . . . 10:700$000 

9 :600$000 
í :200$000 

14 :400$000 

7 :200$000 

12.:000$000 
36 :000$000 

4 :800~000 
3 :600$000 

100 :000$000 

80 :000$000 

80 :000$000 

30 :000$000 

Papel 
·---------~------·-----------~ ..... . . . . ·.· . 28.709 :1 57$228 

· ·i' !; . ·;i,; ; 

30. 109 :157$228 . 



Ouro 

Transporte ..... . . ........ 10 :700$000 
rem as suppressões acim~ . ~ 
Deduzida da verba -Material 
-do Serviço de Policia Sa-

. nitaria e da Prophylaxia dos 
Portos-a quantia de 18 :2 50$ 
para gratificação aos medicas 
ajudantes pela visita aos na-
vios· entrados á noite no por-
to do Rio de Janeiro, a 50$ 
por noite, como estava no or-
çamento para 1911, reduzida 
de 150 :000$ a 130 :000$ esta 
mesma consignação -Material 
- do Serviço de Policia Sa-
nitaria e da Prophyláxia Sa-
nitaria dos Portos . ...... .. . . 

21 . Secretaria do Conselho Superior 
de Ensino ......... . . ... . . . 

22 . Subvenções a Inst itutos de En-
s ino . . - Aug·mentada de réis 
50 :000$ para o Instituto 
F.l ectro-'fechnico de Porto 
Alegre. - Deduzida da verba 
destinada il Faculdade de :lile-
die:ina do Rio de Janeiro a 
quantia de 10 :000$ para a 
enfermaria de gynecologia e 
cirurgia do Hospjtal da Gam-
bôa .•... •• ............•.. 

23. Escola . Nacional de Bellas Ar-
tes. Com as alteraçõ es feitn s 
na .tabell a que acompanhou a 

.. .. ' 

proposta ...... . .. . .. . .... . 10:700$000 
24 . Inst ituto Nacionai de Musica .. 
25. Inst ituto Benjamin Constant.-

Augmentadas de 33 :516$ pa-
ra gratificações nddicionaes . . 

26 . Instituto Nacional de Surdos-
Mudos. - Augmentada de 
1 :400$ de accôrdo com a ta-
hell a que acompanhou a pro-
posta do Governo . ......... . 

27. Bibliotheca Nacional .. . .. . ... . 
28 . Socc orros Publicbs~ ~1 estacadns 

desta verba nS' quantins de 
6 :000$ para mnnutençi'ío dos 
menores a cargo do" Recolhi-
mento Orphanologiro do Bom 
Conselho, em Pernambuco, e 
de 10 :000$ para auxilio fL 
Sa nta Casa de ~fi serirordi~ 

.. 

.. .. 
.. .. .. · . 

Papel 
----------------~L-----------------~ 

.··········· _3.0 .. }09 :157$228 

.. . ... .. .. : .. 4 .8'\.5 :i90ip0~5 

.... .. .. .. . .. .. . .. 317 :812$236 .. .. . . .. 434 :227$118 

.. . . .. 400 : 2 ~4$1, 18 

.. . . .. .. . .. 1tl3 :327$118 .. .. . . .. .. .. 570 :i'12$.118' 

A transportar. . . . . . .. . . . . . 10:700$000 .. . ....... TS0$116: t'6'6 · '6t · • · · · • · · · · · · 
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. 'rraniporte . ..... .. -· . . . .... 10 :700$000 ......... . . .. ..... .. . . . . . . . . . . . . . 42 .224c:911~03l 
da cidade ele Santo Amaro, 
no Estado da Bahia ........ . . . . . . . . . . .......... .......... . ....... . ... 1 OU :OIIO:jWlJ{J 

29 . Obras-Diminuída de 100:000$, 
de accOrdo c.om a proposta. 
- A(cresc.entadas, na e:onsi-
gnagão "Conservação, accres-
cimos e reparos, etc.", as pa-
lavras: "inclusive a conclu-
são da Escola Nacional de 
Bel!as Artes e das obras das 
Colonias de Alienados". Des-
tacada desta verba a quantia 
de lO :000$, afim de auxiliar 
a conclusão das obras do Re-
colhimento Orphanologioo do 
Bom Gonselho, em Pernam-
buco. Augmentada de réis 
1.50 :000$, sendo 100 :000$000 
para continuaçi'ío das obras 
do Instituto Oswaldo Cruz e 
50 :000$ para ultimar "" obras e installaçllo da Poly-
clinica do Rio de Janeiro .. ·········· ·········· .. ..... ... ············ 1.150 :000$000-

30. Corpo de Bombeiros.-Augmen-
tada de 14 :600$ para soldo 
de 20 praças aggregadas. -
Elevada de 7 :000$ a 8 :000~ 
a consignação "E>:pediente da 
Secretaria, Contadoria, para 
attender a despezas com pu-
blicações no Diado O!ficial". 
Eliminada a quantia de ré i ~ 

. 2 :772$772 de um dia de sol -
do, etapa e gratificação de 
pragas por não ser bissexto o 
nnno de 1913. Excluída, por 
entrar no orgamento ·da Fa; ; 
zenda, a verba dos reforma-
dos. Levada toda a verba li 
conta da União; a gratifica-
ç11.o do Chefe do Corpo Sani -
.tario, graduado como chefe 
.de classe em tenente-coronel, 
será " do posto de gradua-
çi1o; elevada a verba de 
288:603$279, para occorrer, 
ele nccôrdo com " proposta, 
ao pagamento dos reformados . ....... .. .......... . . ...... . . . ........... 2. p65<777$269 

31. Serviço eleitoral. ....... · . .... . ·········· ...... ..... ... ...... . . . . . . . . . . . . . 100 :OOO!j\000 

32. Prefeituras, justiça e outra• 
<tespe"as no Territorio do 

;----- Acre: - Diminui da de réis 
A transportar . ... .. . .. . :. : . 10 :70.0$000 ·········· 462 :500$000 46. 14'0 :688$300 

'""' 



Ouro 

Transporte... . ........... 10:700$000 
300 :000* a verba Material, 
sub-consig·naç~ão - para ser-
viços publie:o·s e obras no 
'l'erritorio do Acre, e substi-
t uida a tabella segu inte : 

ADMINISTRAÇÃO, JUSTlÇA E OU -
TRAS OESPEZAS NO TERRITORIO 
DO ACRE 

Depctrtamento do Alto Acre 

Pessoa l: 

prefeito, gratificação . . . . 
intenden tes a 12 :000$ de sub-
sidio ......... .. . . . . . . ~ . . . 

Material : 

Ajuda de custo do prefeito . ... 
Gratifi caç_:ilo ao pessoal da se-

cretaria, transportes, etc ., 
abertura de varadourO::i, con-
strucgão ele pontes, installação 
de destacamentos, transporte 
de mumçoes, etc., policia-
mento, aluguel de barracões 
para a secretaria. e demais 
reparti!;õcs administrati v as, 
moveis, exped iente, utensilios, 
serventes, pessoal das lanchas 
e alimentação do mesmo, 
combustível, lubrificantes, as-
seio, material para as lan-
chas, ferramenta s, accessorios, 
consérvaçüo, concertos e even-
tuaes .......... . . ...... . . . 

Departamento elo Alto P11rús 

Pessoal : 

prefeito, grati fie ação ...... . . 
1 intendente, subsidio .... . . . . . 

Material : 

Ajud~ . de custo do prefeito~ ... 

A transportar ... . ...... . . . 10:700$000 

' ' ~.13 

Papel 
,------------"-------------.....:.... 
. . • . . . . . . . . .. , . . . . . . 462 :500$000 4 6. U 11 .<>.HS ,i:Hi v 

36 :000$000 

24 :000$000 GO :000~000 

2 :500$000 

400 :000$000 402 :500$000 ------ -~----

36 :000$000 
12 :000$000 

2 :500$000 

48:000$000 

462:500$000 

1. 814 :000$000 46.140 :088$301) 



'1 runsporte . .... ... ... ... . 
Gmtifitat•üo ao pessoal e mai s 

de!lpez.a s, c.omo no Uep~uta-

mento do Alto Atre ... . . .. . 

Depa·rta.numlo do Alto Juntá 

Pessoal: 

1 prefeito, grRtific:ar,ão . .... .. . 
1· inteudcnte, subsid io ..... . .. . 

Material: 

Ajuda de custo do prefeito . .. . 
Uratifiuu:ão ao pt>ssoal e mais 

despezas, como no Departa-
mento do Alto Acre . . . . . .. . 

Departamento de Tarauacá 

Pessoal : 

1 prefeito, gratificação . .... . . . 
1 intendente, subsidio . .... . .. . 

Material: 

Ajuda de custo do prefeito .... 
Gratificação ao pessoal e mais 

despezas, como no Departa-
mento do Alto Acre ... . ... . 

T.-ilwnaes de A1lpellação 

Pessoal: 

6 desembargadores a 10 :000$ 
de ordenado c 20 :000~ de 
~ratifkaçiio · ..... . ... ..... . 

A;~ presidentes dos tr ibunaes, 
gratil'ic.ação de 2 :400$ a ca-
da um . .. ...... ... ........ . 
JUIZes nlUmcipaes a 6 :000$ 
de ordenado e 12 :000$ de 
gratificação .... . .... .. . .. . 

1 promotor a 6 :000$ de orde-
nado c 12 :000~ de gratifica-
ção .............. . ...... . 

~ transportar ... o • 'o . o •• o • 

314 

Ouro Papel __________ _J~-----------------~ 

10 :700$000 

400:000$000 402 :500$000 
------ -----

36 :000$000 
12 :000$000 

2 :500$000 

. . . . .. .. .. 400 :000$000 402 :500$000 

. . . ; ..... . . 

~Q :700$!)00 

3G :000$000 
12 :000$000 

2 :500$000 

400:000$000 402 :500$00.0 

180 :000~000 

4 :800$000 

36 :000$000 

·18 :000$000 

·.········· 

1. 814 :000$000 

450 :500$000 

2. 258 :800$000 

46 .141 :9ll$Oai 

. , 

-46.140:688$300 



'l'ra.nsporte . . . . .. . ........ . 
1 adjunto de promotor a 4 :000$ 

de ordenado e 8 :000$ de gra-
tificaçào ... . . . .......... . . 
offidaes de justiça . . ...... . 

Material : 

Ajudas de custo ..... . ....... . 
Aluguel de casas, moveis, ob-

jectos de expediente, publi-
cações, asseio, despezas miu-
das e eventuaes .. .. . . . .... . . 

Coma1'ca ele Senna Jlladu1'Ci?·a 

Pessoal : 

juiz de direito a 8 :000$ de 
ordenado e 16 :000$ de gra-
tificaç~ . . ........ .. ..... . 

4 juizes municipaes a 6 :000$ 
de ordenado e 12 :000$ de 
gratificaçãd ........... .. . . 
promotor a 6 :000$ de orde-
nado e 12 :000$ de gratifi-_ 
cação ... .. ........... . . . . . 
adjuntos de promotor a réis 
4 :000* de ordenado e 8 :000$ 
de gratificação . . . .. . ..... . . 
officiaes de justiça a 1 :200$ 
de g ratifi cação ...... .. .. . . . 

Material: 

Ajudas de custo ....... . ..... . 
Aluguel de casas, moveis, ob-

.iectos àe expediente, publi-
caç~ões, asseio, clespezas miu-
das e evenhtaes .. .......... . 

Camm·ca de Cruzei'l'a da S1tl 

P essoal: 

juiz de direito a 8 :000$ de 
ordenado e 16: 000$ de gra-
tificação .. . ........... . . . . 

2 juizes municipaes a 6 :000$ 
de ordenado 12 :000$ de 
gratificação ....... .. ..... . 
procuradores geraes a 8 :000$ 
de ord enado 16 :000$ de 
gratific ação 

A · tí·imsporta r . . · . . . ....... . 

Ouro 

10 :700$000 

10:700$000 

315 

Papel 
,--------~ ---- --------. 

' .... ' . . . . . . . . . . . . . . . 2. 258 :800$000 40 .140 :688$300 

1 2:000$000 
3 :600$000 254 :000$000 

3 :900$000 

12 :000$000 15:900$000 270:300$000 
- ---.. -- -~---

I • 

24 :000$000 

72 :000$000 

.18 :000$000 

36 :000$000 156 :OUU*OOO 

6 :000$000 

6 :500$000 

12:000$000 18 :500$000 174 :500$000 
- ------ ---

36 :000$000 

48:000$000 

2. 591 :800$000 46.140:688:300 



'.L'rnn sporte . ..... . ... . ... . 
sccrctarios a 5 :000$ de orde-
nado e 12 :OOO:fi ele gratifi-
(;iltâo ...... .... .. ... ..... . 
ofl'iciaes a 2 :400$ de m·ele-
Hado e ,1 :800$ ele gratifi-
CU!iiíO ............ . ....... . 
arnanuenses a 1 :600$ de or-
denado e 3 :200$ ele gratifi-
cn!.,~ão ....... ............. . 

2 escrivães a 2 :000$ de orde-
nado e 4 :000$ d~ . gratifi- _ 
cação .... ..... ...... . 

4 officiaes de justiça a 1 :000$ 
de ordenado e 2 :000$ de gra-
tificação ................ .. 

Material: ' 

Aj udas ele custo ....... . ..... . 
Aluguel ele casas, moveis, ob -

jectos ele exped iente, publi-
car;.ões, asseio, clespezas miu-
das e eventuaes . ... .. ..... . 

C01na1·ca elo Rio B1·anco 

P essoal: 
jui z de direito a 8:000$ de 
ordenado e 15 :000$ de g ra-
tifi cação . .... .. ..... .. . 
juizes municipaes a 6 :000$ 
de ordenado 12 :000$ de 
gratificação 
promotor a 6 :000$ de m·de-
nado e 12 :000$ de g ratifi-
cação . . ... ... . ..... . ...... . 
adjunto ele promotor a réig; 
4 :000$ ele ordenado e 8 :000$ 
de gratificaç:ão ...... .. . 
off iciaes de justiça a 1 :200$ 
el e g ratificação . ......... . . : 

~-la teria!: 

!\.jucla~ de custo . ....... . 
Aluguel de casas, movei s, ob-

jcctos de expediente, publi-
cações, asseio, clespezas miu-
·das e eventuaes . . .. ...... . . . 

A tra nsportar . ...... . 

Ouro 

10 :700$000 

········· · 

. . . . . . . . . . 

....... . .. 

... . . . .... 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
lO :700~000 

316 

P apel 
r----------------------~~------- -------------, 

2. 5f)l :800$000 46 .140 :688 :300 

36 :000$000 

14 :400$000 

.9 :600$000 

1 2 :000$000 

12 :000$000 192 :000$000 

7 :500$000 

24 :000$000 31 :500$000 
----------

24 :000$000 

36 :000$00 0 

18 :000$000 

12 :000$000 

3 :600$000 93 :600$000 
- - ------ ----

3 :900$000 

12 :000$000 15:900$000 109 :500$000 
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Ouro Papel 

Transporte .. . ..... . .. . . .. 10 :700$000 .. .... ... . ·········· . ......... . . 46. 14 o : 688~300 
Comarca ele Xa.pury 

Pessoal: 
jui~ de direito a 8 :000$ de 
ordenado e 16 :000$ de gra-
tificacilo ·················· ... . .. .. . . 24 :000$000 
promotor a 6 :000$ de orde-
nado e 12 :000$ de gratifi -

cação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • o o oooroo 12 :000$000 
1 adjunto a 4 :000$ de orde-

nado e 8 :000$ de gratiíi-
cação ··············· ····· . . . . . . . . . . 1 2 :000$000 

3 officiaes ele justiça a 1 :200$ 
de gratificação .... . ......... ......... . 3 :G00$000 57 :G00$000 

------
Material: 

Ajudas de custo . . ........ . .. . ........ .. 3 :900$000 
Aluguel de casas, moveis, ob-

jectos de exped iente, publi-
cações, asseio, despezas rnln-
das e eventuaes ...... . . .. .. . ..... . .. .. 12 :000$000 15 :900$000 73 :500$000 

------
Gomarei' ele Taraua.cá 
Pessoal: 
juj z de di rei to a 8 :000$ ele 
ord enado e 16 :000$ de gra-
tificaç:ão . .. ... . . . ......... ·········· 24 :000$000 
juizes municipaes a 6:000$ 
de ordenado 12 :000$ de 
gratificação ....... .. . ..... . . . . . . . . . . 36 :000$000 
promotor a 6 :000$ de orde-
nado e 1 2 :000$ de gratifi-
cação ············· .. . . . .. .. . -18 :000$000 
adjunto de promotor a réis 
4 :000$ de ordenado e 8 :000$ 
de gTatificação .... . .... . .. . . . .. ... . . 12 :000$000 
offic ia es de justiça a 1 :200$ 
ele gTatif icaç:üo . ........ .... .. . . . . 3 :600$000 93 :60 0$000 

------
Material: 

Ajudns ,]e cu~to . . ............ .... .... .. 3 :900$000 
Aluguel de casas, moveis, obje-

r tos de expediente, publica-
('õ~s, asse io, despezas miudas 
e eventuaes . .......... 12 :000$000 15 :900$000 109 :500$000 

------
Materi al geral: 

Para servi r.-os publicas e obras 
no Terri tol'io do Acre ...... . .... .. ... . ······ ··· · . ......... 1. 000 :000$000 3 . 77 4 :8'00$000 

~~. Instituto Oswaldo Cruz ....... . . . . . . . . . . ·········· .. .. ...... ············ 331 :240$000 
34. . erventuari os do Cul to Catho-

lir o . . .. . ... ....... . . . . ... . ... . ········ ·· .. . ... . .. . .. .. . ..... . . 100 :000$000 
~fi . ·MardstradQs em rlh;pon ibilidade ... . ...... ···· ······ . . . . . . . . . . . ... . ....... 209 :600$000 
3G . Eventuaes .......... . .. ······· ··· ··· ······· . .. . . .... . ············ 150 :000$0 00 

'.l'otn l. 1 o :700$000 ·········· . ... . .... . . . .. . .. . .. . . 50.706 :328$300 
,...,~-- · '!' 1 r , 

I 

I 



Art. 3. 0 .O Governo manteéá as subvençõ·es B os auxiUos ás casas 
.d·e ·cari-dade ou in,stitu'içõ e•s de philantrnpia e previ'd·encia social, asso-
ciaçõ'es scientificas, hi·s1tor:icas, litteraria.s, ar.t1sticas o·u ou~tra:s, escolas, 
faculd.a,des, a·CJa:clemias ou institutos, ·não funclruclos pela União, nomea-
damente declarados no O'l'çamento do ,Interior para 1912 (lei ·n. 2.544, 
de 4 de janeiro de 191'2, árt. 3°. ·lettra i e rurt. 4°) e que no referido 
exercício tiverem reolama;do e recebido a respectiva quota. A subv!m-
ção á Materni·dade das Laranjei-ras, na ICa.pital FedeiJ:al, será augmen-
tada de 40:000$, pa.ssando a receber o total de. 100:000$ no exerci-
cio. Serão conoeclidos m ais ': ao Instituto dos Surdos-Mudos •ele Iül!ju.bá 
o auxilio de 60 :000$ e aJO Di·~Pe·n·sario ele .S. José, no IÜo de J.aJneiro, 
18 :000$000 . A subv·enção ao .Lnstituto d·e Protecção e Assistencia á In-
fancia do Rio ' de Janeiro, comprehendido o auxilio para aluguel de 
casa, s·e'!'á augmentrud-a d·e 18 :000$, •passa.ndo esse iinstituto a rec<'>be'l' 
o . <total de 48 :000$, no exercício. Dentro de tres mezes contados da 
data da prc•sente lei, o Governo expedirá um regulam·ento geral fixan-
do as normas para tornar effe~tiva a prestação .do favor e •estab-ele-
cendo as necessa'l'ias medidas. para a üonveniente fiscalização d.a.s des-
pezas porventura feiotas por ·esta consignaçfuo. No segundo semestre elo 
exercício, ouvido o Mi·nisterio da ·Fazenda e consuJtado.s os interesses 
do Thesouro, . pod erão ser attendi·d·os pelo Gov•erno outTos ·pedidos de 
a uxilio·s e su·bvenções daJquella natureza, ·que satisfaçam as condições 
que forem prescrip.tas no regulamento, dan'Clo-s.e preferencia aos Es-
t o,dos que ainda não gosarem 'subvenções desse g<'>nero. •Para o c um-
primento 'do · disposto neste artigo '])od·erá o Gover·no abrir os n ece•ssa-
riüs creditas. 

Art. 4. 0 O Governo pOT intNmedio dos Ministerios da Fazenda e -
do In•terior entrará em a,~·cô·rdo -c>om a Prefeitura do Districto iFede-
ral vara fechamento das respectivas contas. A União cus·tearlá POT in-
teiro o•s serviços -ele Bombei·ros, !?olida e Justiça l·ocal, retendo •defini -
tivamente para indemnização de prunte dessa d<'>SIJeza, cujo resto lhB 
cruberá, o producto da cobrança do imposto ·de industrias e pr,ofissões. 

A Prefeiturá obriga-s·e a ceder definitivamente á União a fazenda 
de Manguinhos e outros .terrenos na cidade, dos quae.s ··oareça o Go-
verno F<'>d·eral . 

Obriga:r-se-ha outrosim a mesma Prefeitura a concorrer de uma 
só vez, em 1913 , •COm a quamtia (]e 200 :0001$ ·em d-inheiro para a con-
strucção de uma Ma;,ternidrud.e Modelo na •Capital ·Fede:rai. 

•Art. 5. 0 Auxilie -se com a quantia de 100:000$ a realização de uma 
Exposição e -Congresso de lm'Prensa, ·concurso lirtterario e com pTerrlios 
pecuniarios . ·em commemoração ao 215° anniversario da abolição da es-
cravi-dão em 13 de maio de 1913, promovid•os pela Associação de Im-
pr.ensa, permittindo 'O oompa:recimento dos jOT·na:listas e industriae·s es-
tra.ngeiros, com franquia a lfa·ndegaria, de accôrdo ·com o disposto no 
ar t. 8·9, ns. 6 a 8 da lei n . 2 .. 544, •de 4 d·e janeiro de 1912. 

Art. 6. 0 F'i·caJm eq•uipara:drus as ·dia:rias dos remadüres e foguista,s 
da,s embarcações .da Saude Pu.blica ás dos Arsenaes de . Guerra e da 
Marinha, sendo tambem extensivas a.os rema;,dores a grati-ficação para 
far·damento e etapas ·em uso nos aTsenaes . 

Art. 7.° Ficam equipruradas as diarias •elos patrões e machin.istas . 
das embarcações da Saude Pnblica ás dos Arsenaes d•e Guerra e da 
Marinha. 

Ar.t. 8. 0 O Governo promoverá, de.ntTo do exercício, a mudança da 
Colonia Corre6ciona.l dos 'Dous Ri·os })aTa uma ilha •situada dentro da 
bahia do Rio de JaneiTO ou '])ara terrenos localizados nos suburbjos 

\ 
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do Districto, r;tlienando, ·por venda ou .1Jroca, aquel1e proprio naJCional 
para a acquisição de outro que si·rva ao fim desejado, e dev.endo ·pediT 
ulteriormente ao Congres·w o credito preciso para as novas installa-
ções do estabeleciment-o. 

Art. 9. 0 A União auxiliará até o maximo de cem contos de réis o 
Estado de Matto Grosso a realizar, dentro d·este exercício,' o sanea-
mento da viJla de Santo Antonio .do ·Ma!deira, lá margem da E .strada 
de l!~erro Madeira-Mamoné, entendendo-se a esse respeito com o Go-
verno do mesmo Estado para e.xecução immediata das o1bras que fo-
rem julgadas necessaTias, abrindo o nece&sai·io .credito . e podendD instai-
lar alli, por •conta delle, uma Inspectoria. de Saude, a que serão af-
f.ectos esses trabalhos. 

Art. 10. O Governo podem revigorwr ·até a importwncia de ré1s 
60 :000$ o ·sa:fdD do credito aberto pel·o decreto n. 8 . 484, de 2.8 de de -
z·embro de 1910, para as obras da Escola Nacional de Be1las Artes. 

Art. 11. Continúa em vigor o disposto no decreto legislativo ·•n. 2.379, 
de 4 de· janeiro· de 19•1•1, na parte o··elaJtiva ao Co:digo :P:enal. 

Art. 1•2. FiiCa revigorwda a autorização conced1da pelo decreto le-
gislativo n .• 2.430, de 213 de agosto de 1·911. 
, • Art. 13. Fica o Gover.no wutorozado : 

. a) a auxiliar oom a .quanUa d·e 200 :000•$, abrindo para isso o ne-
cessario ·Credito, o com·bate contra a anki lostomiase, sendo essa quan-
tia entregue ao Estado do Rio, cuj-o .Governo To·rne·cer'á gratuitamente 
aos Estados e municipalidades que Jh'o solicitarem o medicamento es-
pecifi·co contra essa mo.Jesrtia e as á•rustrucções imp1·essas so·bre o rt-
svectivo uso e sobre os symptomas do mal. 

b) a promover e a animar · o desenvolvime!l>to e a diffusão do en. 
sQ'Il.O primarlo podendo pa-ra esse fim fundar escDilws nos tenl"itor.jos fe-
d·eraes e entender-se com os govennos dos Estados, ajustando os meios 
de crear e m=ter e&colas nos distric.tos e povoaçõ.es onde niio exis-
tam ou em que sejam insufficientes, ·s·ubvencionar as esoo.J.as fundadas 
pelas múnicipalida-oes, associações e particulares, expedindo o neces-
sario. Tegulament·o, fixando as· bas·es e as condições convenientes e 
abrindo o necessario or·edi.to. 

c) abrindo o preciso •Credito, a auxiliar· os \Estados com subvenção 
annual d.e 20 o/o do que deSjpe<nrler~m com o ensino primru,io, leigo e 
gratuito. 

Essa subvenção s·ená elevada a 2·6 o/o, des:de que a importancia 
despendida por ca{la Estado corres•ponda a 1 O. o/o pelo ·menos de sua 
receita. 

A subvenção •de que se trata sevâ. concedLda aos Eé·~ados que a 
s·oÚcitaTem ·e que assim se obrigrurão a prestar ·ao G-overno da União. 
as infDrmações que forem por este julgadas aiec.essarias; 

d) a auxiliar, até a quantia de 100$ mensaes, as associações ·es-
trang'eiras ou naüionaes que se destinarem a minist·rar a i•ns•trucção 
elementar, não podendo exceder de 120 :000$ a verba ·destinada a este 
auxilio. 

- Pa·ra ·rece·ber a 'subv.énção alludida, é necessario provar-se a com-
petencia real do professo·r no conhecimento da lingua verna.Cula e que 
as Jicções rle todas ' as· >disciplinas, inclusive o ensino obrigatorio de 
g'eographia e hi:storia do Brazi,J e instrucção civica na,cional, sejam 
jgurulmente m1nistradrus no mesmo idioma nacional, no entanto, eom 
a faculdade {]e leccionarem qua.esquer linguas estrangeiras. 

e) a auxilül!r oom a somma de 200:000$ a Provedoria da Santa 
Cas-a da Misericardia, nesta Capital, assum~ndo ella . a obrigação de 



despen-der outro tanto na m esma edificação da Matermida:de Mod elo 
nos terren-os visinhos do Hospital Geral, que lhe forem proprios, assim 
como a •O·brigação d·e custear o serviço respectivo; pM'a o qual fim o 
Governo Federal abrirá desde .Jogo o credito precis·o. 

Art. 14. O •Po·der Executivo ·remette!1á ao <Congl'esso, em sua pro-
xi.ma reun ião, ·um balanço dos patrimonios .dos diversos estabelecimen-
tos de en;sino, a:otua:lmente su.bvencionados, indi·c.ando as bases ·que lhe 
parecerem mai·s co.nvenientes para a sua completa deso.fficializ.acão. 

Art. 15. Os cégo.s que, de accôrdo com -o regulamento em vigor no 
Instituto Benjamin Constant, fo·rem classoifi·cado.s em ·concurso, terão 
preferencia no préen~·himento dos J.ogare.s de professor·es desse Tnstituto. 

Art. 1·6. E ·' concedida á n . Zilda Raineri Chirubotto, laureada pelo 
In~tituto de Musica, ·um ·premio d•e viagem, na importancia de 4 :800$, 
ouro, ficando -o Govel'no autorizado a abrir, para esse fim, o neces-
sario cr·edito . 

Art. 17 . Fica abolida a OO·ncessão •de rações ao pessoa] . dos esta-
belecimentos em cujas v•erbas o·rçwmenÚtrias n1Lo houver .creditas es-
peciaLmente consignados rpwra tal fim, tendo o ves·soal subatlel'no, •que 
residir nesses estabelecimentos, di'r·eito á alimentação, ma'!3 não ao re-
cebimento de generos. * 

Art. 18. O Governo poderá mandar a;bonar, d-e ora em deanrte, ao 
tenen•te-ooro·nel James Andre.w, emquanto .servir junto ao Presidente da 
Republioa, a gratificação mens.al ·de 800$; abrindo o c-redito que fôr 
necessario. 

Art. 1·9. Fica o Poder Executivo autoriz.ado a: rever e modificar o 
regimento da.s custas judtciarias da justiça local qo Districto Federal, 
adaptand-o-o á actual ~;~rganizaçã.<i. ' 

Art. 20 . O Gov·erno po<ierá, por equidade, conceder po.r uma só 
vez o ruuxilio .a.e 10 :000$ á rSo<r.iedade Cas•si.no \Fl•uminems•e, a titulo de 
indemnização, por haver a Cqnstituinte funccionado, durante algum tem-
po, no edifício que a mesma sociedade possue á rua do Passeio, nesta 
Capital. 

.A!rt. 21. Fica o Governo autorizado a crear mais um offi.cio . ele 
distribuidor e mais quatro tabelliünatos na Capital Federal. 

Art. 22. PM'a a construcção dü Palacio da IC'amara dos Deputa-
dos, o Poder Executivo, á requisição da C'ommissão de Policia da mes-
ma Cwmara, abrirá os noec·essari·os ore ditos. 

§ .1° A ohra se fará mediante concur.rencia publica para os pro-
jectos e cons ~rucção . 

§ 2. 0 Nas m·esmas- condições, isto 'é, co·ntractada a ohr.a mediante 
ctmcul.'rencia publi.ca, tanto para os projeotos como para a con.strucção, 
ser1Lo abertos, á .requisição -da Commissão de /Policia d·o Senado, os cre-
dites necessar.ios á r.eoo,nstrucção do e•di.fiJcio em que runcciona essa Casa 
ào Congresso. 

TAIBELLA A 

IJeis ns. ~589, de 9 de .Setembro de 18·50, ATt. 1° § 6o e 2.348 de 
25 de Agosto de 1873, Art. 20. 

DecTeto n. 8. 514, de · 11 ele jnne·;1·o de 1911 

Aibne o credl·to 
g~mento de 
correios e 
de Ju.stica 

extraordinario para pa·gamento d-o au-
venoimento.s co.ncedido aos contínuos/ 
ao ajudante ele po,rteir:o da .Secreta;r·ia 
€ Nego cios Interiores . ...... . ....... . 

Pape l 

7 :749.$66·8 
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Dec1·eto n. 8 .. 550. ele 1 d e ;ian ~ :1·o el a 1'911 

A-bre o credito extr•aord•inario .p·a.ra paga,mento de a u-
gmento de venci·mentos ·aos mini·strv-s do Supremo 
Tri•bunal 'F'ederal .... ... ... . .. ... . . ...... . .... . .. . 

Decreto n . 8 .<578 , eZe 212 ·ele feverei?'O ele 1:911 

A<bre o cr·ed•ito ·especial para pagaJmento de subsid ias e 
ajuda de custo que d·eixou éle .receber .Fra nci-sco-
d·e Paul·a Alencastro ...... . . ........ .. .......... . 

D em•eto n. 8 . 58 3, eZe 1 ele ma?·ço c~e 1,911 

.<\lbr·e o cned'ito especial pa ra pagam·ento ao p:ro·fesso,r 
do Instituto INadona.l de S·urdos Mu dos, J asé R.a-
.bello LeHe S-obrin·hO, da dif.ferença de gratl.fica-
ções a d·d•icionaes atrazrudas ....... . ..... : . . .. .. .. . 

Deomi'o n. 8 .·60·0, eLe 8 ele ?1HII1'Ç'O ele ·1•911 

A•bre ··o .credito especi·al para ~agarri e•nto de su.bsi·d•io s e 
<l•e aJjuda d·e c usto ·que deixou de r ecebeT o Dr. 
João el a Matta Machado ......... . .... . .. . . . .... , , 

D ec?·dto n . 8 . ·6•Ó1, ele 8 ele nta?'Ço ele 1911 

A:b:re o ·credi to ·especia.l ·para pa·gamento ao lente ela 
·Fa.culocl•aJd.e de Medici·na do · R.io d•e J a n ei ro, 'Dr .. 
E'rioo da tGam•a Ooel•h•o, da di1'ferença d'e acet·es-
cimo {le vencimentos . . .. .... .. ..... . . . . .. ....... . 

D ecreto n . 8 . 6 012, clie 8 ·de rncwço ·ele 1·911 

Atbre o oredito espeoirul para tpagament-o do secre-
ta;rio d•a iFacuklade o•e · Med'idna d·o IRi·o d·e J a -
n ei·ro, íD.r. ·Eugenio do Es.piri to Santo e M·ene-
zes, el e d•if.fer-ença d e accres'Citmo >de venci·ment-os 

. D ecreto n. 8 .<6 0·3, cUe ·8 ele rncwço de 1<911 

Atbre o c r ed-i-to extr ao.rdina:ri-o para pagamento <'Le au-
gunento el e vencim·entos a juiz·es e out-ros fu.nccio-
n a.ri.os {!•a justiça loca l do Distrido F ederal ..... . 

D ac?·eto n. ·S.-609, eLe 15 de 1!?1tc•rço de 1•911 

Abre o -credito es-pecial .prur.a r>a.gamen to ao lente julbl· 
.Ja;il'o doa FacuJd-ad·e de !Direito do Recife, iDr . J -o ão 
Vi-eira de AToa;ujo , d·e differenç.a -de accrescimos doe 
!Vencirrnentos a braz.ados ................ . .. . . . .... . 

!Decreto n . 8. 61-4, ele 15 ele mcwço ele 1911 

AlY.re o credito especial prura pagam.ento a.o le·nte da 
[i'.acu.Jdad•e d·e Medioina do Rio d·e Janeiro, Dr. João 
Carlos T -eixeira <Brandão, dte di'ffe.ren<;;as d·e aocres-
Ci.ffios <]•e vencimentos atraz·ados .. .. . ·. , , .. ... .. .. . . 

Papel 

1 3;5 :000$000 

.5 :800$000 

2 :4 69$-046 

18 :0 2'5$000 

3 :936$'600 

1 :'254$88•5 

2•47 :079$99-4 

3:889$999 

5 :'75•2$770 

24 



Dec1·eto n . 8. 6315, de 29 -c~e mcwço de 1911 

.<1-Jbr-e -o CJ'edito es•peóal para .pa:gmmen to de su•bsidios 
que d·eixou d€ . ~rec~ber ·Francisco ele Figueiredo 
(oen:Ie d-e .F\i;gueired•o) .... . . .. . . .. .... ... .. .. .. . 

DecnJ•;!o n. 8. 63'6, c~e 29 ck mc~rço é~e 1911 

A·bre o c r•edito -e-special! para pa.gamento -do substituto 
da :Facul<d'a.d.e de 'M:edi-ei.na do Rio de Janeiro, 
iDr. Luiz Antonio da .Silva Santos, de differença 
d·e a•ccrescim-o de vencimentos .. ....... . ... . ..... . 

De011e1to n. 8 .16·37, <Le 29 ele mcp•ço ele 11911 

A bl'e o crecli.to es·peci·al ~para pag.an1ento ·ao sU!bstituto 
(].a 7' secção da Fac·u·l.d-a;de de ·M:edi·cina d'o Ri-o de 
Ja.nei.ro, _D<r. Anto-nio Sattamini, d-o accresclmo de. 
20 o/o de seus 'vencimentos .. ... .. .. ..... . .. .. .... . 

D em·et.o n. 8 .16 3·8, cl;e 2 9 c~e março ele 1-911 

A.bre o -cred·ito esp,eci,al .para pa.gJamento d-e swbsidio.s e ,• 
ajudas d'e cus.to q u:r, d .eixou de 1f·eceber o Dr . João . 

26 :2õ0$000 

1 :068$166 

823$·333 

J uven.cio Flerrei:ra Je Aguia-r . .. : .. . . .. , , .. : . .... , .3 :82·5$000 

De01·et.o' n . . 8. 6·5-6, ele 0 ·c~e ·abril de 11911 

AJJ;re ·O cred!•(o especi-al para pagamento ao len.w da 
FacuJ-da.d:e çle M:ed~ci-na <lo Rio d-e J .aneiwo, iDr. 
,J.oão da •Costa -Lima ·e 'Castro, 'd-e d'iHerença de 
aocre·s·cilmo de v eoncianent<Os-..; . .. ... ............ ·, : . .. . 

DeiC?'eto n. 8 . . 6•57, de ·15 · ci\e ab~ de _ 1•91.1 

Acbre o onedito espec-i-al para .pagamento ao l ente da 
Esco-la P.olytech-ni.oa, Dr. Eugenio ·Tisset··and-ot, 
de differença d-e accres·cimo de vencim-entos . .... . 

Dec1·eto n. '8 .. 65B, ele 15 cbe ab?'il .ele 1911 

Ahne o crecl'i.to ·es•pecial p.a;ra, , ,pagamento ao lente d•a 
IFacullcla-d•e de Medicina ~lo R i o de \J-anein·:o, iDr . 
·Luiz d·a <Cunha .Feijó <Junio-r, de difof·erença -cl€ 
a ccreseimo d'e vencim-entos ..... . .. .... .. ...... · ... . 

D em'lf~t·o n.' ·8 . •618:3, cl~ 1<9 <Le ab1'il de 1191:1 

Albre o credito especial para. paga;mento ao "u<bstLtuto 
da ·Escola Po,ly.teohnica, [)r. J!'rancisco :F'€rre•ira. 
Bra1ga, •d1e accr·escimo .d1e vencim·entos . .......... . 

Dem,eto n. 8. 7 0.5, dle 4 ae maio dle 19·11 

.<1-Jbre .o Ol'ed-i-to especial para :pa.ga:mento ao lente d-a 
IFiaculda-d•e. de .M~dicina eLa Bruhia, Dcr=. A lexa,ndl'e 
.Evangelis-ta d-e Castro Oerquei:ra, d·e -di·ffe<rença de 
a,ccresoi'mo d<e vend'l1ll8ntos . . , ........... . ..... . . 

2 :124$00·0 

'• 

9'28$33·3 

1 :00•4$3000 
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D ec1··eto n. 8 . 71•6, de 1 O ele •JIUtio c~e . 19 11 
-;i 

Ab.re o ·cred•it{) ·esp•e.cia•l para; pag•amento do suhsi:dio 
.que deix•ou ·d·e Teoe,b'er •Man oel Bezenra de ·c".,l•hu-
·queJ·qu.e Junior ... . .. . ... .. .. .. .... . ....... . .... . 

D ecreto n . . 8. 7117, cl!e 10 âe m7ttio ele 1911 

Abre o credito esp e•cia.l pama. •pagamento a .o .Iehte da 
!FacuJ.clade ele Med icina do R io •de J .anei•ro, IDr. iPe-
d-ro Sev·eT.j·a no cJ·e iiVfa,gal'hrues, ela -differen<}a de ac-
orescimo d·e ven cimentos ............. .. ........ . . . 

De01·eto 1t. 8 . 71·8, ele 10 eLe ?JHtio ele 191'1 

A•bt;e {) credito .extrao:l'cl·inario p·ara :pa.gamento de a u-
gm en to d•e vencimentos ao p,·o:cu•rador e a{) s ub-
•]Jr.ocu.r.ador dos feitos ela Sau de Pu'brlica . .. ...... . 

Decreto n. ·8 . 719, ele 10 cre mcbio ele '1•911 

hb t'e o .credito es•p'ecô·al para pagrument·o ato lente d•a 
IFaculcacl·e d•e Mecl·i·cina · elo Rio d·e Janeim, Dr. 
Amgusto .Bran.t P·aes Leme, da ·diGf·erença de ac-
CIPescimo de Vtenciunent.o.s . . ...... . .. . .. ... ... .... . 

De01·eto n. 8. 724 , cDe 1'7 che 11Htio ele ·1r911 

A:bre o :ored1ito especia l par.a .pagamento ao professo•r 
da Escol·a ·Pol.yt ec·hn ica, Dr. Al1redo de .Paul•a 
F rei.tas, d·a d.i:ffe·nença de a.ocr.e:sci.mo de ven ci·m.entos 

D ecTeto n. 8 . 74•5, de 2.5 rle m~bio ~le 191•1 

A•bre o credito extr a ordin ami{) · para pagam ento de 
aug,mento de venctm·ento ao d•es e~m~bar.gad1o~r Ma-
.no·el Ped•ro Al·vares Müreir.a Vi.!!ruboim ... .. ..... . . 

De01·eto n. 8 . 7'60, ele ·31 ae 1ncbio cile 1911 

Ab.re o cred-ito es.peoia.J para paga:Jm en to ao sUJbstitut{) 
da F acuJ.d.ad·e .cJe Medicina ·da /Bahia, Dr. José 

,Affonso de Gar<vaJ.ho, de a;ccresdmo ·cl'e V·en ci'mehto·s 

Dem·eto n, -8 . 7'61, eLe 31 ele maio ele 1911 

Albre o cr ed ito es·pecirul ·para pa•gamen.to ao lent e da 
E scola Fol~teohn1ca, (Dr. 'Manoel ·P ·ere ira Reis, de 
d1tferenç.a de accresdmo .cJe vencimentos .... . .... . 

Dec·reto n. 8 . 7•6 2, ele 31 eLe mcvio !f. e 1•911 

h.J!>ia'e o cred.ito especial para pa.gamento ao lente da 
Escola PolyteCJhnka, rDr. João IBruptista O.rtiz 
:Mo-nteiro, da d·iHet'Emça .cJ•e a:ccresdano de venci-
mentos . ..... . ... . .. . .. .. . · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1:425$00& 

2:9SO$Sú o 

~:400$000 

1 :761$290 

574$·600 

6 :7>60$ 000 

1 :195$161 

5 :040$'006 

439$200 



Dem·eto n. 8. 7"78 , c~e 7 de j101~ho ele 1911 

.A:bre o credito especial para .pagam<mto de suhsidi-os-
que d eix.ou d·e receber -o Dr. João Baptista d-e 
S•á A.ndra d·e ......... ' ....... ....... . . . ... .. ... . . 

Dec1·eto n. 8. 779 , dle 7 a·e j'011.ho de 1911 

.Nb re o credi-to espedal para pagamento e1e stl!bsid•i-os 
qu e deixou {!e rece·ber o DT. José Joa.quinn iF.er-
reira Rabel·lo . . .............. . .. . ............... . 

D ecr-eto n . 8. 80·6, de 28 ele j1mho ele 1911 

1\'bre o credito extrao.rdinario ·para attender ao a u-
. m ento da despez-a com ·O pesso·a l e m ·aterial {lo 

•Gollegio Pedro II ...... . ... .. : .... ... .......... . . 

Decreto n. ·8. 80'7, cJe 28 el e j"nho eile 191.1 

.A;hc:e o •cred·i'to especia l para paga·mento d"e s·ubsidios 
que •deixou de treceber o Dr. J osté L eop.oldo de 
!Bulhões J ardim ...... . .. ... .' ... . .. .. ..... ....... . 

D e<c1·eto n . B. 8·75, d e •2 ele agos·to el e 1911 

A>b;r:e· o e red·ito especial para pa.gam·ento d'e. subsidios 
e ajuda {!e custo que d·ei·x-ou' doe r eceber o Dr. 
IMa rünh-o da Si.Jva Prad•o Junio'l" , ........ . ... . .. . 

;/.\ 

DecnJto n. 8 . .86•6, de !2 d:e ctgo.s>to de 1911 

A!b.re -o çredi.to ·es•peci·al para pagamento ao .pro.Ees- · 
so:r ordinar·io da !F .acul<Clad•e ·de Med·i·cjn·a. ·do liU.o · 
de janei.r·o, /Dr. Erico Ma•ri.nho da Gama C oe.J.llo, 
d>a diffe:r en<}a de acç:r escimo de vencimentos ... ... . 

DecTeto n. 8. 9:3-5 , eLe ·3 0 de agosto ele 1911 

A!bre o cred•ito especi-al para pagamento de suohs idjos 
que à ·ei:>Oou d·e receber o Dr. Astolpho Pi-o {!·a 
S i•lva Pinto . . ...... . . • ... ... . .. ... .. . ... ... . ... . . 

Decreto n. ·8. 9•4•5, dle 1 ele setem.b1·o ele •1 9i11 

' Albre o oeredi•to exbraord ionari-o para att end•er ao au-
•g>mento de despeza éom o peS·SO·al d'a Escola PolY-
technica . ... . .. .... .. .. .. .. .. ....... . .... . . .. . . . 

D ec1·eto n. ·8 . ·9 55, eLe 6 ele setelm•bTO de 1·91.1 

A•bre o •CTedH-o especia l para ,pagamento de d·itf.f.eren" 
ças d·e gratiofica<}ã.o add-icional a prof.essores do I n-
.stl tut~ -Benja mi·n Gonsta;nt ............. . ...... . . . 

1 :4•25$000 

75:407$286 

1:425$000 

íl9 :4,50$0•00 

6:484$700 

1' ~4'25$000 

fl'8 :·4;54 $•8 3 7 



325 

Decreto n. 8 . 9:5•6, de 6 cbe setemb?·o de 1911 

Abre o credHo ext.raord·ina•ri.o .pa;r·a augmento d'e · des-
;peza com a reorganiz•ação da Assistencia a, AJ!ie-
nados ........ , .. ....... . .. ... ... . ... .. ..... .. . . 

Abre o credito ·ex.brao:rdi>nario para aug;mento L1e des-
•Peza com a nova organização d·a <Bibliotl,e:ca Na-
ci·onal ..... " ........ . ...... .......... . . : .... . .. . . 

Deoreyto n. 9. 010, de 4 de o!tttub1·o de ·lo911 

Abre o ceed'ito ·especial para p.aga:mento ao p:rofessor 
or.di.nario da ·Escola Po!yte<Jhn'ica, D:r. !Q.s:car IN e r• 
vai de Gouvêa, de diff:er·enças de accrescimo ·de ven-
c1mentos ...................... . .. .... ·. ; ....... · 

Dec?·eto' n . 9 .'011, de 4 de otttttb?·o de 1>91.1 

.A,br.e o credito es·pecia·l ,para pa·g·a·m-ento . do subsidio 
e a;judas de custo que {!eixo u de receber o iDr. 
rTosé .Oand•ido d·e •Lacerda Goutiruho . ...... ....... . 

Dec1·eto n. 9. 01'1, de 9 de otat,tob?·o de 1911 

A,bre o "''edito suppJementar ás v·er'bas: 
.Secretari·a do S<mad:o ...... ..... ...... . . 
Secretaria d:a Gamara dos Deputados .. : , 

1.2$•500$ 
1·8 :00•0$ 

· Dec1·eto n. 9.015, c~e 9 de ottt•ub?·o ele 1911 

Abre o creCLito .supplernenta:r iM> v.e11bas : 
•S·ubsidio do.s Senad'ores· ............. . . . 
Su·bsid·io d-os Deputá d·os ........ . ..... . . 

141 :750$ 
477:000$ 

Decreto n. 9, 0•33, dle 11 c~e OtttWb?·o ele 1'911 

AJb.re o or.ed·i to especial •pan·a pagamento de su/bsidi.os 
que de·ixou d·e recE)ber o Dr. 1 Antoni.o Joaquim 

' ,. 
do .Couto C ar taxo .. .. .. .. ............ . ... . .... . . 

DecTe,to n . 9. 034, ele 11 ele otttubro ele '1·911 

A.bre -o •Cr·edi.to ·especial! pa:ra ·pagamento ao sem·e-
tario {la lFa•culdaâe d·e Med·icina do .Rio d:e J 'a· 
nei.ro, D.r. Eugeniü do Es•pi.ri to •Sa.n.to de Menezes 

DeG~"et.'O n. 9 .035; el'e 11 eLe onttvb1'0 ele 1911 

Abre o D•red·ito ·e~1pecial ·para paga;mento d ·e subsídi os 
que deixüu de •receber Joaq•uim José Paes da 
Silva Sarmento .. . ..... . . , .... . ........ .... ..... . 

Papel 

138 :187$077 

6.1 :•103$187 

2· : 4:2•5 $ 0·0 o 

30 :500$000 

618 :-750$000 

7:200$000 

[>8·6$40 1 

1 :425$'00 0 



326 

Dp•c1•eto n. 9. 0 4~9, c/,e 18 de out-!;b1•o de 11911 

A1bre o ·CTed•i to especi-al pa;ra pagamento de subsídios 
que ·d·eixou de redeber o '1?". R aJmü ·.o Barcel•!os . . . ·. 

iD'ec'l'eto 'n. 9. Q.50, c~e 18 de oti ltttb?·o cile 11911 

AJbre o credito sup.ple.m.'enta~r ·ás V1etlbas : 
Subsid·i·O dos .Senadol'es .. . ... .. ....... . 
S u1bsi•d i o cos Deputados .... . · ... ... . .. . . 

1<41 :7M$ 
4 77 :0:00$ 

Deo?•eto n . 9. 015.5, ele •18 ele o?;t•wb?'O d e 1·911 

A..bre o credito S'Ull'P·lem enta,r ás rve:nbas : 
·Secretar·ia d.o .SenMlo ..... . ... . ... . 
.Secre tar ia .da Cam•a ra dos IJ) eputad·os .. 

w :500$ 
1'8 :000$ 

Dec1·et o n. 9. 07•5, cVe ·3 cVe nove?nb?'O ele 1.911 

Albr·e o o: edtto especial prura pagaon·en t o ao prafesso·r 
·ordrina:r·iD d·a Facwl1d·ad6 ·de IMerUci.na d'a Ba:hi·a, 
Dr . J1oão A:1neri·co ·Garcez F róes, de acoPes·ctmo 
·de ve·noiinemtos . . . .. . . ... .. . : .. . . .. .. ...... . . . . . . . 

Dec1·eto n . 9 . 09.6, fVe .8 de 1wve?J~b1 ·o c~e 1.911 

Alb.r.e' o ·oredi:to espeC'ia.l .para .paga'm ento ao pro.fessoa· 
o nli.nari-o da E-scola P oJy.technh;a, I]) r. José A:n-
to.nio Murtinho, d·a dif·~ere.nça de accr.escim.o de 
vendmento . . .... .. .. . '':· :· . . . . .. . . .. . . ......... .. . 

D ecr et!o n . 9 . 097, ele 8 cr.e nov-emb1·o de 1'911 

.AJbre o cr·e·dito extraordina.1io pa•ra a•u.gunen~o üe d·es-
•peza corn a -reo.rg.anizaç.ão ela Faculd'ad·e '.d_.e· ;D ireito 
de S . Paulo . . .. . . . ...... . .. _. . ~· . . · . . . 

Dec1·eto n. . 0;9·8, de 8 ele novemb><o ~le 11911 ''I 

~~br·e o credi to extraor.-:Hnario para a Uig'J11 ento ele des-
tpez.a co·m &. ~reo: : ganização da •.F.a.culldade -ele Dir·eH.o 
do :Recife . . . . .. ~ .... .. . ....... .. .... .. : . .. . .... . 

De01·eto n. 9 . 1 31, ele •212 cbe noV e>111 lbTo de 1911 

Abre o credi t o espec ial .para paga;mento ao 'O r . Joa -
·quim Duarte Murti.n•.ho, de ·dHferença .a•e accres-
cimo de verucimentos . .. . .. ... . .... . .. ... . . ..... . . 

D ecr·eto n. 9 . 13'2, d.le ~2 ele nove1nb>·o cZ.e 1:911 

A bre, o cred·ito es-pecial prura pruga.onento ele sub.si.d ios 
que deixo·u de •receber o Dr. ·João 1Fra.n.cisco de 
P:;tula e ~o·uz,a . ,'7 ,,.. , ... ,. · ....... , ..... ..... . , . .• 

Papel 

1 :42ii $0·0il 

764$516 

4 :3·80$19B 

12 :757$8 39 

"' 6 :621$-4 0 •1 

9:058 $733 

~ :125$0•00 



.3 .. 2:7 

Decrerto n. 9 .1 34, ele 212 cl.e ?.toVetm.b?·o ele 19·11 

i 
Abre o credito especial para pagamento de subsid.jos 

,que deixou d•e 1receber o ;Dr. ·Ciesari.o da _' Motta 
Ju.nio·r .. .... . ....... ·'· ....... . ... LLL . . ......... . 

D ecret.o n. 9 . 1315, •de 212 ele ?WV•13!m b?"o ele 1911 

AJb"··e o ·cr·edito es.pecial para J}a:ga•me noto ao IJ•roressor 
·o.rdJ.nario da Facul·dade d·e Medicina Cio Rio de 
1Janel~·o, Dr. E"·.nesto de Freitas Cr,issiuma, d•e 
dif·fer ença d•e aocrescimo de vencimentos .' ' ........ . 

i.· 
neC,·eto n. 9 .15.9, ele 2•2 ele novenvb1·o ele 1911 i ··--..,. I 

AJbre· o cred'i-to supplemenlftr ás ver·bas: 
Secretaria do .Senado... . . . . . . . . . . . . . . . . 1·2 :5 00$ 
Sec1'etaria .d·a C'amaNt. dos Deputac11os... 1-8 :00 0$ 

Decwet·o n . 9 .167, de. 30 cl.e novem,b?'O cte 1'911 

AJbl'e o credHo supple·men ta:r ás verbas : 
SubSidi'.o1s d·os Senadores .... . .• . .......... . 
S·u.bsi:di·os dos Deputad·os ... ~ .. ............. . 

141 :750·$ 
4·T7 :000$ 

Dec?l3to n. 9.1.916 A, coe 9 de .cZ'ezem bTo ·de 1911 

Albre o credito . ·extraOil''di nario 'P'an·a. augn1ento ·cl'e 
d<>s.peza •Com a r eorga.ni.zação da Escola Nac!o.nal 
d·e Bellas ."crtes ...... .. ... . .. .. . ............... . 

Dec1·eto n. 9. 2014, de 13 de ele.~embm de 19111 

."Jbre o cnedito extrao•rd;i.nario pa1ra despezas do .Con-
selho Sup.e1·hor ele Ensino . . . . . .. ... ... ·' · ........ . 

A!bre o creMto extraürcUna;r•io para au.gll11ento ·ele · d'eS" 
·pez.a ·com a •reorgani·zaoã.o da Faculdad•e de M·e-

.. ;; ' dicin~ do · Rio de Janeiro . ............... .. ..... . 

Decreto n. 9 .·2:5·8, ele 218 de clezem\b?'O ele 1.911 

A;bl'·e o credito su pplemen taT ás ver•bas : 
S•u.bsidios dos Senadores ... . .......... . 
Su,bsidio.s elos (Deputados . ........... . . . 

132 :300$ 
44-5 :•200$ 

Decl'eto n. 9. 2·59, <le '·28 cne clezenvb1·o c!e 19·H 

.Abre .o credito supplementar ás ver.brus: 
Secretm,ia elo Senaclo ... . .................. . . 
S·ecretar.i.fl, cl<~- .Camara d'Qs De.putados ... . ... , 

·1'2 : 5010·$ 
18 :000~· 

10 :950$000 

3•0 :.500$000 

618:750$000 

40 :SO:l$16~ 

111 :·370$0,Z8 

57'1 :.000$000 

30 :50·0~000 



-.Dec?·e1;>o n. 9 .>3t5, de 1>0 {~e janeiro de 1912 

A·bre o crechto extrao.rdinario .para aug.mento de cles-
.pezas .com a r eor'ga,nização/ do Instituto Nacional 
de Musica .... . .. . ...... .. ...... . .... , ....... . .. . 

•Decreto n. 9. 73,5, cve 21 de jeve1·eir-o de 1912 

Abte o c1·-edlt.o extraOtl di-nario ~para ~p aga·m-ento de su:b-
·si d ios que• d'eixo·u de .rece·bei· o Dr. João da Matta 
Machad·o . . . . . .. .. .. . . . .. . . · ... . .. · · · · · · · · · · · · · · 

Dec1·eto n. ·9. 378, ele ·21 de fevenf i.ro de 1·912 

A:b•re o credito extrao.r dimurlo •para augmento de des-
peza com a reorganização da Fac·wl<'ia :d e de Med·i-
•Cina da Ba.h•ia . ....... . ................. · ........ . 

T .AlBEII.JLA B 

51 :609$379 

750$000 

115 :7.71$-54>6 

3 .'81-4 :().3'2$97·9 

Ver.ba,s d 'o orçamento para as quaes o- g·mrer.no ,pód•e a .brir credito 
su'p'ple·mentar no exe.rócio d·e 1913 de accõ:rdo c.oun as ·!·eis n. 5-8·9, de 
9 de Setembro de 1.850 - 2 . 348 d 'e .25 de Ag.osto ·rue -1>873 - 429 d>e 1·6 
de Dezemlb:ro ·d·e 18·96, Ar.t. 8° n. 1 ~ Art. 123 ela .!•ei ·n. •490· ·de 16 de 
Deze:mbro de 1-897 e lei n. •5•60 de 31 ·de ·,:E>ezemJbro (}e 18•5-8 AJi t. 5·4 n .. 1. 

.Socco?'1'0s 1J1t.blicos . 

.St•bsicLio .ao·s DeJ.YI.vtctclos e Senaclo1·es Pelo o;u·e fór preciso· d u· 
rr.ante as p.rorogações. . 

Seetreti<Wi·a do Se.nctclo e da 1Ca?nct?1a c~os l]).eputcl>Clo.s - Pelo sel'VIQO 
~tenograplüco ·e à!e redacção e pnb.!icação à·O·s debates d·urante as pro-
rog-açõe:S. 
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PAREOER. N. 116 

Fixa a de'Speza do Mini·sterio da Marinha para o exercício de 1913 

A Com missão de Finanças, tendo examinaelo a proposta . do Go-
verno p•ara ' a -confecção d o orçamento cl·a Ma ri-

Sessão ele 23 c1e nha, t>ara o anno proxlmo, vem sub-r,-,.,bter á apr€-
Julho ciação ela Camara: dos Dep·utados o· r e•sultaclo elos 

seus estudos -e, .ao .mesmo tem~Jo, -aco:nseJ.ha!' o 
a lvi tr-e -d,a aclo•pção Lia refer ida p-roposta. 

O Orçamento da Marinha, votado papa o anno ele 18·89, -prime.i-ro 'Cla 
Republi-ca., foi ele -11.313:617$125, pa;pel; o votad-o para o anno -de 189-9 
já fo i de 23 .1 20 :215$544, papel; ·e o -des-tinado aos se-rviços -elo anno ele 
1909 montou- á cifra 'Cle 38. 0·44 :4 88$, papel, e 9.441 :1153$1330, omo. A 
verba votada, para o anno de 1911, fo·i já Ide 48. 0•5 ·~ :009$0•53, ·P?-P'el, e 
9. 00-0 :·000$ , ouro. No corrente anno a verba votada pela Camar·a foi -d e 
44.671 :·6-84$021, pa·pel, e 1. 000 :0 00·$, ouro, e a proposta ·para o. €Xercici-o 

>ele 1913 pBd-e 46.730 :797$203, papel, e -1.. 000:0 00$, our-o, ou. s eja mais 
2 .·0·59 :11 8$182, papel, d-o que o votado par a o ·corrente exercício. 

Não -ha · d-uvid a que as ·d-espe:c>as com as nossas forças de mar te.eom 
sernpre ·a-ug·m~ent.a.d.o .ele anno para anJ1-o, •sem que, a.pezar ·disso, !lOS 
ac.h emos apparelhados para a d·efesa de nosEos mares e de nossas cos-
tas, ele modo .conv-eniente e ef-f,icaz. In f-e.: izmente, neste oÍ·çamento com 
ar.sena·es, instrucção do peSIS'OH..'l, naviüs, navegação, viagens, .eomrbustive.J, 
mu.nições, ph.aróe.s, exercicios ~navaes .e m·eios emfim de preparar e mo-
bilizar a ·esqu•acl·ra e adestrar a sua marinhagH n e offici•ali-daele ap·enrus, 
se gas·tam .pouc-o -mais ou .menos cerca de 12. 00-0 contos, pa_pel, s endo o 
r-esl ante do -orçamento m•ai·s -de 34 . 000 ·contos, consumiclo,s com o pes-
soal e com a bu.rocracia. Cla rD ~stá que, para termos esq uadra ap·pare-
Jhada, apta, c-apaz de mov·e·r -se ao primeir-o si·gnai, em -defesa do palz, 
precisamos gastar com os meios de mobilização ó dDbro, ou o ·triplo ·elo 
que está co.n·sig·nado em no-ss-o orçam en to, -e como isto é impossível, a-l-
tenta a .sJ.tuação financeira ela União, .precisamos resignarmo-nos á _ 
situação f01 que •nos a;ch-amos, que, na opinião elo Re·lator, é simpl-es-
mente aca'bru.nhaelo•ra. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

1, Almiranüudo. , , . . , . .. ...... , .. 
2. lnspectoria de Engenharia Naval 
3. Auditoria .. , . . .. .. . .. ..... . . 
4 . ·Corpo da Armada e Classes A:n-

nexa.s . .... . ... . 
5. •C-o-rpo de Mari-nl1eiros Nacionaes . 
6. Batalhão Naval ... , ... . . ... . 
7. Escolas de Gri.tmetes e de Apren-

Çljze~ li!Ia ri·nhei·ros . , ~ ,., , , 

0~!'1'0 Pc!p e! 
1' 173 :26 ,1$000 

27 :00'0$000 
73:200$000 

12. 234 :899$97G 
2.471 :99 2$625 

310 :702$0·00 

1.38 4 :300$0JO 



8. 
9. 

10. 
Íl. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
1'8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 

. 26. 

27. 
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Arse.naes ..... . . . ...... . ..... . 
Capitanias de Portos ..... . . . .. . 
Depositas Nava~s ........ . . . . .. . 
Força 'Naval. . . . .... . .. . .. . 
Hospilaes . . . . . . .. . . . . ... .. . . 
'P,haróes . . . . . . .. . ........ . . . 
lliJ'scola Nava.l. .. . ..... . . . ... . . _. 
Directoria üa -Biblio:theca e Museu 
Classes inactivas ............... . 
Armameilto e ·equipamento ..... . 
Munições de bo c.ca ............. : 
M·unições navaes ......... . .... . 
Material d·e con:s'lru.,ção .naval .. . 
Obi'3S ' ' ' ' . ' . '' '' '.''' ' . . ' '. 
Combustivel .. , .......... : . . . . 
F-retes, passagens, 3.1juc1as de. cus-

to e commissões e saques .. 
Eventuaes . . . . ... . .... .' ... . 
Heco-nstrucção <lo Arsenal .do Rio 

de Janeiro. . . . . . ..... . . . 
Director.ia -do Armamento da Ma-

rinha ... . . . ...... . .... . 
Commi:ssões .no estrangeiro ... . 1 . 000 :000$000 

3. 984 :12·6$687 
510 :8-75$000 

80 :2:50$008 
3 . 717:0114$000 

2·67 :700$000 
1. 682 :860$000 

529 :300$000 
91:800$000 

2. 293 :823$51·5 
600 :0·00$000 

7 .'479 :1'89$•400 
2. 000 :000$000 
1.500 :0·00$000 
1.000:000$000 
1. 500 :000·$000 

•370 :000$000 
270:000$000 

600:000$000 

578:500$000 

1 '000 :000$000 4•6 '730 :797$203 

Eis o pl'ojec to de le i, apres·entado o am.no passado peJ.a Commissão 
c1 e Finanças á Camara: 

l ~ROJECTO J?E LEI 

O Presidente ·da RepnbJi,ca é autorizado a des·pender •no anno el e 
1912 c om os serviços a •carg·o do Mih·isterid da Marinha a quánit:ia de 
44 .•671 :684$021, prupel, e 1. 0·00 :000$, ouro, a: saber: '· 

1. >Gabinete do Mi.nistro e Directo.r ia do Ex•pedlente 248 :·55•8$000 
2. Almirantado, dimimuida de 7:600$, do cur.ect o.r e 

sub-director da :secretaria, que passam a re- · 
ceber pela tabe!La n . 7 a g~ratincação a que '"'· . 
-tiverem direit o . ...... . . . . . . ..... . . .. ... . .. '•J. 20 :440$000 

3. Esta1o-Maio.r <la Armada... ........... . . . . . . . . . . ''7 :200$000 
4. Inspectorias . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 :90·0$000 
5. Directoria Geral de Con<tabi11dade.. . . . . . . . . . . . . . 348 :500$000 
6. Auditoria . ... ............. . ..... 46:900$000 ·, 
7 . Corpo da .A,rmada e Classes A,nnexas, diminuida ..._ 

de 180 :000$, sendo 40 :00·0$, na verba gra;l'ifi- '-
cações, :de a .ccõrdo com a ul>thma p(l.rte do 
art. 3° da lei n. 2. ·290•, de 13 de Dezem'br.o 
de 1'910; 100 :000$ -na verba desti.nruda a 
quota s ad>dicio•naes d·e que trait·a o , art. 4P, 
•§ 2°, -do art. 28 da mesma lei, e 40 :000·$ 
·da verba de g-ra:tificações, a officiaes refor-
mado.s ex;ercendo commissões de ofri.ciaes 
da activa ....... . . .. ..... . .... .... .. . .... . 12.234:8,99$•97G 

8. Corpo de Marinhei.ros Nacionaes.... . . . . . . . . . . . . 2 .46·1 :992$•625 
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9. Batalhão Naval . ... .. ..... .. ..... .... ....... .. . 

10. Escola -de Aprendiz€s ·Marinheiros .. . . .. . . . . . ... . 
11. Arsanaes ........... .... ...... , ............ . 
12. I·nspec·toria de Pdr-to.s e CoSttaJS : ....... ... .. .. . . . 
13. Deposi•tos Nav:aes .. ..... : ...................... . 
14 . Força Naval. .. . . . ........... .. .... . .. . ....... . 
15. Hospitaes : ... . .............. .' . .. .... ...... . 
1ô. Supel'intendencia da !Navegação ................ . 
17. Escola Naval. ..................... . . .. . ... . .. . 
18. Diractoria da Bib.liotheca, Museu e ADchivo .... . 
19. Classes .i.11activas .. .. ......................... . 
20. Annamentt> e equipamenrt:o .... . .... . .. · .. . ...... . 
21. Munições de ·booca ... .. ... ............ . ... : . .. . 
22. Munições navaes .. _ ................ : ............. . 
2'3. Material de >eon.strucção •naval. . . .. . . .... ... · . . .. ' 
24. Obras ........... ... .................. : .. .. .. 
25. ·Combustível . ... . ..... .... .................. . 
26. Fretes, passrugens, ajudas de custó e com.m issões 

de saques ..................... ..... .. ... . . 
27. Eventu.a€s ....... .. .... ~- ............... . .. . 
28. 'Reconstru.cção do Arsenal do .Rio d·e Janeiro ..... . 
29. Di.rectoria do Arman:ien•to -da Marinha ......... . 
30. Co,mmissões ,no estrangeiro, como passa a ser de-

nomi·nada a rubri-ca 30 da proposta, d.lmi-nui-
da d.e 2. 000.:000$, ouro, e sup.primida as pa-
lavras «inclusive a>equisição. de material e 
pag·amento de pres•tações rutti.nentes ao con-
tracto para construcção do.s navios», da ta-
·J;leHa ·30, ouro . .. ... . , ................... . 

310:702$000 
822 :0:88$000 

3 . 983 :62•6$·687 
5•35 :·550$000 

92 :·638$000 
·3. 022 :49 0$326 

267:818$ 00(, 
2. 389 :6·60$01:0. 

499 :·500·$000 
91:260$000 

1. 389 :4.68$407 
·600 :000$000 

. 7. 00·0 :43·2$0ú0 
2.000:000$00\J 
1 . 500:000$00ü 
1.000:000$000 
1. 500· :000$000 

37 0:000$000 
2 70:000$0 ü~ 

1. 00·0 :000$000 
604 :0•60$009 

·1. 000 :000$000 
Ar:t. 2. 0 .Fi.ca o Presi•den•te da RepubJi.ca awtoriza<'lo a fazer as ope-

rações de credi•to necessarias, até a quarutia -ele .8. 000 :000$, ouro, para 
attender ao pagamen:t·o d·e todas .as p,restações attin·entes ao .contracto 
para cons•trucção -do Rio de JaJ11!<lli1'o, ·e •para a;Cquisição de novas unida-
eles ·para a marinl1a de guer.ra. 

Do confro.nrt:o destes dous orÇamen>tos vê-se que a proposta -do .Go·-
verno este arino encerra um a .üg1mento de cerca de 2. 0.59 :113$182, papE!!. 
A' vist a dis-to, o •Relator do :p.rese-n!l€ .parecer co·nferenciou demorruda-
mente com o E ·:>em. Sr. Minis'tro da Mari·nha, para vêr si era ·poss'ivel 
fazer aLnda alguns dort€s •neste orçamemto. O Ministro, po.rém, sob pena 
d€ .deso.rganizar os .serviço:s, :não acced·eu a corte algum, dando minn-
ciosas i:nfonrnações so·bre OS pequenos augmentos pedidos sobre O orç<t-
mento em vigor . . Fe-z V€T que, {l.epois das revol't'as do Mi.?ws Ue?1a~s P. 
do Bwtalhão Naval, a Armada cahiu em completa desorganização de 
q_ue v'ae sabLndo á custa de seus €sf-oTços, cr.es·cendo de a,nno para anno 
as suas necessi-dad-es . . 

·Eis, minuciosamerute, as razões do.s ·pequenos augmentos € .das di -
mi:nuições effectua>das no orçam.enlto em vigor, 'PO,r onde se evidencia Q:ue 
o~ -cortes · :nas d·espez.as des•t:e !mi.ni:st€rio só poderiam ser feitos •nesses 
minguad.os 12·. 000 .con:tos, destinados ao material e aos meios de mo-
bilização, onde ·i á o •Ministro da F.azen•da suppr.imiu .cer.ca de 4. 000 
collltos da prim.itiv,a pro'Posta do Sr. M1nistro da Mar.!n.ba. 

ORÇAMENTO DE 191:i 

Tabella n. 1 - Almira>ntado - .O augmento ·pTovem da fu•são d·a.s 
trubell<as 1, 2, .3, 4, 5, 'Pa!rt€ d as ·<1e ns .. 12 e 1>6, em virtude do decretb 



n. 9 .1-6·9 A, de 30 .de .nov.embro de 1911 , q,ue -deu .nova orga·nização ás 
r epartições a que se referem as citadas ta,bellas .· 

Tabella n. 2 ~ Inspecto1ria de B ngenhari& Naval - Differença 
para meno-s d-e 20 :90 0$, ·pela incor-poração da,s ·InspeCJtoi'ias de Marinha, 
Maclünas, Saucl e e Faz,et~da, a:o >Almir antado. 

·Ta ·bella n. 3·· - Audi•toria- Dif-ferença para mais de 32:300$, pela 
i il-clu-sã-o da quota para augm ento dos vencim·entos dos a udit ores, escrl-
vã·o e se~rv ente e pelo aug•mento d·e mais' 20 0$ da quota "exped.ientell. 

Ta bel la .n . ·'4 - Cor.po da Amna,da e -classe.s annexas - E-sta .ta-
be:la n-ão teve alteração. 

T abella ·n. 5 - Cor-po de Marinheiro.s Nacionaes - Diff.erença para 
mais de 10 :00 0$, ,pelo aug1mento da consignação - Fardamento (mater-ia 
prima) . 

'I'a'bella n . 6 - ·B ataJ.hão Naval - Não houve al'teração. 
Tabella n. 7 - •Esc'Olas de G-rum etes e d-e Aprendizes ·Marinheiros 

Differença para mais de 5•62 :212$, devido á cre'ação da Escola d-e 
Grumetes e á nova organiZação elas e.sco ~as de aprend.iz.es crnari·nheiros. 

'l'abella n. 8- Ar-senaes- DifJ'er.ença pa,ra mais de -500$, pelo au- -• 
g 1nento da consignação - I~mvressões, publicações e encad-ernações. 

· T a,bella n. 9 - Cap·i,ta:nias -'- D ifferença para menos de 24 :·67•5$, 
por ·se have r . calculado :menos um dia .no.s salario.s e elimi.na'da a q,uota. 

_dest inada á acquis•ição el o rebocador para o .serviço td-e ·balisamento d1t 
C&pita nia da Bahia, ·não o·bstan te ter--se elevad-o a quota para. al-uguei-s d e 
pr edios das capitanias e (para ·impres•sões, publicaçõe,s e encad<>rnações. 

' ITabella n. 10 - D e,po-s itos nav:aes - Differe nça p.a,ra m e no-s de 
i2 :388$, por se ter ca leulado ·m eno.s um d"a nos •Salar ios e <>limdna,do 
a.s ''quotas ele ad.clidos ·apro'V-ei>tados . 

Tab'eU.a n . 11~Força Naval~Di·ffer-ença p-a:ra mais d·e .6•94 :62•3$.674, 
pelo a 'Ug-m•en to da quota des,ti-nwda ao .pessoal co.ntr'acta:do . 

Tabella .n. 12 - Hospitflles ~ 'Diffet'e•nça para me.no.s d-e 118$000. 
TabeUa n. 13 - i? ,haróes - Diffet'&nça .para menos .sabrte o or-

çamento em vigor de 1. 083 :5.60$ , pel·a -elimi-nação de di,versa.s quo-tas 
para set•viços especi-a1e•s e passagem para o Almh·antado do ' pessoal de 
Superintenden cia d-e Navegação -e 1doire:ctorias .e das , quotas dê -mwreria l 
attimentes aos ~1erviços a cargo da.s Directorias -c],~ . Hyd-ro.graphia e 
Oc eamographia, nã>a obstant-e s.e >ter el-e.v•ado a q'1ota pa11~ acquisição d-e 
ol·eos, •sobresaJ.entes dos pharóes . 

Tabella n. 14 - Escola Naval - Diff'erença pana m a i·s -ele 29 :80 0.$, 
pela 1n clusão dJe q uo ta p•ara .mais tres lentJes '. ·em d ts-ponibilidad·e -e a u-
g-men.to da ·consi·g.nação - Ex-ped-iente. , · -

T abeUa n. 1•5 - D irectoria da Bilbliült·hleca e Muse'U d a Marinha 
Não s-offreu _-a l ter-ação . ' , 

T abel'la ·n. 16 - Chsses inructivas - Differença p rura ma,is d.e 
904 :3'5'5$115, pelo maior nu·mero de reformas concedidas no período dk'l 
maio de 191'1 a.té .a pres·en te data, riã'O obs.tamte .a deducçoo po-r faUeo-
cim entos . 

ITabella n. 17 - Arm am1e111to e equipann ento - Noo so-ffreu a lteraçã-o . 
. 'Tabella n. 18 - M·unições d·e bocca - Diff.ere•tça para mais d<:> 

. 478 :757$400, pe'l-a incJ.usão cl·e rações para 1.000 praças cont-t·.fllctadas, 
" não o•bstante a d•educção (!e um dia. 

-Tabella 'li. 19 - Munições n avrues - Não ·houve alteração. 
'Trubella n. 20 - :Miat·eria l d1e ·construcçãxJ .naval - Não houve a l-

teração. 
IT.abella n. 21 - Obras - Não ho•uve alteração. 
'Ta:bella n. 2 2 - Co-tnll:nmrt:i'V•e-J - Não · houv·e a1 te ração . 
fJ'abeUa n . 23 - iFretes, pa ssãg-.ens, a jud-as de ()J]IS•to - Nã:o- houve 

alteraçãO. · 



~'abella n. 24 - IDvemtua;es - Não soff.re.u a lteração. 
•.rat>ella n. 25 - R:econstrucção do .AJrse nal dü Rio d·e Janei-ro -

Houve a diminruiçãü de 400 :000$000. 
'I!abeUa n. 26 - DinectorLa elo Armam1ento - Não soffre u a l ter a ção. 
Tabella n. 27 - Commissão do estrangeil'o·- Não soffreu alte ração. 
A' vista do que expõe, a Commissã:o .ele Fina;nças a;conselha é. Ca-

mara que vote a pro·posta .elo Gov·er.no, qom a neel•ucçã-o el€ 500 :000$ 'á, 
verba wCommissões 'no estrangeiro>> re apresenta o se,g.uinte p!l'Od€cto: 

O .Presidlente d•a R epublica é a u torizado a desrpend·er J10 anno d€ 
1913 com os S<'l rviços a cargo do Mi:nis1terio ela ·Marinha a q•uantia d·e 
46.730 :797~1203, papel, e 500 :000$000, ouro, a saber: 

1 . A lmil'laintaelo .................. . 
2 . .Insrpectori•a d·e Eng.en.haria Na-

Naval ....... ................ . 
3 . .A!u1d itoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Cor.po da Arma;da .e Clrusses A:n-

n exas ...................... .. 
5. Cor·po de Marinheiros Nacionrues 
6. Batalhão Naval ............... . . 
7 . Escolas d1e Grumetes e d•e ~'cpr•en -

·cl17Jes Marinheiro-s .... .. . . .. ... . 
8 . Arsena;es . . . ................. . 
9. Ca pitanias ele Portos . .... . . . . ... . 

l.o. D epoS!i1tos Naves .......... .. .... . 
11.- Fo1rça Naval. ....... .. ......... . 
12 . Hosr>i·baes ....... . ... . . .... . . .. . 
13. Pharóes ............ . . . ....... . . 
14. lDsco la Na:V>a l. ....... . ... ..... ' .. 
1'5. Directo-ria da Bibliot:heca e Mu-

-seu .......... . ....... · .. . .... . 
16. Classes ina;ctivas ......... . . . ... . 
17. A rmamento e :ecJui,pam€·nto ... . . . . 
18 . Munições de boc ca . .. .......... _ 
19. Muniçõe s návaes .. ... ....... . . . . 
20. Material el·e •CQnstJ,ução naval ... . 
21 . O bras . . .... . .' .. ... . ........ . . . 
22. Co·mlbustivel ................... . 
23. J!lretes, p3!Ssagens, · ajuda•s .de 

·ousto1 " commi.ssõ:es ·<'Le sa:ques .. 
24. Evemtuaes ........ ... . . . .... . . . 
25. R econstrucção do •ATsenaJ õo Rio 

de Janeiro .......... . • ........ . 
2·6. Directoria do Armamento da Ma-

ri~a ...... .. ....... .. ...... . 
27. C ommi•ssões no estrangeiro ...... . ;;oo·:ooo$ooo 

Pa;pel 
1. J 73 :2-6-4$0 00 

27 :000$0 ó0 
73 :200$000 

12.234 :•899$97ti 
2. 471 :9912$·625 

310 :70·2$000 

1 . 384:300$000 
3. 984 :126$687 

,')o!O :8715$000 
80 :250$000 

3 . 717:014$000 
2·67 :700$000 

1.682: 860$000 
1529 :.300$000 

91 :800$000 
2. 293 :82·3$516 

600 :000$000 
7. 479 :·189$400 
2.000:000$000 
1.1500 :000$000 
1.000:000$000 
1.500:000$000 

370:000$000 
270 :000$000 

600:000$000 

•578 :500$000 

500 :00 0$000 ·416. 730 :7·97$20·3 

.Sala das Commi.s.sões, 23 c1·e junho de 1912. - Ribe~'?·o Jwnq~~ei1·a, 

Presid·en1t1e. - Se>?·zeclcllo Cob·êc<, -Relator. - Anto•,io Ckwlos. - Pe-
rai,·c, Nnnes. - Raul F'erncmdes. --' Galeão Ccwvalhal. - Mamoel Bor'-
bc<. - João Si?n)J licio . - Caetano c~e Albnqne?'q1.l.e . - FTon-.e1·o Ba1Jtista. 





NOTA 

· O projecto entra em 2• discussão em 27 de Julho. São ·lidas emeri-

daJS. Ora o Sr. Anto·nio No,gueira. E' encerrada a disc'llssão. 
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28 DISCUSSÃO .. 
O Sr. Antonio 'Nogueira - .Sr. Pnisi·d'ent·e, ten•ho o dever de t-omaT 

paJ"te na discus·sã:õ do OTça.memto ela Ma;rinha .para, a;prese·ntando emen-
Sessão dê 27 de d·a.s que ju.lg·o m~t·ecerem a approvação d.a Ca-

Julho mara, tratar, a.o mesmo tempQ, de assumpto da 
maior ·urg.enrcta e d·a -maior neces.sidade p-ara a 
co.rporação, a q ne me or.gu.l•ho de pertencer. 

•InVeloi~mente, Sr. •P.res.id<mte, V. Eox. ·houv·e :poo:r .bem nomear para 
a Commi•s·sfuo de Fina·nças o honra.d>o ioeputad.o 'S.r. .Serz·edello Oorrêa, 
e inf·elo•z,mente d.i.go, ,porque .S. Ex., com a ca•pac!.dad·e d·e ·!Jrabà.!Jho que 
todos ·nós I•he reconhecemos, ·suTpr.ehencl.eu-m€ apresentando seu pare-
ceu' em 4-8 ho.ras, .de modo que não me foi dado col:liogir . as informa- . 
ções de ·ciue, eu. l!'ireci.sava para, detalhad•am.ente, es:tudar o assumpto 
a que me -renro . 

®m>b~m d•esa.linhavad•a·~.nte, porém, oc-cupo a attençã.o de V. Ex. 
e da Crusa. .. 

Lerri·bra-:se a .Ga•m.at'a · ·d·e que, ha poucos dias :passados, fo.i sujeito 
â suá deli•beração um ·credito pedido •Pelo Pod•eJI" Ex•e•cutilvo para paga-
mento d·e >prestações d·e navi•os, -ora em constl"U·cção ·na Europa. · 

•Im.pugnad·o esse ·credito, não por ·occ-aJSiã·o da di·scus.são, mas do 
enc-aminhamento da V10taçã:e, .. por &a.us ill'u.S'tres- Depu.tados, apressei-
me a pedir · •dispensa. ue- in:teF"Sticio paTa qu.e ·elle entrasse em. 3" d}is-
c\.J.ssão n& d!i'a seguinte, como ·uma lembrança a esses co.Jilegas, afim de 
q:o:e Viessem {liscutir, 1Clemünstrando á Oaonara .que era~m exa-g-eFada.s 
a.s 'soJi.cMações do Gover.no, ou que a .s nossas fi'nanQa,s ·nãio .podiam com-
po.rt~r d.espezas suver.f!ua,s. 

'I:nf·elizmente, foi ai·nd!a en.cer.racla a 3• di•scus·são, sem que orado•r 
a lg·um v.i•esse il'ailár · .so•bre .o cr·edito . a,J.Jucl:ido. EHe f•o.i ;vatad-o; >q>as, 
graç.a.s á ibondad·e de meu Ül.ustre colJ.ega, ·honra:d.o IDe,putado .Pelü Rio 
Grande do .Sul, S.r. •Soareor dos .S-a'l'l.tos, -ti:v·e conhecimento de q•ue, de 
f'a:cto, no or~.amento vigente, para a.s deSipezas d-a ·Ma:ri·n•ha, exis·te um · 
artigo q.u e está .ned.i:gicl·o de fó-rma a pa•r ece-r que o credito a lli con-
signado, de 8.000:000$, bastaria pa.ra as despeza.s com es•s.es nav.i>Ds. 

Di"z ·o arti.go que o ·cwed.ito d·e .g. 0'00 :0•0·0$ servirá. :tYara ·prug.a.mento 
de todas as prestações do RJ.:o ele Jnnei1·o e el-e mais o·utros navios en-
comme.n,d•ados. 

Houve erro, S.r. P ,resldente, n a reclacção do rur.ti.go, ·e eu mos.-
trar.ei á Gamara .rapidam.en1e q ue de facto erro ex.i.ste. 

O mo:do de se eJlf.ectuar os •pa.gamentos d•as .p.restaçõe.s da con-
~trucção d-o Rio dle J cw•ei1·o ·es!Jâ .co•nsi:g:nado em. -uma da,s clausultas· 
co•ntractuaes •e tp•ara que •a Oannara veja que a demora eu a pressa cllessa 
co·n.Sitrucçã·o independ·em .ela von-tade do Gov,erno d>o .Bra z.!.!, passo a dar-
lhe as neeessarias i.nformações. 

O .pr eço . pagavel aos constructores pelo Gover.no hrazHeiro para 
o navlil cons.trüido e compJ-eta:do de .accõr<iü com o contra.cto mo-
d-i.ficado e com a.s espooi.ficações e d•esenhos .mencionacl.cis na Olausula 
1•, ·será de f 2 .• 617•5. 000 (Ô·ous mHhõe,s se.is<le.nt·as e setenta. e · .cinco 
mi,J J.i·bra•S· esterl·inas) em oito ·prestações, .com"O se seg·ue: 

1", tres decimo.s, ou f 8·0•2 .>500, (menos f t5i69 .. 200, sen<lo . já. paga, 
esta quantia por conta <la pll"im eira •Pr·estação, . d·e a:ccôr-d.o com o con-
tracto datado de 10 ele -out.u!bno de 1910) qua.nd•o •estiver •prom.pto o 
t•raçado na· sal•a., o 11111odelo do ·easco di·vid"ido e a quHha coUocad•a no 
e.staleLro; 
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2•, um cl·ec.imo, ou f 2.67 .·500, quancl•o estiverem fund'id.as as prin-

ci•paes peças das ma.ch~nas e em fa•brico as de f.c.rJa ·e o cruwio enca-
V•ernado até o conv.és 'P.notec;tor; 

3", um de.cimo, ou f 2t67 .t5 00\ quando estiv·ewem em fa!br ico as cou-
raças do reducto e as do•s ,flancns e o navi>o oha:pealdo até 1\, a ltura d'a 
couraça ·e eiJ.n I·ab.ri·co a a.I'iti1harla; 

4", um. decimo, ou . f 26'/. .•500, quando .estiv.erem proma)tas as prin-
<>i-paes ·peças d·a.s 'ma.chinas, m.etade {!•as -c~i.l'cleira>S e erp co.m~ço ele fac.; 
brico rus .mach'in!lls .auxiHaJ·es .e electr icas. 

·5", u.m d·ooimo, ·ou f 12•6'7. 50·0, qua.l)do o naNio estiver tod-o· fechado, 
convéses ·pi'OJn.ptos, exc·ep.to nas partes necessarias ao receb.hnento 
das ·e-aldeiras e •m.achinas, artilharia~ ma•chi:nae e couraças .com, o cor-
r·esopo·nd-en~te . progresso ; · u..; um ele cimo, -o.u f 2 6·7 .'5 0•0:, clepo.is do ·lançamento' e prom.ptas as 
m a.chinas e o resto das caJl·d-ei:cas ; 

7", um d•ecimo, ou f 267 .•500, quando' a .couraÇ)a estiver tod•a collo-
cada, . macJünas, calocleirrus e ar·ti-lhruria tpromptas para as exi])eri-
en.cias ; 

·8", um decimo, ou f ·2•6 7. 500, .o·ito dirus d•epois .da · en~rega na em-
bô,caã.ura do rryne. 

Ora, se no ·correlJ" d10 a:nno pa:ssa.do foi pag·a :::.ômen.te .a J.}ri~tneira 

p.restaçãJo, no valo.r ''e f 8·012 . 500, se .por conlta ela vél'ba d'a:que.J,l e 
exer.c.ido foJ .paga em março des·te a nno a .seg.unda tn•estaç.ã,o no v'al.o.r 
de f 2.6:7.500, .perJ'azendo a•s duas o total de f 1.0170·.000, não seria 
po.s.sivel que o m·edito ·ele 8 . OtOO :000$, ou:no, a q.u.e s·e r·efer·e 0 orça-
m ento, fosse pa-ra pag-amento de .to-das as 1)reSJtações no exerdcio ;v.i-
g·enle, coiJ:nD er.radam•ente aHi se di·sse. 

E não seria possivel >por que, rled.uzid<J do c-us•to do navio a quantia 
paga, 1•estaria a pagar i 1.60•5.000, <JU sejam 14.288 :450$, o.u ro, , i!):Lp.or -
tancia muito maior do que o credito concecli·clo. 

Evitarei que se me pergUJUft.e por que não foi- pedido o qua-ntitativo 
sufficierute,. dando clesd.e logo as .explicações q1,1,e se .fazem necessati-as. 

O caléulo ·para .o ·credito que o CongTesso ' concedeu, só fo i baseado 
no pagrumento de d uas p-restações sómente, tantas quantas o Governo 
julgava que ser-iam venci'das :neste exercicio. 

Co.mo vJo V. Éx., tpelas condições contra,tadas, só a casa constru- · 
ctora póéle ad·i-antar ou d·emorar rus obras elo .couraçclo, c-uja entrega. 
tem prazo fix<J, sem que o Governo ·possa inte\:ferir para dilatar óu 
restringir as · épocas das vre&tações, que devem ser pagas de accõrdo 
com o . progresso da tconstr ucção. , . 

O ·Mi•nisterío da Marinha, •l'eeei·oso ele que fossem muitas as pres-
tações a pagar no . presente exe>rd.cio •e, tendo conhecimento de que 
o· cr.edito fôra .baseado no ·pagrumento ap·enas d•e duas prestações, em 
1elegramma de 26 d·e Janeir.o determinou ao chefe ela commissão fis -
caliozadora que !COnseguisse Üemora, na co.nstrucção elo couraça{lo, d•e 
m<J·do ·a s·e vencerem uni-crumente as prestações ele que se havia -cogitado. 

Em :teleg·ram~a doe 30 d<J mesmo mez, o Almirante Bacellar com-
municava ·que a ca:sa A1•mstromg não pocJ:ia acced.er aos desejos do Go-

.. verno por es·tar .comtyromeúti·da com diversas potencias para construcção 
cl·e· ·navios .na carreiora occupada pel<J Río ele JmteiTo. 

Assim sendo; .. as prestações a vencer passaram a .ser quatro e não 
·<luas. Dahi a necessidlllde do· 'credito supplemen•tar que aqui foi comba-
fi•do no ·encaminhamento da votação. 

E, ag-ora, Sr. Pre'sid·ente, qu e nós .sabemos qual a quantia exac:ta 
para' !l f,!,Jloal pagamento ' dos ·navios em c01:strucção, •por ·que ·.riã.o .i,ncluir 



no orçtnento a verba n ecessar ia •pàra liquid ação desse -contnüo so l emne~ 
1nenHí assig.iuWó entre Armstrong e o Br~H? 

Além de ser in•evitavel a despeza, se!'á um modo melhor de legislar, 
.tornando mani-festo qual •eleve ser o· cLefic11t orçam.entar.io . -E' certamente 
preferivel votarmos todas as -quamtia.s n ecessarias á . -clespeza publica 
a concecl·ermos posteriot•men:te crecl-Ltos s upplementares. 

E depois, Sr. Presid·ei}te, •cumpre-se - uma lei, aqu ella que auto rizou 
o Governo a modificar o plano nava l, a lei n . 1.568, de 24 ele D.ezembrÇ> 
d!') 19(}6, .que detet•mi•na no seu a rt. 3° que as ·clespezrus para .sua ex-ecução 
serão provi-das co'm os rec-ursos orça mentarios de cada ex-er.cic io, sendo 
levadas ao s·eguinte as quantias não appl-icaclas. · 

Po1· co:n-sequencia, parece que melhor será, desél e -que •pod-emoot de 
·antemão conhecer a qua ntia 'exa.cta el-e que o Governo qyrecisa para sa-tis.' 
fazer os seus . compromissos no que cli.z •r-es·p·eito. á .pasta ela ·Marinha, 
cla_r o quarutitativo no orçamento em discussão. 

Pelo contrato feito com o Bra;sil, a •casa A!'ms-trong é obrigada a 
entregar- 10 Rio àJe Jall1>ei1'o ·em Jui'ho de . 1913, segui.lldo-se <!lepo is as 
experiencias, ·que JJOd•e•rão levár, no maximo, o espaço •dà tempo que 
medeia entt•e a da,.ta ela te10minação da obra e· o fim · do a rtno . 

Pm,ta;nto, já -se sabe que no exe1'ci-cio- ele 1913, c-om a t ét•mi.na:Ção 
el-o· Rio eLe Janeill'o , ter -se-·ha de despender ;\; 535.000, -correS']Jondoentes 
a 4_-756 :150$, ao cambio d e 27. ·-

P·or -ess·e ·motivo envio á Mesa· a; _primeiTa: emend-a , pela ·qual é au-
toriza do o Pt•esiclente da Republ.ka a àbri.r ao MLnis:terio da Mar-inha 
o r eferido -üredi"o, que se acha ·cl isc rimi•nado parcelladament-e. - . 

.S-r. Presicle'nte, a ~Jroposito d•e ürecl-itos para a- conclusão -elo Rio ele 
Janeiro. é n atura_! ·que eu procu!'e dar --á c.Lmrur·a algumas -eXJÍ>licações 
sobre esse· couraÇado, q-ue· está s endo considerado por alguns jo-rnaes 
d>a t·erra como um aleijão. · · 

Não sei, nein pos-so s-aber, quaes sejam os -dacl os ·que a imprensa 
possua para affkmar, .diariamente, que '-um n avio, que oóns truimos 'e 
que _. repwtamos uma uni·dacle tactica valios-a para. ser incorporrucla á 
nossa esqua;dra, seja úm al-eijão. . / . 

Eu -não compre hendo, .Sr. Presidente, os mot1vos po•r que p_a t<te da 
imprensa assim pr'ocede e -elevo d-izer que. n :o caracter d-uplo ele offieial 
el-e .ina,rinha e de de1m:tado, quando · mais fac i! seria -conhecer em ·d.e ta-
lhe;s os üontratos celebra;dos entre o Govenno e a casa ·con&t•ructora -do 
Rdo eLe Jmuei?'O, ·:nã.o me ·ê -drudo -informa.r pt•ecisam.ente á ·Camara çla 
construcção, em mi.nuciá.s, desse eouraçado. .. 

E não podi-a fazel-o, porque· assumptos, · como és te; não pocl·em . ficar 
sujeit9s ao ·conhecimento de toda a gente. - - -

Mas as l-inhas geraeiS d o ,tiavi.o nã_o •conos'tituem segredo. E · corrro 
só_ estas pod-em offeT·ecer· mo ti v o á critica., passo a cle.i-non-strai· l·api-cl:a- . 
mente, como é m eu habito e porque •não •tenho fol ego na tr-ibuna, qu e 
o Rio _eLe Janeiro é ainda uma unid'ade -d•e ex-traorclinario valor tactiéo 
como couraçado de primeira Unha -de combate. 

A Càmara sabe que pelo programma naval, que s e- póde chama-r 
Alexa.nd-rino, tr-es · eram os .couraçados a cons-truir, -do me1smo ·ty-po ·e 
cpm os mesmos característicos. 

Dous .ahi estão inco-rporados ao patrimonio nackmal ; o · terceir'õ 
estava no estale'il'o, e, emquan·to era construi·d-o, u-m a - nova evolução s é 
operava na luta e.ntre o ca.nhãG -- e a couraça. -0 B rs-il ,- que -em 1885 
cha-mava a a.ttenção das potencia_s navaes para - o seu -l Ua-c hwelo , que 
er-a o navio ty-po naC4uella época, e que fe:o do seu nome a melhor pro-



paganda na Europa ~om a cons,trucção do Minas e do S. POiUlo , não 
pod·ia ficar indifferente ao progresso que se real-izava na artilharia 
naval e, .assim, .o Mi.ni.s:tro. A.JexandrLno, com u.ma •extraordinaria pre-
visão, s em mesmo estar assentado pelas maiores potencias que o canhão 
de 14 rpollegadas ·. era uma arma prefer·ivel ao ca;nhão de -12, que era 
o do S. · POJUlo e · do Miloas, decidio a sua adopção ·por ver que ella seria 
depois de 'exíiethmcias mais demora;d'as, um f.a,cto que se teria de .impôr 
ás doemais [ÍO<tencias, e tratou desde logo de aproveitrur a sttuação em 
que &e_ á<:hava o navio •para .transformai-o, fazendo com que eUe tivesse 
essa . aÍU.!hatia ·tornada. mais poderosa que a outl-a: Nad'a mais na-
tural. .. . . 

Ac~o que .S. E ·x. procedeu com maior patriotismo· e a •tra,nsforma-
ção dos canhões de 12 para 14 poUegadas trouxe a diffel'ença d·e t!m.e-
lagem de 19.000 para 32.000 . 

Depois de ter o Governo do Brasil a.ssim procedi.do, depois . ·de :ter 
entrado em a,ccôrdo com a crusa Arunstrong para a transformação do 
Rio àe Jam.eil'o. a., maneira a. ltraz·er, não ·canhões de 12, mas de 14 ·pól-
legwdas, as experiencias demonstraram, como previra o Alm1ra,n•te Ale-
xa,ndrino, a exceilencia da nova arma, que foi logo adopta;da ~ iodos 
os navios em co:ns'trucção. E o A~muamo Na1va! Br(!Mey para 1912 dã. 
os motivoos por que os canhões d€ 14 pollegadas são super.·iores aos de 12. 

Pr.fmeira vantagem, o augmento do •tama:nho do projectt!. · 
.Como .,onsequen.da do augmento do tamanho do project!l, ha au-

l!'mento da carga de ruptura. Como consequencia do augmento da carga 
de ·ruptura, maior serã. a força d€struidora do ·projectil e, portanto, 
maior a zona que elle pôde ameaçar com a sua e:xJp!osão. 

Esta vantagem po.r si só é extraord:i.nar·ia, mas ha outras. 
:).\{aior vida do canhão. Estã. verif1·cado que o canhão •de 14 polle-· 

ga,dà;s ê um canhão que .tem mais vida do que um .~al)hão d•e 12. 
O •Sr. Calogeras: - Velocid-ade Í!!licial mais .redúz.ida. 
O Hr. · .AJntonio Nogueira: - E' verdade. Por isso, justa,mente, 

como acaba de dizer o nobre DepUJtado por Minas, e . com velocidade 
inicial mais reduzida, o p·rojectil tem a me:;;ma fo'l'Ça de penetração; ou 
maior, do que a dos ca,nhões de 1•2 com a velocidad·e augmentada . 

.A velooida;de i-nLcial reduzida qu€r dizer .menor pressãio no seio 
do ·canhão, menor erosão na sua alma ; m.enor erOISão .na sua alma 
quer dizer maior vida do canhão. ·' · 

Esta segunda vantagem demonstra que bem andou o Almfra:nte 
Alexamdri;no de Alencar fazendo a transformação. , 

Mas, ha ainda .a •terceira, o augmerito de energia, augmento de 
energia bem ·comprehendido p.elo augm€Jlto do ·peso do JYI;ojectiL .. 

O .S-r. Galo geras: - E !p€lo augmento da veloctdade .restante. 
O .Sr . .AJntoniQ Nogueira - ... e pelo augmento da v'elodda,d·e res-

tante. 
Qua:r:ta, final-mente, a maior rapid·ez e a ma'ior -pr.ecisão .a:o Hro. 
Lerei o que diz Brass•ey a este res-peito: 
" ... •tomando-se, entretanto, em consideração a effi.ciei:!cia · .desses 

ca.nh()es de grosso caHbre, é tambem neoossario leva;r-se em coqta a 
rapldez e precisãio do tiro. A este respeito não pôde haver duvid·as. 
O prógresso v.erif.icad-o pelas ·experiencias, não .sómente na reduc'ção 
do peso do meca,nlsmo e reJYwro dos canhões, como ta:ml;lem no_ aperfei-
çoamento de ·sua rapide·z e {Promptldão para , a a,cção.. doá, s·eguras 
esperança.s •(!:e exit.Q neste ·particui<J,r.» 
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P<>r consequ.encia, chega,mos .a vertficar ·que o ·canhão de 14 pone~ 
gadas é, até, em dadas condições, ma,is barato que o canhão de Í2. 

!Depois ·que o Gover.Uo ·:resolveu adoptaJt· no couraça<lo Rio d'e Jct,.. 
nei1·o uma artilharia mod-erna. de 14 pollegad.as, é que a •Lnglruterra 
e outras .nações começaram a adopta:r canhões different<Js das canhões 
{!:e 12 . 

Como BU mostro á Camara, por este livro, (n«os<t1'(t111clo o Ann1w1·io 
,_c~e B1·assey) a Inglaterra ·constróe •es•te an;no um grupo <le oito com·a-
: çados com camhões dB· 13 112 •poUegaJdas. 

Nos cata1ogoo ·Kru.pp já apparecem ele 13 112 e de i4 91-10, que vão 
ser 'montad.os :nos navios allemãe·s. 

A França, :trumbem, ·es'bá construindo .navios com c3Jll.hões de 14; 
Ô. J.aJlãO, cõm canhões de 13- 112; a Turquia· e o ChiJ.e com ·canhões 
de 13 11·2 e 14 . 

· •Se assim p-tocederaJm todas essas potencias, e se era •tempo ainda 
ile transf01~mar ó RiJo ele Ja1«e>i1·o Bm uma unidad·e mais .pod-erosa do 
que aquella que ti.nha sido 3:nteriormente traçàda, ·não sei por que o 
G.ovêrno niLo devesse :tomar ·esta o·.esolução. · 

Állegà.-s<J, e os que são alheias ás cousa·s da Marinha podem pensar 
que assim seja, que a •transformação do Rio de J'anei1·o vjnha ·quebrar 

·a horrnogeneidade •qúe devia existir entre e lle "' seus dous companheiros, 
-o Mintas e o ·s. PwuZo. . . 

Não preciso me · ·de ter em expUcaçõ·es á CaJmara. BaJS·ta affirmar 
·que a homoge<iieidaJd<J d•e uma divisão niLo é estu<l-ada debaixo do pont.o 
de vista da ltOlllelagem 00 cada um dOS seus ;navios ; ella é considerada 
em relação á velocida,d·e, ao raLo de acção, ao ·pod•er offensivo e ao 
pód·ef d•efensivo. 

Si o Rio de Janei1·o .tem ma;io.r velocidrude que o S . Paulo, si tem 
maior .rai.o de ·à:cção, maio.r ·poder offensivo e mai.or -poder defensivo, 
nada impede que -possa ·eUe entrar em .Jinha de combate ·com esses seus _ 
do-us e<>m·panheiros. Si >fosse rrnenor, •si •t>ivesse menor velocrdade, m eno.r 
Í'O'der Offensivo e defensivo, m enor rai.o de acção, então •Sim, inão .pode-
ria ser incorpora;do em .uma ·mesma div.isã.o com os <>utr.os dous·, mws, 
se-ndo . superioTes 'todas .essa.s sua.s 'q,ua-li•da,des, sempre o .po'der<á se'r, .por-
que a •homogeJ1e'i.dade depende, -como ldiss·e, 'justamente da velocidade, do 
ra1o d·e acção e ·do .pod·er of.fensivo e d·efensivo. 

No entanto, Sr .. IJ>.residen:te, si penso assim €1m relação á modi-fica-
ção· feita .pelo Governo no tempo em que era Minist ro o alrrnirrunte Ale-
xa.J;ld.rino de Alen-car, não po•sso censurar a ·modi.fl.cação feita pos·terior-
m·ente po1·que, .pe~o que oonheço de seus motivos, ella se me afigura .per-
fei.tamen:te j-ustlfl.cavel. 

Ha uma diffBrença 1110 ·preço de t71 mil Ubras. Esta economia, p9-
rêm, não .influe no meu esplrj•to. Desde que o n avio Br.a; melhor, desde 
.que w unidade era mais f<>rte do que as outra:;; duas, não vejo por que 
'transf.o.rmal-a .em outra miaLs fraca •COm o -fim 'de ·diminuir despeza,s. Mas 
ha . uma circumsta.n.cia, . B esta d·e al•guma fôrma justifica. O procedimeuto 
do Governo .: •na ilha das Cobras estava e se es·tá ainda fazendo 11.1m 
d:i:q·ue cmn dimensões -para <> Mimcli8 e o .S: Pa1~lo e, ,po.r eonsequencla, 
paTa o Rio de Jroneiro, que era 1naquelle •tempo perfeitamente .igual aos 
dous. Esse dique continúa. a se1' -cons'tr.ui•do para este mes,mo fim ·; a súa 
capacidade não foi absolutamente augmentada. ·E .o dique Affonso . Pen?~a. 
gue .o Gov.emo -c.om.prou 1para -<> serviço dos ·dous couraçados existentes e 
dflste .. que estava Bm conE~I4-ucç.ã.o, não ·pôde ser •transfonmaüo paTar ser-
:vJ,r ao Ri<> · àe Jcmteflta, ·do prog.ratnma !Alexandrino, porque · só pó•de im·P-
;ilor·t~r uma oir ód<Uas .secções,de i!,\ig.m~.nrt:o e <:> Rio CZ:c Janci?"o que esta;· 
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va em construcção u1ão ,poder.ia ser contido dentro del.le, mesmo com 
essa.s secções aug.men tadas. 

O SR. CALOGERAS - Os dique.s fluotuan•t'e,s são construidos pai·· sec-
ções autopomas. 

0 SR. ANTONIO NoGUEIRA - · Sim, senhor. 
O SR. CALoGERAs - !No dique que temos aqui .na bahla .não se póde 

accrescen-tar mais .uma ou mesmo d·uas secções? 
O SR. AwroNio NoGuEmA - ·Póde-se, perfeitamente; e uma secção 

já foj encommendada, e est·á proximo a chegar, para servir ao RiJo cl·e 
Ja.ne-i?-o, com a modificação feita rpelo ministro Leão. 

NQ entanto, nen-huma moqi4'icação fpoderia servir para o Rio de 
JC1nei1·o da 82.000 .toneladas, porque () dique .não o comportaria . 

Por co.nseque.nda, o facto ;(!e não •te:runos um clique 1na pedra, e o 
roque fluctuante não servir aq Rio de Ja:nai1•o com 2-2 mil toneladas, 
serjal segund-.o se m:e affigw·a, Uin11 Inativo .podeio.so, para, .com ·o intuLto 
dP eV'ilt·ar despezas muito av·ul.tad:a.s, al-terar a to.nelagem do couraçado 
ele 32.000 para 27.000. 

•Pergu.nto eu, esta transformação veiu ltrazer ,para o 1navio perd,a · de 
todas as suas qualidades tactlcas d8 manei.ra a poder .ser considerado, 
como vae sendo, um aleijã(J? 

Não, Sr . . Presid~nte, ·e a C amara vae comJ}rehender. Posso aff!r -
rn.ar que o coura,çado Riol ,dJe Jane>ffro ~ superior ao Minas;· primei.ro, tem 
maLa r veloc-i<!lade; segundo, tem rrnaJ.o.r raio de acção; ·ter-ceiro, :tem maio,. 
poder d~fensivo, .porque foi augmentaJda a faixa coih·açada; quarto, tem 
maior poder .offensivo porque foi aug.mentwdo o .m111nero de -canhões e 
meJh(JJ·.acla a disposiçã.o das tor-res d-e artilharh. 

Ora, Sr. Pre.gjdente, -s i o M1Ptai8 e o 8. tPau-lo são -navi~s (J)hados Pv-~ 
toda;s as pot~ncias ainda como 'V'ercladeiros naJv.io.s 'de .primeil>a Unha de 
comba!te, -não sei como ;J1ada quem aJffirme que u1m. outro nav.LQ, que 
tenha sobre esses as vanta-gens q ue a-po,nta;mos, seja uun alei•jão. 

Traz o Brassey o,s desenhos d--a Mina.S e do S . Paulo. Pód€-•se veri~ 
ficar que elles possuem -seis tmT-es, cruda uma com dous ·caJnhões de 1.2 
!)<lll egadas e que no caso 'de tiro ,por 'bordo, que é justamente o empre .. 
gado hoje na guerra ~aval, ;porquanto os .t>ros de prõa e põpa ·não pó-
dem pro<'luzir o mesmo eff-e ito, send-o o alvo a a:tting.ir menor; no caHOl 
de tiro por ,bo-rdo, -r epilto, o M>illoa..s e o S. Pau,lo só podem girar par'3.. 
cada lado cinco torres, ficando uma preju'dicada. 

Esta c ollocação -das torres é um -d-os detalhes mais importantes e 
que t€m <:ausado a-s mais sér.ias difficuldad-es aos constructores navaes . 

A Italia e a Aust.ria, -si não me engano, para obterem o maior ~u 
rnero de tiros por ·bordo. collocaram os grand·es canhões em torres trl-
plices. conjunctaJmen'e com 1or.res de dons can·hões. 

Pois bem, o Rio d:e Janei1·o ~onseguiu resolver o problema, t€1'lll to-
das as -suas torres ~a linha do ·C€ntro, move com todas e·1Ias para .um 
bordo. ·para boreste ou para bombordo; são sete: despeja de cada vez 
14 proieetis de canhão de 12 pollegadas. 

Um na_vio que faz d'!S,paros {!es-ta fórm-a, que tem' vantagens sol:lre 
o Mimas, que conhecemos, e é ti-do como uma excellente ma-china de guer-
ra , pôde ser considerado alfli.jão? (Pausa.) 

Não ·sei em que se -baseiam os oppositores da ultima transforma-
ção do · Rio de Jm~e·ko. 

Verificado, por est·as .!>i,geiras .explicações que tonneço ~ 'CaJm<a.ra, qu·e 
é injusta a campanha ~onttra a mod.ifi-cação ultimamente fei•ta no .cou-
r açado R:io die Janel.•·o, devo diz€r q ue me pare_ce mais acer.tada a q1,1e 
fos-se promovlC:a pela imprensa, em beneficio da Marinha., com· o in-tu ito 
(:'e· conse!l'u1r que QS Poderes !Pu'Qlioos dessem Já Arma·da ~o arsenai d-e quê 



e,Hà precisa, construíssem o porto militar, ele {Ju•e ha •tantos annós t~
mos necessidade. 

- Na sessão elo anno •passado foi aven•tada no seio ela Camara a ques-
tão do por.to nülitar. Mens·agem do [poder Execut1vo pedi·ã o estu<'lo d;J 

·Legislativo .em .relação a •! al assmn.1}t-o, momentoso para ·a ·Marinha; · Ja-
·va-cla a mensagem á Commissão de Mar.i>nha e IGuet'ra, foi vencedora ã 
idêa ele sa fazer · o exan1e em, •conjuncto COm a Gomm.issão ·de FinançaS, 

·e, reunidas as duas, f•ui {li.s'tin-guido ·pel-o pr<ls·iclente d-e am·bas com a in-
cu·mbencia ele dar pa.recer, ou apresentar 1nei1Íto1'C~ru~t~m expJi.cativo acer-
ca. da mai[erià. · 

· Desde Jogo pedi que se 'clis·cuti·sse 'e vo.tasse a preliminar de ser . ou 
nã.o uma· questão urgen!e a· resolver, essa ' <'1:0 porto militar e do arsenal. 
Não · houve vot-o d>iscrepa;n>te . ·A r ésposta foi ·al'fit,mativa. 'l'rwtei, então, 

··de, nos limites ele minhas forças, 'fürnecer ~s duas Com.missões as infor-
'mações 'que· pu•de.~se colher sobre o russum•pl-o sujeito ao nosso est'l.ldo. 

Demonstrei, •num relatorio lo.n&;o, que .não erwm de receia.r as d-e~
pezas a faz•er -com a construcçã0 'elo porto milita;,r,' àotado de .um arse-
nal de .primeira ordem. · 
· · ·Pr.ovei. com o.rçannentos a,presentado.s e m -rela•torio do . almirante J .u. 
H-o de :roTonha, orçamentos que aocresci de ·2.5 o/o, .tendo em attenção as 
àiffi-cul-el~.des de transporte e de mão de obra, que a cons•trucção do poTto 
miHtar ·e do anse:nal chegar.i.a, .no m ·aximo, a 3. 0.43. 000 libras esterlinas. 

Mostrei que o. Governo ·havia ·anterioTmente P.edielo para fazer o por-
to :mtlitar e o arsenal,- garantindo o jur.o de 5 ·o/o· sobre o ·capital que 

· tivesse de ser despen'did.o e amor·tizando esse .ca;pital de 5 o/o · ao am1o. 
Mos:trei mais que o almirante 1Leão, est·uda.ndo com desejo de Tesolve.< 
es-ta _questão, apresentou ll1aJquel!a üCcasião ~ .consideração elos Po.der·~s 
Publicas, ·Um meio de levar a effeito a ·const.rucção do porto militar, sem 

. grande on.u.s ·para .o Thesouro. 
Verifi·cando que para a con.strucção dü arsenal e tt.o por1to ·a despéza 

poderia ser di•vid:ida em duas pa.rtes, uma, r e fere1n.te a f-ort'ifi•cações, m•u· 
.nições e ins•tal!at;;ií,o de quarteis, paiões, .háspitaes, habitações para .) 
pessoal civU e mi!Ltar e .serviços do !Governo, cuja entrega dev:ia ser feõf' ,l. 
logo após a .oo·n.st.rucçãü, e que era ·p·ara o construcJtor inteiramente im-
produc·tiva; e outra }Jante, relaftiva á construcção do ars.enal, offi.cinas e 
mais dei;Jendencia,s , que poüeriam ser ex.plorada:s pela firma co.nst.ructora, 
{lurante um cedo ·tempo, reverten:do depo.is ao .patri.monio naciona-l, pro-
paz aquellé almfram'te que s·e fiz.esse a con,strucção do porto e elo aJCse-
nal, pa-gando simplesme.nte as for•tificações e deixand.o o a·rsena;,l em po-
der do constructor para o allu'dido fim. 

Não vejo mei'O ma1s razoavel de conclu.ir uma ohra que tod.os ju1-
ga;,m indispensavel. Chegámos a verifi·car que o·s juro.s sobre o to'tal da 
despeza e a amortização calculada so.bre o oap.ital improductivo .seriam 
de ·d.ous mil se't<lcentos e po-ucos contos no pnimeiro anno . 

.Esta seria a .m.a.ior despeza annual .no orçaJtnen.to,_ ;para .que ·O Brazil 
vies·se a ter um arsenal 'de pri.n:ioeira ordem. NaJturalmente nos anno.s se-
gui•n,tes este quantitativo •tenderia a ·diminuir pelo paga.men;to da quan-
tia amortizada. 

UM SR. DEPUTADO - Ou poder.ia ser ins:tituida, de mod·o ,geral, · um~ 
annuida,de fixa durante o prazo q·ue se co.mhinasse. 

O 'SR. ANTONio NoGUEIRA - F .osse qual fosse o proces·so, o fa·c·to é 
que {{.cava '-r·esolvido a · .problema, pag.an'do-se :sõmente aquillo de que o 
con.structor 'não ·puiles.se lançar .mão · para ex•p.Jorar, e do resto ·elle se 
pagaria co.nserva'Thdo o a,rsenal e .fazend.o o ·serviço elo !Governo, mediarutc 
uma contribuição, · o que .seria mtiito mais van.taJ.ioso do q.ue o dispendh 
que se faz .a;.cltüalmimte ·;s·ein "'e 'ter arsenal de qual.idaide al•guma. 
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A 'cama.ra deu o seu as.sentimente, vot-ou o ,prujecto, mas este dorme 
ainda no seio do Senado. ' 

E embora 'vejamos que .não temos arsenal, que os ·COn{)ertos, aind·a. 
o.s onais i·nsignif!cantes, são feitos, quando ha :neces.s·ldade e urgen{)ia. 
nas officinas pa-r.Uculares de ILage Irmãos ; e·mbora nos orçamen•t·os da 
111aríliha, •lod?S os runnos, seja .co;nsJ.gmado o quantitativo necessari-o para. 
ar.senaes, .sem q.u·e ·haj.a ·compensação entre o que elles produzem e o· qu~ 
consomem do 'Thesouro, continuamos a não querer construir um. estabe-
.leCimento naval q·ue cor·responda il.s •nossas .necessidades. 

Medo da.s d·espe~as não é, .po.rque mai·s {)ara 'ha de ;:;ahir a 'desiu1a 
aduaJ. Quad.o os .grrundes couraçados precisarem de concertos, nós paa· 
saremos pelo vexame {!e Ver ·o ma,terial ad•qui•rido a tanto ·C·Usto se e~ 
tragar, sem •termos os meios de 'concel'tal-o. · 

Será pela 'diHiculdade na escolha •do local? Mas é .possivel, peÍ·gun. 
to, que o Congresso queira interferir •na escolha do ponto em que c1ev"' 
ser· collocado o arsena!l e consita,uido o ,perlo mil1tar'! Nós, Deputados, 
·elles, Senadores, queremes todos estud·a,r o assumpto, .procurar na costa 
ào Brazil o ponto mais apro.pria,do a essa cQnstrucção? 

C'a,da. c~beça, cada sentença, ~. djvi·diàas as opiniões, .não cheg<l!~h
mo.s a resultado. 

Isto é a;sswmpto que só póde ser resolvido •pelo ·Poder Executtivo; 
este. tem o'brlgação de QUVir os competentes. IE não ·me .pare'ce que seJ:t 
cousa tã-o difficil a escol·ha desse ,Jocal. 

Entre as o.pini.õe.s que .se entrechoca,m, {luas ,são a.s que consegui~a;'ll 
não pequeno •numero de ·partid~wiQs: :u:ma, é que quer o arsena.l :ruo Rio 
de Jan.eiro; o1Jit.ra, que ,pretendB co•rÍ.stFui.J~o na ilha .Grande. 

Sou dos q,ue se alistaram pe'la i·lha Grande. Nem comprehendo que s.e 
pense de outra fór.m•a, e ,não comprehendo porque acho . . que seria o mats 
grave dos erros ·commBttidos •Pelo Brazil resolver constrUJir definitiva-
mente o S€u arsenal de ·priméira orden:n e porto mi,Ji.tar d·enttr.o da bahi:l. 
do Rio ele Janeiro. 

Si tal se f.izesse, dB•poi.s das despeza;s colossaes que o .porto mHil!L:• 
e a.r.senal acarretariam, ;J1averi·a fatalmmüe a .necessidade d·e forti·fiêar 
a llha Grande, ~)orque .esta ilha es.tá oem rel·ação ao JUo de Janeiro como 
as ilha,s Elliot em .relaçã-o a Port Ál' thur, 

Si .nós encravarmos no coração do Rio· ele Ja.ne!ro um arsenal e ·um 
porto •qli!iotar,. esta dd·ade fica ·exposta ·fatalmente ao ataque de uma es-
quadra inimi.ga, .por conservar em seu sei'o as ·cons•trucções que eJJ:a ten 
necessidade d·e .inutilizaa·, e, ao mesmo, ten:npo, deixa a ilha Grande pre-
para;da para servir de base dé OP!lrações e pon•to de apoio â. mesma es-
quadl~a hümi;g;a. 

0 SR. CALOGERAS- Mul.to ibem. 
O SR. ANTONIO NoGUEIRA' - Sr . . Presidente, foi .com tristBza q.ue eu 

11, em illm num•ero ·d' A Novte, de ha dous dias, .uma .entrevista {)Once-
clida pelo honrado almioantt·e Alexá;ndrino ··de Alencar, que •reputo um uos 
almirantes de mais valor 'de minha corporação, sobre o porto •mdlltar. 
Foi com tri;s:teza que fiq.ue! ·sab<lndo que S. 'Ex. ·co•nti.nua de ·longe a · se 
bater ·por essru •i.ruéa, que é sua, i'déa {tU•e tem par•tida.ri.os, de faC'lo, ll)a~ 

par!tidar·ios que se congrega,ra;m em ~orno do mesmQ almirante, .só pa:o 
seu valor ,profi.ssio.nal. :S. !Ex., tn.e.ssa entrevista, ·Fefermdo-se .a; um to• 
pi.co do relatori·o do almirante !Leão, em. que se perguntava como edi-
ficar um porto mild:tar em uma cid·a;de ·commerdal c'omo o 'Ri'O' de Ja-
neiro, exemplo que 11ão fõra ·da;do .por potenda rulguma, em 'relação â.s 
suas ·capitaes, S. Ex. ·res'J}ondeu com espirilto, declarando que as ca.pi-
taes .. das ].}rimeiras .potendas navaes não são maritimas e ·que, .pol'tanto, 
nellas ·:não podiam ·existir pontos mU.i.tares. ·Foi o meio que S. :m,x. ; teve 



para ladea1: a ques'bã<J e deixar no espirito dq~ qt,te o J.eram que é S. Ex. 
quem está <e<Jm a .razão. 

Não, Sr. 'PrE!sidente, .si o relatnrio ·é)jsse .mal quando fal1ou em ca-
pit;:~;es {las potencia:s, em -todo .cas<> .não ú·eixou de dil;!lr a verdade, por•que 
não ba potencia .naval que :tenha cidacle QOil)Jillercií!-1 'de · ·1· ordem trans-
f.or.macla em por-to militar. Sãb va-rios os -•por.tos militares na I.nglruterra 
e eu poderia ler a .Ji.sta de alguns: Deovq~port, ·Portsmouth, Chrutam, 
S_heenness; nenhum d-esses portos mili!tares, .porérríJ, está encravado em -cl-
'da{lp exc1usivame.nte comme-rcia.!. 

A Allem>anha 1telri o 1)orto de Kiel e ~ons-truiu no .mar ·do Norte o 
Wdihellmshafens, porto que aliás es~á ·co.nl>tl'ui<lo . em ponto omj-eitto a 
baixas de maré . 

.Imagine V. Ex. o sacrlficio '))ara a c<ms.trucção deste ')Jorto, ma·s, 
a,pezar disse, a AHemánna mão se lembroú Ç•e ·construil-o em Hambu·r<so, 
sua cidade de maior movi.rri-en.to commerdal: 

A ·França 1t-em · no Medi•terraneo, Tou1op, e-orno porto miHtar, a dou.s 
p_assos de Marselha, cid:a:de commerci.a), sem arsenal e -sem fortifl.caçÕJlS, 
si·rtão as .naturaes:· as !llecessar.ias pa-ra auxiliar a .su& ésquadr;t "Perse-
guida ou erri com·bate nas suas aguas. 

E .no Atla.ntico, -Gherburgo, ·pepto do Havre, Ro«hefC>r.t, nas 'J}r<>xi-
midades ele B.ordea,ux, são por.tos milit~re.s que desvj.a.m daquella,s cida-
des comm!TCiaes, 1n.a conU.ngencd•a de um•a guerra, os enormes prejuizos 
·que sof-f,reriam .P seu -comm·ercio e .populaçã<J. 

O SR. CALOGERAS ·- Prolongue V . :E1x. es•t•e si11n<ble: Brest e Lorient. 
O SR. ANTC>Nre NoGUE_IRA - ·A -ItaUa tem S•pezia, entre !Napoles e 

Genova; mas .sém trazer para o commercio de Na,].1oles ou de Genov•a ws 
di-ffiouldad.es que traria, :si o porto miJ.Ltar es•tdvesse encravado d-.entpo 
de qualquer a"estas cid:ades. . 

Por consequencia, ,por maior que seja o 1ta:Jento e a c-~mpetencia do 
a.Jmirante Alexamdr.ino de Alencar, ell:e só .poderia .fazer ç0:Illo fez: res-
pond-er com espkite; mas não .serl:a ca.paz de mostrar, mes.mo •IJOF com-
·paração, q-ue um :pol'to mdl:i.ta,r p6de ficar encr.avadó 'dentro ·de · cj-dad·e 
commercial. ' 

O .SR. CALOGERAS - •Em .vez de a,u,g.m.entar a defesa dessa ci-dade ve!ll 
e.nfr.a;quecel-a e impedir a grande V•antagenn ·da pro.tecção ·á distalj-cia. 

·0 SR. AN.TON~o NoGUEIRA - Ainda mais: a bacia hydrograJphJ.ca ela 
ilha Gra·nde parece 1naJt•ura1mente indicada, pera situaçã<J em que · se a.chg,, 
entre o Rio e Santos, os dous ma,is -impor.ta.ntes portos da costa do Bra-
zil, para nella se esta'belecer o arsenal e construir o :rpo.rto militar; 

R-etirada a .possibilid-ade de uma esquadra inimiga a,proveihr aquei1A. 
ilnâ, como ba.se de operações, em ·um c-~so de ataque ao Rio, estarda a 
mesma esquaid·ra .suj~Lta .aos fogos ·co.njugados do:s nossos navios e da,s 
.J:prtalezas da -barra, sem· que ao' inimiio ·fioo:sse o' di·rei-to de . faze+ ·o 
bombardeio sobre a ·cidade •excl-usivamente comme!"cial. 

V. Ex. vê, •Sr. Pi·esid-ente, qu.e ,eu ·procuro, tanto quanto em .mim 
c~tbe, d,emo.nst.rar qu.e nã.o p6'de ·ser medo de despeza a ·cons•trueçÍÍio do 
~o1·to mdli.tar e .que não póde '.ser medo da escolha do ·local, porqu-e o 
:local está. indicado naturalmente. - · 

" Qu.izera .que o Brazil seguiss.e, ·êõmo ·procura seguir em outro.s casos, 
a noss:a joven vizl•nha, a Repu•blk-a Arg.en.tl:na, que .resolveu esta ques-
tão, encarando-a de frente. 

E, para .informar á, -Catnat'a, fat.ei o· confront-o entre a despeza qaci 
faria o B11a.Zil, construindo o .se-u primeil'o ,porto militar em .ponto afas"· 
tado do Rio, gastrundo m'O primeiro anno m.enos de tre.s :mil -contos, qu~ 
seriam diminuid<>s annua~mente co.m•o mostrei; e a que ·fez a Argenlt.iha 
para, augmentar a capacida-de -de seu p\lrto mU:itar, -
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A lei que foi votada . alli deu ao -coütractante·: 
terreno a u·li\.izar ·por ePe durante 99 amn0.s - e : ise.nÇão. d€ direitos·, 

pe·lo mesmo ~spaço ele t •empo, pa,ra toda ·a constrU:cçij.o e · serviços; , 
a met'(u~e elo q1;e eU:e e·IJ·(p?'eg.cw, c.omo . CCIIJ1i!tc;l 1J?'i?t~itivo . d•as con, 

str-ucções planejadas . Esta m etade pôde ser c1ada em titulas externo-S 
~·e . 5 "1°, ·ouro. · 

. A quota do Govet'lto concorre á participação de lu-cros para -O 
éffeito d•e acudir, com o que elles ·cleretn, ao juro garantido; 

prefere.ncia a todo t empo para o.s serviços que o Governo precisar: 
Neste ·cas·o, sob·r e os gws·tos 1-ec•es nas obrãs e r-eparações feitas, o Go-
vent6 '1Jagcwá 20 °1° como lucro; · 

d•ireHo de fazer trabalhos para parti-culares; , 
promessa -ele encam1mção ele •tudo pelo Govetmo, clepois ele 50 a?inos 

clie /1b?~e:cionwwento .• não podendo 1Ja.gcw ·tne>?ios q11w o c1;st<J totct-l cbc;s 
o b?'a8 a1igmentciKI.o de 2 O i> I o. . 

"E' i-ne-quivoco, d ia,nte destas •co-ndiçõ<:>s, o . esforço argentino em dar 
uma . feição exequ'ivel oe garantidora do capi-tal e do trabalho empt'e-
gaclDs na ampl-iação elo seu poTto militar,' de modo a a:ttrahir o dinheiro 
e;>tr angeiro, embo•rq, offerecendo vantagens que podem · pareoer onero;Sas 
ao . 'l'.hesouro . 

. E d·epois, Sr. Presidente, voltando lá questão do local, a construcçiio 
elo ·porto miHtar, fóra <Jo Rio d-e Janeh,o, afasta as -g-uarniçõ Eis do cen-
tro po!itico, .onde ferviJ.ham as paixõl')s, e €Viota o esquec-imen:to dos p'l'in-
cipios . . ele di.sciplit1a, que são a ,base >da• ordem mi-litai·. 

V . . Ex. satJe q·UE; a Mari•nha a ind a 'está mal curada do-s desastr•es 
d·t;l 19l0. Qfficiaes e a:. pequena parte ·da guar-nição que fi~:á.u ·daquelles 
-à-ias "!de luto .se entregam aos :trabalhos . afanosos . que a · vida do ,. mar 
exige; a - d·e;speioto de guar'nições ·reduzidaJS, os -navios, o.s grandes cou-
raçados estão sempre em -ex-ereicios. Os torped·eirõs, .navi•os de pequenas 
.dimensões, que exigem u\na energia espantosa para . •dentro delles se. 
oex;ercer a ftmcção ode off.icia!' ou · ele marinheiro, v·ivem co:nstantemen·te 
em ex;erckios t.ambem. E -embora a corporação procure cuidar '~ão .,,(J. 
nH~n·te des deveres que lhe são impostos, não ha como evitar noticias 
a que .a im-prensa •em má hora dá curso, pred·uzi-ndo -um certo d•esaninw 
na çlasse, que se . vê- presa nov-am en:t.e das vilstas desconfiadas ela 
população . 

. Não ha múitos cl.ias fallou-:se, ent jornaes- da ·opposição, ele ma:ni-
festaçõeis prepai·adas no seio da· corpor ação da Armada, ,éom i·ntuitocs 
]'n:ofundamente partidarios. · · · · · 

E esses · boáAos, que · cor.rem impressos em lettras de fôi·ma, prej)a-· 
raan fat,úment.e .novos ·.aias ele àborrecimE>ntoo; · aborreçiml'ntos _pelos· 
quaes mão passari·amos se :tivess-emos a e.squadra no mar· -e reco-. 
lhendo-se, quando acabado o exercicfo, ao porto militar ,. 

E' isso o que ·eu queria que o Senado bem compreliend•esse. 
Desejava que os honrad-os s·enaclores indagassem pessoalmente ele 

cada um dos pro.f.iiSsiO'Ila-es de minha -classe sobre q)lal a mais urg-ente. 
medida, em beneficio d:a cor-poração e da .d.efesa. nacional, porque "lS'tou 
-certo· de que 1não ' haveria um official, um 'só, que . não considerasse · 
conio o problema mais n eoessario e ele resolução mais urgente, este 
õa cons:trucção cl·e um por-to militar fóra do Rio ele Janeit,o, com o 
arsE>nal r<:>Srpectivo de· 1 • classe. 

E pronunciando estas palavras eu · quizera que el1as serviJSsem ··dB 
appello ao 1Senado ela Repulblica, para que (lésse ancla·mento ao · projeoto 
tão ·E>S tuda,do pela ·Camara; para., ap.roveitaüào· ·o momento · -em q:ue está 



no Governo, cama seu primeiro magistrado, um militar, que, é natur~j, 

não fixarâ. o arsenal. .sooão , no. pon~o que fõr -. indiscutivelmente m a j/il 
apropriado, ·dar ao Ex<=euti·v·o os ·in,eios -de r•ea li-zar uma obra, que. elle 
acha imprescindivel aos interesses eLa nação, 

Como r emate â.s consideraçõ-es que v-enho .fazendo, remGtto á Mesa 
· ou tras e·me.ndas que p -honrado relalor do .orçamento da M-arinha, nll, 
Commissão de )!'inanç·as, te1'á oc'casião de v-er-if-ica·r que s ão de todo o . 
pon to jilstif-icàda;s. 

Uma d•ella s; Sr. Presidente, é a ·que ·trata da verb <~c - ponsig;nada ·pa lJ l.'. 
<;;,omm-issões no extrang_eiro . . 

Essa verba vem sendo de . mil' coü:tos ouro. A Com-missão d·e Fi-
nan!}as não enc ontrou ond-e co!'ltar no orçamento · da Mari,nha , não teve 
i!1Ú!1osc -C1e ccTiminuir as de spezas · naquelle orçamento, ta l a eX"iguida;de -da 
pi'oposta · .elo', Govei'-no, que já havia sido .cortada no Mhnisterio da 
Faz•enda. · - ' 

,sr. Presi-d-en:te, ·em 1913 fica terminada a construcção do Rio de 
Jcw~ei?·o; bem com'o a' oonstrucção de dous stibrriersiveis e d·e tres moni-
tor-el!l.- -Tod-os esses nav-ios têm. d·e traz•er sobr·esal-entes e para emprehen-
ci er em ·a "viagem dos po.rtos ond·e ·rorem construidos, receberão offi·cia-
IldáJd-e ê guarniçãio, correndo as despezas por aquella verba. E' j-usta,-
11J. §m'~e-,- par,a o ... exerc.icjo d·e 1913, .em: que as despezas serão fataes e 
P.I'éviameiit•e_ conhecidas, que se faz. a r educção .d,a v-erba, por m-etade . 
- .Si s e quer fazer q•rçamento que exprima a verd a de não s e pode a bso- . 

lutamente permittir este ·corte .que a •Com missão f a z· ma pr-oposta do 
GpV•Sl rnQ . _ 6 
, ·Eu .resta beleço a quota da ·proposta, elevo-a de 500 :000$ a 

1. .. 000 :0'00$0QO; .. '-
. A ou't~-a _em.en_da é a gu(j se 1'ef-ere ao arsenal. 
O Sooa;do, como disse, não t em da do !l!nclam•e'l1to a o proj-ecto elo 

porto militai-. Em consequencià da .demora, .os oontratai1Jtes elas O'br.as 
c1o arsenal .pla nejado dentro -elo Rio -d•e J a n eiro não podem fi car parados 
e estão cumprin-do as clausulas ' contra tu aes. Vamoos chegar .ao ponto de 
cl es,pepd-ermos· milhares d e contos de réis cOI)n' o Arsena l . elo Ri-o doe 
Janeiro, para mais tard-e nos vermos obr,i-g.ados a construir um outl'D 
fóra daqui, quando podiamos, aproveitando d:isposição contida no iJro-
j ecto, -resciru;I-ir esse cont1'ato e construir sóme;Jube alguma s off ici-nas 
para reparos de momento, e o cl.iq_ue já- começado. 
. Mas,- como s eja insuffl-ciente a Y·erba de 600 :000$, para os paga --

mentos no proximo exerci-cio, augm'J.emto-a pa ra -1.-500 :000$000. 
Tal d·espeza, que r eputo desnecessaria, mas qu e s e impõe, v em 

cornoborar ·as minhas consicl·erações sobre a urgen.c\a de resolv·er o a s-
sumpto do ars·enal . 

· ·São _.estàs, ' :Sr. Presidente, as emendas que tinha · a a pres•emta r .e 
sobre as · qua;es fallará ·a Commi.ssão de Finanças . 

E terminand o, .peço a attemção -elo r ~lator -para um pequeno e quivoco 
na tabella qu e diz 1'espeitto á engenharia naval. 
: ' Nessa tabella estão oon<Si.gn!l!dos para um conti·nuo 1 :800$ e pa ra 

um súvente 1 :300$, o que :me parece de facto s er um e quivoco. · 
Defxo· esta minha observaçã.o como 'uma lembra nça ao digno relator 

do . orçam ento pa ra- qu e faça a necessari a corrigencl·a. 
Oom essas considerações faço ponto, peclindo a V . Ex., ·sr. P r-e-

si-d-ente, que me r eleve t er ·tomado o s eu precioso t empo e a os m eus 
honrados ' co]l.egás agra;d·eço a . gentllezà 'de 'me t erem ., ouvido. ( llfn~to 
bem . WU.i·Co b-e'?n, 0 . O?'Gd'O?' é o-u?np?'itmen,taiclo.) -
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Emenda ao Orçame!'to d(l. Marinha: 
ill'ica o Governo autorizado a rever a tabella de vendmeii.tos e & 

quadro dos funccionarios ciyis da Capitania do P.orto do AmazonàJs, de 
modo a melhor attender .ao augmento de ser.viço. 

Sessão . de 27 ele .. d.aqüella .capita;nia. nos ultimas annos. · · 
Julho •Sala ·das sessões, 27 de j.ulho de 1912 -4 !A. 

lJi onteia·o .de.· Souza. 
Ond<õ convier: . ;-
Os fieis do . e;x:tjn.cto l!-lmoxarifado do .Arsenal de M~rinha -do. Rio, 

de Janeiro, aproveitàd<ts pu não na actuai . organização do .A,lmlrap.·t~go, 
terão os vencimentos de fi>ei.s de 1" drusse do Corpo da !AJrmada, _de. ac, 
cõrdo -com a .J.ei n. 2.290, de 13 de de2lembro de 1910. 

tSala das s essões, -em 27 de julho de ·19•1·2. - J . Lama11ti1l!e . 
ünde -convier: · ·· 
F>cam equiparados os vencimentos dos gua•rdas de policia e dl'ques 

do Arsenal de Mari·n.ha aos ' dp.s guardàs de armazem, de igual f-unb<:ão · 
no Arsenal de Guerra. · · · 

:Sala; das sessões, em '2·6 ·de julho '11-e 1912. - lliet·ello : Jun'fO'I'. ' - · 
Dionysio Oe1·q~tei1•a. - Sal~~s Fi.Hw. - FJoTiamo i!Je Brilto. - F~gueiredo 
Rocha. - NicctnoT Nasci,~ento. - Thomaz Delfi1W. 

!QndEl ·convier : 
-Fica o Governo autorizado a abonar ás praças .do Corpo ·d·e - ~a

rinheiros l'j'adopaes, de qualqu~r •graduação, uma diaria como -etàpa, 
na impe>rtancia ele dois mil reis, independente da que peDcebe pelo • 
paio.J, fazendo esta importancia ·pa·rte integran1-e .do seu vencimepto 
1nensal. ' 1 

:. 1 ' 

.Sala das s-essões, 27 ,d :e julho de 1!H2, - Oo•rTíla Dlli{'te~tas . •-· . 

PARECER N. 116 A 

Fixa a de$pe'za do Minis,terio da Marinha para o ex(!rcicio ·de ~1!H3; 
eam- parecer da Commissão de Finanças, sobre as emen(iq:s em 
2• discussão . 
A Gommiss;i,o de Finanças vem a>pr.esentar ao e·stt+do da C.amara o · 

seu parecer 'ã:.s -emendas apresent8Jd~s ao· orçamento d·a 'Marirthll,: .·; 

Ses~ão de . 
,. Agosto · 

de 
· N. 1 - Ond.e •convier: 
Acquisição de embarcação -de alto m(J.·l', que 

será entr-egue á Capitania do Porto de Florlano-
'Poii-s, .destinada ao serviço .de soc-corro.s' p'or occa-

sião ~e nau1'ragio, ;150 :000·$000. . ' 
<S.ala .das sessões, 27 de julho' d.e 1912. - Plenl\h·a OUvei;ut. - G1~s-

tavo ·-Tt•Vc1~a1xl. - 1Vei1'1.1'iq1t,e Va![fiCt. - CPeJso Bctyma. · 

A ma!Qr-i.a ·d·a Commissão é de IParlecer que a emenda não · ·pôde scer 
acceita, O .Sr. M!ni·stro j'la Mari•nha não 1·equisitou !>emelil1ante melhora.-



mento para o ,porto ele ' Samta Cathar.ina, eu~a .ca.pi1tania esbâ appM·e-
lhada ,para attenoer ás neeessi,d.aides de que .cogita a ·emenda. 

Art. !Ho(ie ainda não se to·r.nou neoossaria a prov>d€llcia lem-
brada na emenda. 

N. 2 - Accrescente-se: 
. · 'Art. E' o Presidente da Republica auto.rizad-o a dar baixa aos 

navios da oesq·ua.clra que já não tenham V!l!lO<r mi.Jitar; nem pos·sam ser 
applica:clos a serviços .a:uxiliares. Ta.es na vios serã-o vencl.idos· em hasta 
publica •e o proclucto serâ escriptu!'a clo ·como ··recei:ta especializad·a para 
acqu!sição de novo ma:terial e co.nc~rto do existente. 

Sala das sessões, de julho de 1912. Ca;!oge?'aB. 

A C.ommissão não se op,põe â a·dopção da emenda. 

N. 3, accreseente: Art. E' o Presid'€(llte da Re•publka autorizado 
a mandar estudar e pôr em execução systema:tica nos 11avios da ·es-
quadra um systema de premias, pecuniarioo e honorificas, Isolada. ou 
ci.Hh\llatlvaJmen·te, com o fito de promover e galar.doar o aperf·eiçoa-
mento do tiro de· ·.guer.ra. · 

., Não se conferirão ' premi os senão em fa.ce de 1tiros re!l!es, despre-
zadà qualquer classoificação porventura or.iunda elo manejo dos ~ubos 
d~ "exerci.ci~os . 

As provrus serão fei-tas com os canhões d·e todos os calibr·es . 
. f No .relatorio · an:nuo do Ministro da Mao·inha vi.rão ·publicadas as 

ta·bellas das quaes deverão constar: 
· . a) .a natureza dos alvos e as dis•tanda.s .do tiro; 
..;-b) nomes dos :navioo em exerci~io; 

c) :numero de canhões utiliza-dos, por navio e por calibre, especi-
fieada.mente ; '·'-

ã) indicação ·· sobre si se tr.ata de primeiro exercido d·e tiro ou de 
guarnições já. adestr.a.das ; 

e) numero de homens de guarnição de cada. peça; 
f) numero d•e disparos f·eitos, por .eanhão de c,-d.a callbr.e ·e de. 

~da navio; 
g) numero de lmpa.c:tos, direetoo ou media.nte ·ricochete·; 
h) velocidad-e dó tiro por minuto:· 
'i) numero de .fmrpactos por mi:nutos; 
1) ·pontos obtidos por torre, pGr ca.nhão ; 
k) nome do melhor wpontador de .eada navio; 
l) numero de imrpa;atos :por mi:nu1to sob a direcção do melhor apon,_ 

tador,; 
m) estudo comrparatlvo com os resultados do tiro 11100 dous annos 

a.n nerlores . ' . 
. § 1.• Os exercj.cios de tiro serão feitos pelo menos duas vezes por 

anno, .par.a 'ca:d·a navio, ·e, tanto quanto praticamente posslyel, em 
qual·qüer estado de agitação do mar. 

§ 2.• As despezas correrão pel·a verba «iMunições .navaes, , 
1S·a!a .da! sessões, de Julho de 19112.-0a.logeras. 
A :Commissão a.cei:ta a emenda. · 
O exenlicio de ~ira é uma .cla.s majores ne·ce ssidades :na es"Joifá l;l;r,-á, 

Todos sabem que hoje, em um eomba te .naval, a victorla .pe'rtene erâ 
aos navios que dispuzei'em dos m elhores artilheiros, d"'ad:a pe·rfa , equi, 
.valencia nas unidades nav·;t·.es. 



. N, 4. TabeUa explicaitiva. na ruqrica - Audltoria - onde· se lê! 
"tres auxiliar-es, 45 :000$; diga-s-e: 1tr~auditores de offi<l;rtnha, · 45 :000$'.-
Senl!ed:ello.. f~ : · · · 

A COúilmissão nfuo aoceita a eme da. . 
Isto imPO•I'taria em •el-evar â cat1e.goria de auàito.J,es os tres ;:t.,u-

xma-res de auditor da marinha. A ·ret-ençã;o d>os a11-xliliares . se : f·lli{llia 
.em -lei ele o-rçamento, at,vo.ra·!1iclo-s-e /.P'"rla.mento em mi.ssão d·e nC/ID\ilí'-1' 
funocionarios, o que é co.ntra·l"'io â in dol-e do regi-men. 

N. 5 - .A' vel'ba - .Càpitanias de Portos 
1•50 :000$ 1Ja<ra a aJcquisição de um ·l'ebucad•oo· :pa1•a 
do Natal e pharões elo -ca:n:xT >el-e .S ." Roque. 

accr-e.seen.te·#ll : 
o serviço -elo : P~Tt>o 

Sala >elas sessões, 2!7 de jul•ho de 191·2. - J. Lc<mroJ'ti-roe. 
A Oommlssfuo . "'ã;o .acceita a emenda. 
O Sr. Mo·nistno da \Marinha não a •requisitou e, nessas 

a Com_m·issfuo põde. dar-llh-e a sua ap·p-rovação . 

N. 6 - A!corescente-se : 
· ll!'i-c;a o Goven·-no, autoriz:xelo a •constru-ir um ed:i,fi;cio p:xra a Ollf.f!)-11\· 

nia do -Pm•to na <!idade de Sntos, EstaJdD de .S . . P.ruulo, rubrinel1o 1•P.!il-j'a 
esse f-im o cred-i:tD de 1300 :0•0•0$000. 
. .Sala das ~essões, 27 >ele jul-hD de 1·912. - G-c1!eão Ca1·vct.õha.!. - ~o-
clTi,q1.tes Alves F1JM.o. 

A Com.missã;o .não acceita a .emen da. 
A -ciod•ade de . •S•run.tos é impo-rtante; 10 -seu 

paes •c1a iR-epwb-lica; j usto é que a capitania 
me11te instaHada; mas as :circumstancias •do 
mittem. · 

.po-rto é um do,s ·PI!' \·rp.i-

.nfuo e.s·teja ooniV'!f!lfl'llf~e
T .hesDuro não o pllr-

N. 7 - . A' V•e.nba <9": aug-Inentacl·a de 11 ;1200$, !]_)ara attendar ~ ffa· 
tiüc?-ção ~1o.s 1<~ r emadores dia Ca,Pitania elo Porto da .Bahia, (J. n'l?r?t'ão 
d-e 115 O .m ensaes . 

Sala das !'lessões, .d·e julho de 1•91.2 . Ped.To La.go. 
. A emenda -ocimo esbá .redô"gida :não ,p_ód-e. ser a-aceita. Elàíl- -nãfl pre-

óeit1fl;a o q~~am-t~M1Í de gratifi·cação q:ue .el-eve ser •cliruela a cada rep;p:!,~,:)-r. 
A Oo.mmissãJo te-m mais de ·um projecto pedi.ndo equ i1Ja>ração · il'l · ~·e
madores de outras -capitanias ao .que gan•h<am DS d•a ·Bahia. S·i ,·1/'ip-da 
se augmentarem os vencimento-s destes, e-ntão com mai-s 1razão F~-Ufi'jllen
tarfuo as :reclamações. 

N . . s -:- E' . co:nced•da uma d"iaria od-e ·5$0·00 ao 'l}atrão,-mõ.r ~~ Ca" 
pltrun•La ·ao Porto da Bahia, :pelos serviços extrao.I'd-inarios prefflFll-dos 
fõra das horas do eJCpedi-en·te, d-ev-endo a despez.a correr á conta da 
Vellba «1FibrÇa narvah) . . 

Sala da:s !'less-ões, ·d·e jul·ho de 1.91:2. - P.eclJro Lago. 
A -Go.mm1ssão .se O!lPÕ-e á !Passag-em da emenda, pela -necessicl!~>Çl~ de 

acons(il-har a·ig-orosa econom:ia. 

N. 9 - A.rt. 1°, :n. t.M, àc.cres•cente-se : -devendo. ·.a-esta cansi~qação 
s er appli-cacl:a a quantia de cento e cincoenta -contos >de .l"éi.s •para a ,re-
construcçâ;o do e clificio em que f•uiícci-on.a a •Calii·trunia d"o ·Porto !'la ,Ba-
hia ·-e 'ref:or·m.a de seu · mo.bilia,nid. ' · 

Sa}a das ·sessões, !217 'de ju.U11o de 1912. - Mo~i.iz rl!e CcM'V/C~~IW . 
No r elatDrio do Min·is-h·D da Mari-nha não ·se ·encontrá. referenc·ia ao 

mel•horamento d·e ·que, cogita a emenda. Por isso, a Comnl-)s.s1jlo não 

i 
I 
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póde dar-lhe o seu assenti-mento, aléin d·e que a <1espeza é feita ,por 
conta de co-nsi-gnação qu·e J'á tem destino espechal. 

N . 10 - Onde convier : 
1Fioa o Governo autoriz·aclo a augment·ar a ver·ba •n. 7 do projecto 

da Comm~ssão de Fina·nças, vara o .custei1Ó das Escolas d•e Aprendizes 
Marinheiros, no senti·do de melhor d'esenvolvel-as, com ma:i.s 310:000$, 
elev•amdo-se a verba a 1 .. 6·94 :.300$0•00 . 

<Sala das •Sessões , 127 de julho <le 19112. - C:o?'l'êc' Defreitoo. 
A ·Com missão não acceita a .emenda . :Qe a·ccôrdo •com o Sr . Mi-

n:istro, 1a ·Oo1n1nissão r0pu.ta a ver1boa consi.g.nada no orça;men to su.f-
ficiente á manutenção do serviço. de que cogita a emenda. 

N. 11 - AJo art. 1°, n. 24, àoccrescente-se: d'evendo ode.s•ta con.s•i-
g•naç.ão ser a,pplicada até a .quanüa de q·uarenta .contos de •Dêis p·ara a 
acqui•s.ição d•e uma ,J.ancha a vapor para o se!1Viço da Oavit•ania do 
Po .. nto da Bahia . 

1Sa1a d·as s·essões, 27 de 1jUI'l1o de 1912. - M.oniZ 1cie Ca?'V'alho. 
A ÜOinÚnissão não aconse!.ha a .a'))·provaçã;o da e mend'a. De ac-

côrdo com o Sr. ·Ministro, a Commissão pensa qu·e ,a; IOaJI>itania da 
Ba•hia es·tá a.pparelha,da dos meios pa;ra d•ar execução ao•s .serviços que 
estã;o a s·eu .cargo e ..c;omo ·a emenda consigna ·a d·es•pez.a; .em verba .que 
nãJo a <Compor.ta .a Oommissão aconse~ha a redeição. 

N. 12 - IN a ver.ba <aJu.di.to.ria, diga-se 401:000$, de 3/Clcôrdo com a lei 
orça,menta:ria 'Vigente. - ·So/Cw·es elos Santos. 

A maioria da Oommissão acceita a ·emencl•a, sencl1o vencido o Re-
lator do .presente ,parecer. Pensa a .1commissão que a elevação dos veJJ.-
cimentos dos auxiliares a quinze ·COntos não im·portou em nomeai-os 
aud'itor, vo·is que o Oong .. resso .não tem üompete·noi•a - <para faz·er 'llOmea-
çõB.s. Pensa ainda a Gommissão .que é exagerado o ven..oim·ento d·o.s tres 
amdliaJ·es ron 2·5 :000$00•0 ml!da um B '))Ot is•so propõ·e a .seguinte sulb-
emenda expJi..cati,va da emend-a. 

Na üubella ·expJi..cativa, •ruibl'i..oa - .A!uditori•a. - d:i•ga-se: 
Um auditor geral. . ... ..... .. .• . ...... . ....... .. ..... . .... 
'l'res a.uxi.Ji,ar .. es (.grati.f.i'cação) . .. ...... . ..... .. ... . .. . ... . 
Um escrivfuo .. . ........ . ... .. ..................... . . . . . • . 
Um mei-r.in•h·o ... . . ......... • ..... . . . .... . . . . ·'· . . . .. , .... . 
Um servente ........ . · ............... . . ........ . .. .. . ..... . 
Ex)Jediente .. .. . .... . .. . · . ..... . .... ... .... . ..... 1 ..... . ... . 

1-5 :000$0•00 
121 :300$000 

1 :800$0•00 
600$0100 

1 :·200$000 
1:000$000 

40 :9010$•000 
N. 13 - :Venha <para reco·nstrucçãJo ·do Amsenal d•e Marinlha do Rio 

cl1e ·J.a.neir·o : 
.Para <pod·er aJttend•er-se ao :pagamento das pres tações dos contra-

ctos cele<bna.clos <pa:l'a ·co.nstl'lwção .cJ .. o dique, <?Jáes e oanrreira, na Hha das 
Cobras, e ·p:o11te ligamclo essa Hha ao Acrse·nal de M.a.rinha, é vredso, pelo 
menos, que .ess•a venba .sej .. a dota,da d·e 1. 1500 :000$ vana o ·proximo exel'-
c!do. 

Essa 1\Terba, realmente, tem tl ~eixad~o .gwandes sald.os, porque a:s ohre.:s 
da ·constru·cçã;o do dique, •0á,e•s e carrei.ra, e vonte Ng<ando o .A!rsenal de 
Marinha á d1l•ha d.as · <GOibr .. as ·estiveram quasi que paraJdas, em. vi's·ta da 
intet,pretação das da.usulas do.s r espectivo·s eontractos; .por.ém, essa 
a;normaliclacl·e 1á ·cessou, pm· .. quanto .es te mi'llister,io jiá celelbrou o .. s ter-
mos do a;ccôrdo onde ;f'icar,am esclarecidas · as d·uv id·as, e nessas oond.i-

26 
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ções os · trrubalho.s estã.o sendo ata:cados c:o·m cel•erid&d·e, o que faz sup-
pôr que a ·ver1b.a de 1. 000 :000$ do orça•mento vig•ente seja dnsuf.ficie·nte . 

tAJêm -cl.isso, •CO'nvem salien-ta•r que caso a ver.ba 11110 co·m.porte a des -
:Peza, o Gove1u1o ver-se-·ha :o·brig•ado a ·paga-r juros pela ct·emora de paga-
·mento, visto como ha nos ·Cüntr a:ctos a obrig'açãJo da conta de u1n 'lnez 
~e r paga •at·é o dia 20 do J.nez segui·nte. 

Ao n. 25 ~ Accr·escenbe-se : de 600 :000$ para 1.500 :000$000. 
Sala das sessões, 27 d·e Julho de 1•912. - An't'Onio Nog"•ei?'C!. 
A ·Commissão não aceita a emenda. 
O illus,tr.e autor da emenda .em notavel discurso sobr·e / o orçamento 

da Marinha, condemnou os trabalho.s no antigo Arsenal, advogando a 
ld·éa de 1:11m porto mili'tar e arsenal f6ra c1a cidade do Rio - f6ra da 
bahia. Como, pois, pro·poz a .elevação da verba de 600 contos para 
·1.500? O :Sr. Mints.tro na sua p•roposta ·pede apenas 600 contos, qu€ 
·julga s·uffLci'en1t.es 1Jara as des:pezas a fazer ·com os melhoramentos, 
melho,·&mentos que lem:tamente se vão realiza.nc1o. Por isso a Comuni·ssão 
não fiiCeita a •emenda. -

N . 14 - Accre~cente-se: Fi-ca o Presidente .da RepubJi.ca a,utori·zado 
a a-brir ao Ministerio da Mari,nha o ·credito de •6.423 :584$, ouro, para 
paga.mento d·e navios em co'Il:s-trucção, a•ssim discriminado: 

· 7" · e 8" pres•tações do Rio ele Jctnei?·~, do valoi· d·e 
f257 .500 cada un•a..... . ....... . ........ . .... 4. 7·56 :150$000 

6• .e ult·ima presttação de dous submersiv·ei.s; 
do va}o·r ele 275.000 fr a;nco1s, cada um ..... . .. •.. 195 :250$000 

7• 8" 9• e 10" ,prestações dos tr·es monitores, 
elo valo r .d·e f 13.800, cada um ............ •. . . . 1. 472 :184$000 
Sala da.s ses.sões, 27 d-e Julho de 1·912. - An.t'onio Nog?,;ei?'C!. 
A •Commi·ssão nã.o ace i·ta a •e:m-enda. 
O Govenno não so licitou essrus imvontandas e de üe,;to o faria se 

deU.as •nec·essitasse, 110 orça1nento. Accresce que é uma •detSopeza extra-
ordi.naria e que .ser·ia sufficiente para desequiJoibrar o ·orçamBmto, Eom 
·tempo op.portuno o Govenno ·peclirá ao Congresso o grecUto preciJSo. 

N. 1 5 - Ao •TI . 27 - .Comm·is·sões no extnang,eiro : 
Augunente-se a •COnsignação de 500 :000$; ouro, para 1.000 :00 0$, 

ouro. 
ISaLa e1as :sessões, 27 d•e Julh.o d.e 191t2. - A»tonio NoguJeira. 
A Oom:mi•ssão não aoeita a e1ne11da. E ' certo que o Gover•no pedia 

nesta ·rubrica l.ÓOÓ :000$, ouro. E ' ·certo que ·em meiados do anno pro-
xiJmo: esoião concluioelo.s mo .e)dtrang-eiro 01s navios encom:mendaCLos e que 
o <SJ.overno tená ele enviar o pessoal para trazel -os para o Brasil; mas 
tarnbem oé cert•o que •esta ,.rubrica é apenas para differenças de cambio 
e para c1if1Serenças ode cambio com o pessoal no extrangeiro 500 :000$, 
ouro, é o sufficien1:e. :Se se argumentrur que os vencimentos integraes do 
pessoal mo extrang-·eiro são pagos por essa rubri·ca, então é preciso 
retirar da rubrica ·em lJapel c1e:stilna;c1a aos v·encime•ntos de offida·es e 
praças a quanti-a correspondente, e uma econo1nia com.pemsa a ou~tra. 

Por isso a Oo·mmissão não aceita a emenda. 
!Sala das Commissões, 28 de Ju1ho ode 191.2. - Rüb.e.iro Junqueima, 

Presidente. - Serzed'ello Co?'Têa., Rel~tor. - Raul FernwnJdes. - An-
~(mio C.a?·los. - Gctleão CC!?'V.Ctlhct~, com restricçõe;s·. - Cnettano de A"btu-
quer·que. - Manoel Bo>'ba. - H .o.m.iero Bctpti!sl~c>. - João Simpl~cio, com 
reSttri·cção quanto á ·emenda n. 12, parte modific-ativa dos vencimentos 
tl.o aud·itor gera'. 



NOTA 

Em 5 de Agosto é ini·dada a d·iscussão do parecer ás emendas ao 

rpoj eoto n . 2. Oram os Srs. MUJniz Crurvalho, Joã·o Chaves, A. Noguei ra , 

Serzedello Corrêa, ·Calo geras. E' encerrada . 
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DISCUSSÃO 
.. 

O Sr. Muniz de Gar·valho - Sr. P.r.esi-dente, ·bem sei .quan:to é ar-
dua a discussão dos o-rçamento,s nesta 1Camara; e ella ass•im é não 

>Só para os effeitos da tri.buna e o· interesse das 
Sessão c1e 5 ele galeria-s como tambem porque o debate C10s or-

llgosto ;;amen~~s -~onstitue materia mais importante, a fu-n -
'cção mais espinhosa, mais difficil do desempenho 

do nosso mandato. E, nesta Camara, não cess3Jrei de dizer •que esbá na 
consdencia cie t-od·os os ·meus collegas - que cada um de nós deve ter 
o maior empenho no acomp3Jnhamento desta discussão em que se tra-
ta da previsão dos a·c1os e medidas necessarias á administração su-
perior d-o Estado; e, portant•o, da grandeza do paiz e da felicidade do 
povo. Não me arreceio desta missão arclua, apeza•r da fraqueza dos 
meus recursos (não apoic~clos), por-ém, semp-re, para mim e para todos, 
grata, porque ella reflecte ·e traduz a consciencia do cumprime-nto do 
deve,._ Na discussão dos orçamentos a nossa funcção é to-da impessoal. 
Não 1ne arreceio que mos apaixonemús, comü ha pouco vimD.s, nesse 
terr-e·no andoroso, porém, semvre cheio de pezar.es e tri-S'l:ezas, d-a pollti-
ca pessoal, do partidarismo infrene, ao quaJ só sou ar•rastado por pro-
vocação, nos -impet·os violento,s de um momento. Q·u·ando lá eu chego, 
vem-n~e immecliatamente ·o a·nrependimento, porque em geral me encon-
tro na !iça com pessoas ·ás quaes estou preso pelo,s mai·or-es li<a.mes de 
affecto e -pelo mais v>endad-eiro >respeito ·ao sou meT-ecimento e ao seu 
valor. E' ass·im, senhores, que <:lU tra<du·vo, ex•pHco ·e justif·ico o inC:iden-
te, que ha po-uco tive co-m o meu i-Ilustre -coUega, preclaro _Q'epublicano-
cujo nome festej3Jdo . neste ;paiz e muRo mereci-damente (mUito bem) 
peço licença par>a declinar, D Sr. Dr . .Serzeclel•lo- Co-rrêa. 

0 .SR. SERZEDELLO - Ob-rigado. 
O · SR. MuNrz DE CARVALHO - .Si h a quem, nesta C amara, u·espcA te 

tão illustnudo colleg·a, devo·tado s·ervidor ·deste paiz, sou eu. 
O •SR. •SERZEDELLO - Retcr-ibuo a V . Ex . 
O SR. •MUN rz DE CARVALHO - .Si h a, -neste paiz, quem · se imponha ao-

respeito d•e todos nós, pelo seu caracter adamantino, pelo pcr-ivi'!egio d<l 
sua inteJ.lig-enda, pelo valor do seu saber, é o Devut•ado Serzooello C·Jr-
rêa. ( Mt~i-to bem. ) l\>Irus, •eu nã:o podi·a -d-e·ixaJr de co !locar a,cima de~·ses 

conceitos, expressã·o ela minha consciencia, não affeita _á •!isoni 1- n f)m 
ao interesse; não podia deixar •de coll•Jcar superior ·"" co(!os e-sses me-
r-ecimento-s, a todo esse valor <!e S . Ex. , o nom,, sagr>L<lo d-e minha te-r-
ra, •que vi e senu' ameaçada do ridiculo e 1d 0 mot~jo, envolTiido na hi-
l<cri·dade ·do audHotio, quando s.e •tratava de sua alta admi>nistração. 

Embor~a reconheces~re que nos apartes d•e S. .!-.iJx. não ~e assa-cava 
uma injuria, nem se atirava uma affronta â mi.nha terra, to 'lavia el-
les •J)cr'Dvocavam peTmanente h'ilari·dad•e, parecElil!do Únputar o ddiculo ao 
nome ·sagrado elo meu Estado . 

FOi por -e.sta razão que, :e1n no1ne da Bah~a. cuj-o non1e pronuncio 
com justa e•moção, 'ela qual sou eruptivo .mo.ralmente na accepção mui-
to elev.adamente tra,duzida ·por um illu·stre Dep·ut:u1o em se,~sões pa.s-
sa•das, captiveiro cligno que se traduz -nohrement0 na JT, a:s l egitin1a 
da.s ·d-edicações á •terra que me é berço, eu não podia deixar de inter-
vir para ·que o.s ap3irtes d·e >S. Ex., embüra amp8.rado~ no seu valor 
moral, no se~1 me·reclmento inteUeotual, no •respeito. que S. Ex. nos ins-
pira· muito merecfdamE>nte, não- pudessem. exprimir, •OU melh01'; ser 
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entend>dos como um motejo, uma zombaria •dü assumpt •> que o meu 
distin.cto comp.anh-eiro de bancada muito ·legitimament·; ente·ndeu tra-
-tar ne.ste recinto, em ha.nrJ.. áos ·creditos da ad-m.inri.1stxação •:lo meu Es-
tadü. 

Ditas estas palavras, que exprimem o ·d•ever de, em synthese, dar 
expHcação cabal, traduzindo fi.elm.ente me·us sentimentos affe~tivos e 
meu respeito ao meu preclaro co !lega ... 

O SR. ISERZEDELLO - Mruoito agradecido. 
0 ISR. MUNIZ DE CARVALHO - ... permitta V. Ex. Sr. Presid.ente, que 

eu ootre na discussão ·do •orçamento da Mari·nha, cujo parecer, ainda 
por uma feUz coinddencia, é redi.gi·do -e subscripto por V. Ex., de cuja 
benevolencia ·espero o apoio -e toda condeseenden.cia para as cons·i·dera-
çt:les que . passo a adduzir. 

Aprovei·to o pres·e;nte debate para reclamar do Poder Legislativo 
s-eu patriotico ·concurso, afim d·e ser satisfeita a necessidade, que ·denun-
cio com pezar, de se provêr quamto arutes de meios dignos -e recursos 
lndispensaveis a Capitamia do Porto de meu Estado, r·epartição depen-
denlte .do Ministerio d•a Mar·inha, e, portanto, sujeita ao orçamento que 
se discute. 

Duas foram as em-endas que apresentei, das quaes particularmente 
me occupar·ei, embora não alioooe ü direito doe fazer uma apreciação 
geral sobre as despezas propoSitas ·e as verbas d•e dotaçõCIS concedidas 
no projecto ·em discussão, quasi s·em a lteração. 

A prim-eira emenda r.efere-se ê, consignação do n. 21 do art. 1°: 
«N. 2·1 do art. 1° - Obras - 1.000 :000$090 .>> 
linfelizmente, a Commissão, em vez <le ler - n. 21, leu - n. 24, e 

jogou minha ·emenda para uma dotação 01nde não tinha absolutamente 
rs.7.ií.o doe s·er e nem compontava. 

A rubrica 24 traJta de eventuaes, a minha emenda · refer·e-se ~ 
consigmação para «Obras,. 

O •SR. SERZEDELLO: - A Commissão deu parecer sobre a emen•da 
tal qual foi publicada •l'lo DvCI!rio Ofh1dial. p 

0 SR. MUNIZ DE CARVALHO: - \Sr. Br.esid·ente, eu peço a V. Ex. 
que me mande os originaes das emoodrus do orçamento da Marinha. 

0 SR. PRESIDENTE : - V . . Ex. será satisf-eito. 
O SR. MuNiz DE CARVALHO: - Oertamen1te ha equi·voco, de que ·não 

s·e devia aprovei-tar a Com.mi·ssão. 
Não podia ter me r eferido .s·enão áquellas rubricas, salvo se a 

pressa no mo·mento doe ser anmumciada a · discu<S,são ,m·e fez errar quanto 
á consigmação referente .ab assumpto sobre o qual a.presenrtava •a 
emen da, trocand1o no escrever o numero cbm o de un1a verba que 
não •t·em relação algum•a. 

Ped•i na ·emenda que ora jus·tif.ico. que da verba consignada .a obras 
sahi•s•se o quc&ntum necessario a•té 150 :000$, para reconstrucção e mo-
biliaria do ed_ificio em que funcciona a Ca-pitania do Porto da capital 
do meu Estado, a qual está passando por uma remod·el•ação completa, 
prilncipalrrnente na parte baixa da · cidaJde, ond·e se acha sHuado o 
·edifi-cio da mema •Cap.f'tania, velho pard·ieiro, que é uma vergonha 
para o Governo do meu paiz, quer exterior quer interiormeTIIte. 
(Apoiados.) 

Apr.esentei esta entenda requerendo, solidtando, exigindo, porque, 
como representante da Nação, e particularmente como ·deputarlo p eLa 
Bahia, tenho o direito Çle solici•tar -e até de ·exi.gir, que a admini1stração 
publica, á cuja frente se destacam servidores de merito real, lance suas 
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"ITistas para o m êu Esta,c1o, e attenda ás suas · n ecess idades, que já ni!io · 
são s6 ele ordem loca l, mas ele ord·em geral. 

Assim, f•oi que redigi mim.ha emenda: 
«Devendo desta consignação ser applicruda a qua ntia de 

150 :000$ ; pa,ra a recons>trucção do edi.ficio em que fum:cc iona 
a Capitania d>o porto ela Bahia, e reforma do seu mobiliari·o,,» 

Submetticla a ·em enda á sabedor.ia ·e á com·p et encia <la · illustre 
Commissão ·de Finamças, di" es t a Commi<liSão: 

«No ,·eõa,torio ao jJ!Jinist>·o ela Mwrinhc•, não se encoi~Vfu·a 
,·efe>·encia cw 11t!elho?'Ctmmt.to clP. q"'e . eo g~tct a em11e?1!d!a. POR rsso 
·a Commissão ·não põcle dar-lhe o seu assen:tim.ento, além ·de 
que a despeza ê feita por c o>n ta d·e ·consignação .que já t em 
d~süno especial." 

·Sr. P r e.si·clen•te, cncttc< venic• a ·Commissão ·errou de direito e de facto; 
errou de direito, porque a liemou cl.e cada um de 1n6s e ele todos em 
conjunto, a prerogativa mais notav·el, mais impontante, que nos concede 
a Constituição elo paiz. 

O art. 34, nos seus <livensos paragrapho:s, nos dá o direito ele 
legislar ·e não o de receber a l·egislação por intermedio do Pod·er 
Executivo. 

Pontanto, pouco me importava que o eminente Sr. Ministro da 
Marinha, com quem a liás mantenho com carinho as melhores r .e1açõe·s 
pessoaes ·e poli'licas, se referis•Se ou não no sec1 relatol'io ás necessidades 
e ao estado de penuria da Oap.itania •éLo Porto da Bahia. 

Ex·ercenclo attribuição propria, era direito, da Com•nissão .dar o 
seu a poio; e, i·ncle.penclente do relatorio, julgar do valor, .cJ.o, m erecimento, 
da justiça da minha emenda . 

Portanto, a Commissão, a \i.emando de nós ·e ele cada um ele seus 
membros a prerogat·iva mai·s importante que nos f>Oi outor.gada pela 
Constituição de 24 de F ever.eiro, no seu arrt.. 34, errou d·e direito, sacri-
fi-cando nossas funcçõ·es. 

Errou de facto tambem, .Sr. Presicl·ente. Parece que, n a vida hu-
mana, no corncuJ;SO d1os esforços d·e cada· um, os erro;s se succedem ; e, 
quando uma ·corporação s uper.ior ou um hom·em ele talento erra, é 
commum que ao prim·eiro siga maior erro, para revelar a justiça 1da 
causa sacri.ficada. 

Houve erro de direito, n a •JYfi>meira proposição d"' C·omm.i.ssão; ha 
erro de facto, tambem, n a seg-unda. 

A Gommissão diz que mão d·á ·o seu assentimento ·á mi:rrha emendá, 
1JO?'q1be o li!Jinist,·o não cogf,tmb •cr.hs•S'o e porqt;e, para as veTbas C'Orttsigna -
das, ha desp·ezc;s ce?·tc<S . 

Er,ron de ·direito, ·al:ienando de nós uma prerogativa imprescriptivel 
pela garantia constituci'Oinal qu e 1a firmou; errou 'ele facto , 1porqu.e não 
se apoiou na unka base que 1emos para co.nhe~er da appJi.cação elas ver .. 
ba.s que vetamos que é o pedido 01.1 a ·proposta do Mini sh·o .c]a Mari,nha, 
a que se 1'efere o -orçamento em discussão. 

A tabella que acom,panho.u a proposta elo Ministro d-a Marinha, diz: 
"Ta beiJa 21-0bras-1. 000· :000$000" . 

Está em a·ber.to. Entretan>to, a Com missão teve o do:rn ele descobrir 
nessa .tabe'la, co:m a simples co.nsi:g.nação ele 1. 000 :000$, para obras (.smn 
dizer {1uaes sejam), que ·essa i.m.porta·nc.ia ~não .compo.rtava a quantia p~ .. 
dida para a reconstrucção e mobiliaria do eclifi.cio da Capitania do Por~·o 
da Bahia. obra necessaria, medida imprescincl.iv.el, assump1o de verda-
éleiro empenho da publica a:dminist.ração, porque o edâficio, como .se 



360 

acha presentemente, é uma aff.ron.ta ao progressó d·o paiz, é um rMiculo 
ex,posto ao estrangeiro que a porta á d&rude <'I e · S. .Salvador, pon•to do 
BrazH ·que é .p.rimei.ro visitado pelos viajantes, dadas as difficulda,des 
de d.esem•barque no Recife . · 

Portanto, si por mui.tos QUtros .tN.ulos, pela,s tna·dições da .Bruhia, lPOr 
seu g lorioso nome, errn defesa do quau seu.s f.iliho·s dev.em estar sempre a 
postos, não estivessemos na obnigação .de approvar a emenda, bastaria 
essa 'Fazão para que os estrangeiro.s, as officia.lidad·es do,s navios de 
gu.erra, qua.nd·o •tivessem <'le .tratar com o ·chefe de .serviço marítimo ela 
Bahia, mão r.e,cebessem mais a irrnpmes.São d·e m:i:Seria-, •de sug.i·dade, d-a 
affronta aos princípios de hygiene, •CO.ID•o recebem hoje, indo ã Oapitania 
do Porto daquelle Estado, ·capitania, .qu.e; ali•ás, no ,papel, está dassif.l-
ca<U:t ·éntre as de •primeira cJ,asse, ma,s que .no emtanto .não tem sique:· 
l:IO menos •para as visi'tas officiaes e vistori·as, uma Iancha a vapor. . 

Po·rtanto, . além do erro ·de direito, cuja frrugrante violação eu apo:!l-
t e! em duas palav.ras, lembro agora •á -oonsciencia desta Camara as at-
trihuições ·a rduas decorrentes do ·cumprim.ento •do nosso manda:to, da ln-
vestid·ura que recebemo.s da vontade do p;ovo. 

A:s nossas prerogativas constltucionaes são o .reflexo, ou, m·eihor, I!> 
pr.oprio exercício da soberani.a na.cional ; e assim, quando perdemos a 
c'bn.s-cienda do que vale.mo.s, quem mai.s sof.fre é a Na.ção, porque .no dia 
em que a Camara, subscr·eve.n•do a pr·oposição da Commissão de Finan -
ç.as, endüssar ou acceita1r o -co ~nceito o·u .j1uizo de que cat;s 1nedJf:clas só po -
dem Ml' a1vd!a;mento aJqtti me!rUante o· bewe,tJ'l(J)(Jilto, a ca?·t·a -de recom•nlen-
claçãd, a to~m·cM'hcict mt /illvicilatliva dos minisff:?'OS·, temos srucrifioca'd•o o nos-
so .mandato, temos i•ndig•nam.ente co.m<promettido o es·pirito <aemocnwbico da 
nossa na~ionalid•ad·e, ru!i.en;;J.II'l·dQ rrnais 'do que .um direito nos·so, immolan-
do a ·provria sobera.nia .nacional de que somos os irnm.eddato.s clepo-sita-
ri.os . . 

Assim a C<immi-ssão de Fima•nQa:s errou .de direito e erroa d·e fac'lQ, 
impugnando a mi·nha ·emen:da . ·Er.rou de direi<to, por.que transg~rediu a 
Constituição Federal, ti!'ando-•nos a prerogativa principal ·da nossa a•cção· 
e da .no·ssa existencia; ·errou de facto, po:rque s·e .referiu a uma consigna-
ção j'á preenchida em obras ·detalha.da,s pelo Minis•tro da Marinha, quan-
do, .entreta,nto, a tabella envia.da na'da diz a respeito, apr-esenta-se com 
um cifrão . .. 

O SR. SERZElDELLO CoRRÊA - H -ei d·e demons.trar quê U~ão errou, nem 
de direito nem de facto; acer<to.u. 

O SR. MUNiz DE CARVALHO - No es·crever a emenda houve um erro 
material, :mas logicamente a relação entre a verba e a materi•a explica-
iria a V. Ex. e á Commis.são, ·em cuja consciencia .J 13al confiei. 

No ·escr·ev.er, âs press:as, ao envez .ae •pôr 21, ficou 24. Como se vê 
foi um erro mwterial, um engano, que absoluta.mente não p-od.ia influi·r 
no espírito da Commissã:o, em relação á ma<teria de que se tratava, para 
expldear ou iusti.ficar s€ u l!larecer contrario ás me'didas soli'citadas. 

D e facto, na emenda escrevi por engano 2.4, .ma.s, pela materia, o 
nnbr·e D eputrudo .havia ele comprehender perf.e.i•tamente que e1la S·e refe-
•ria ao .n. 21 d·as r.ubricas orçadas. 

O .SR. SERZEDELo CORRf;;A - Não podia fazer obra sinão ,pelo qúe es-
tava P·ubJi.cado .no Diario <= ·cons•t·ava d-o proprio original da emenda . 

O SR. MUNIZ DE CARVALHo - En;tretanto, está o .eng1ano corrigi.lo 
em tempo; e quero que fique bem consignadu, n·esta.s mi.nhas considera· 
ções., que ess-e er.ro materirul, foi co.mrn.ertti.d.o por.q·ue vi, de sunpreza. an-
nuncia-da a ·discussão e em s-eguida encerrada no me.s1no cHa, .quasi sem 
debaJte, üatando-se ·el e um importrunte orçamento. hpr.es.s·ei-<me a redigir 
as eme.nd:;:s qu•e tlon.ha b :dever de apres·entar para remediar necessidades 
\'lo me1,1 Estad·o, · 
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·Traz·ia o pedido .do ea.pi1ãu ·do iPorto, o appello dos meus 'con.terra 
n.eos, ·contra o .estad'O d •e decadencia, :d·e sug;da:de, re,pito, a que está re-
duzido o ·ediiido .dJa Capi'tania do Porto da Bahia, par·a vergonha !llOSsa 
aos olho,s dos es·tran.geiros q.ue desemba!'cam no no·sso primeiro porto 
septern.tnio.na•l. 

O .SR. ANTONIO NoGUEIRA - Eu trou:xce a ü•pinião e os diz·eres do pro-
pio Gover.no, e a Commissão d.eu pare·cer ·Contra. V . Ex. console-se 
cnmmigo. 

O SR. MUNiz DE .CARVALHO - Apr.ovelto ·pari declarar a V. •Ex . que 
tamhem e.stu·u de oaccôr·do -com s·ua emenda . Não tenho espiri't o de ego-
ísmo, p rocouro .~ervir ao meu paiz, venc€nd o cbm estudo e esforÇ{) minha. 
f.raqueza, para attender sem1pre a .tudo qu anto diz res•peito ao serv.iço p u-
blko, a os altos designüos -da •adminisilraçãü, a que att.E>nde a emenda <>•a 
V. Ex. 

N1Lo me occup o simpl•esment-e de rrninhas ·emendas ; a ella.s me ref.\ro 
parücu,la;l'mente, pwra d·E>po.is p:a.ssa r ás o·u>t ras, a que presto o .meu apo.io, 
oontra o parecer da Cc:m.missão, que j ulgo, em r-elação a muitas, injusto, 
i·niquo, como foi quanto ás •minha.s. 

·Peço, POI''anto, a. at.tenção dü illustre Rdwtor do parecer, a quem 
'>e dirige Quasi tOd'O o meu esforÇo m•esta tribuna. 

O SR. SrmzEDELLo ConRJ1:A - Ouço a V . fEx . com toda a attenção . 
'O .SR. MUNIZ DE CARVAJJHO - A .emenda relaüva ao edifkio da C'a-

p\.tania do Port·o ·d•a Bal1ia é ao .n. 21 do art. 1°, que se r e fere a "Obras» 
e n e1n podia deixar ·à·e ser •concernenlt:e .a essa d.otação ·; e . si escrevi 24, 
em vez de 21 , é que f ui a •pa•nhado de S·Llr,preza n a 2n ·eliscu.ssã'O .de.ste Ol'-
çamento d·a Ma rinha, sem ter :a o om.enos r ecebi·elo o r.elator1o elo mi·n ist•l-
ri'O , o que ·s61nente hO'j e ·Consegui , após reclatnaçã.o e pe la benevola in-
t&rfere.n cia do honrad'O Sr. 1" Secr·etario. 

Aprovei.to a opportwni·dade, . Sr. Pr.esM·en>t.e, para, abri ndo um .pa-
r€'nt.11esis, supplkar directamente a rv . Ex . ' ·COmO ha •tres dia.s o :fiz, na 
ausenoia de W . Ex ., ao djgno coJI.ega a quem aca·bo de aUuclir, ·que m ·'2: 
mande forneeer "Oos r ela tori·os do Interi·or e ela Faz·end.a, que não me c·he-
garam ·ás mãos, erribora o Dira:?·io do Co?~[}r'esso, já tenha pubUcado os 
Parecer-es soibre os orça.men-to.s dessas pa:;<tas. 

Não sei como poderei 'di.scutir .taes orçamen•to·s, •isto é, os {].;; ~ue 
acca:bo d·e fallar e do Exterior, sem co•nhecer os r·elatorios, que ·con.s~ i
tuem a 1ampaela q.ue ·nos illlLrndna e .esclarece ,para p·erc-orrermos os me-
a.ndr-os d.a raJdm.inist ração. 

Não pos·so, como D epwtado novel que so·u, sem tirocínio parla m entar, 
tendo justa des.confiançà •ele minhas forç-as ( não ctjJoic,do-s), intervir do· 
vi•elamente no debate d·essas leis de m-eios, sem. conl1ecer ·prevüumente os 
re:atorios dos Srs . Ministros, re·lator.i'Os em que vem dada a razão de 
s e r das n1eS1111as l el'.S . 

Accre.~ce que se tra•"a do cu.mprim.ento de u•m dever i.mpo.sto, ele mo-
ao taxa tivo, pelo art. 51 .da >C'ons•tituição. aos •Mii•ni-stros de Estado; e o 
cump·rimento do dever é religião que 1nerece ·m eu .culto e minl1a fé . 
( MuJifo be1.n.) 

Quando ; portanto, recloa.m.o os relat·or.ios •elos Min istros. é .simples-
mente no .intuito ·d'e t-a,mhem poder cumprir o m eu dever. 1p-orqne as.si:11 
corD·o eu te.n.ho a obrjgação ·d·e 1·er os rela.tor ios, d-e 1tra1duzir, n esta trt.bu-
·n.a. nos p-areceres~ no meu voto . emho.ra sUencioso, a eXIpres.são d·P .m.inllf\..9 
co-nvi-eçõe-'<. o ex•pnPn te .dos meus -esforços; a.ssim lambem os Ministr0~ 
te-e.1n ~ -o·brlgação, talve7. mai1s onerosa, majs 'Clirec.ta. elo au e a .mãa1ha, ,'l,; 

me forn ecer os esclare-cime.ntos -n ecessarios .para o e..."Xercjcio d·e rneu man· 
éla-to e cumprJm en;to dos ;meus deveres. Eu não posso ·C0 1laborar na ela · 
boração dos orçamentos. ·sem .ter os .r.elatorio.s, que a Consotitu ição ju'.-
g·ou i·n'dispernsaveis. á acção do Congresso. 
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A!êm disso, ~r. iPresidente, estocl acostrumat<J..o, ,na minha vida )YU· 
plina nas repartições de naturB.za miUtar, como sã-o as crupita:n·ias de 
ser representante do m eu >EstJado e caJlar ou ser 'indifferente ás suas 
l.mmediata.s necessldatd.es. 'Eu não rposso me •contentar com gosar o be~1 
estar, a belleza, a ,grandeza, a riqueza s·umptuosa desta Oapirtal, es-
o:uecendo-me da rrniseria, •da pobreza e do abandono dos serviços publi-
oos no meu •Esbad·o, •confor.mand.o-rrne .si!énciosamente com o d.esca~o 
crym -que são 'trata:dos o.s ®sta<dos do Norte. 

Portan•to, por est·es motivos que são no.bres, é que tenho a fran -
quezA. de maiJ.lifestar-me nesta Hng.uagem ·p.ouco com1noda .e de assu-
mir a res.ponsa:bilid rude das minhas reclaJmações, pois, .esta .cadeira ·:-;6 
pôde 'honrar áquenes que cumpr-em com 'sinceri•dade ou ·procuram · cum-
prir os seus deveres. 

Passo á segll!nda errnenaa que rupresentei, não ao numero 24 do 
ai~t. 1°, Ina•s -ao 20, soibre ·m·a1·eriraoes mravaes. 

V. Ex,, Sr. Pres·idente, ha de perinlttir que eu renove o m-eu P·3-. 
di do de benev.ola a:ttenção ao i1lustrado Relator do orçamento. 

S. , Ex . .não me considere impertinente, não queira suppôr q:ue es- -
to•u tratando d·e assumpto •banal, abaixo de sua honrosa attenção, !Por-
qnanto a medida que soUci:to do Congresso € urgenrte, mesmo impre•-
cindivel, digna do apoio, rda aoce!t~;~.ção e do .prest·igio daque!les qne se 
lnt·eressam ,pela ordem e od.ecencia •do serviço publico e até pela d!scl -
pl:i.na nas re;p:aTtições d ·e ·natureza mili t ar, oo.mo são rus C·apitanias d •e 
port'ls. 

De fa,cto, s·i o p:o•li:o da Ba:lTia não es·tiver dotado ·de pequenos seT-
" ·iços qu é, no con:j•uiJJdo das fartas .<)otaçõ'es do >Orçamento -da despez·a, 
pouco .repre·sen1:tan1, te·:remo-s -co~mo ·consequencia. ·o ju i7o àesfavoravel, 
cliás j-usto, ·<)os esü·anrgeiros .que •apo,r;tam ·á ()idade da !Bahia, r e·ce:bendo 
a pri.meira -im'pre!:são sobre -o nosso -pa:iz . 

.Sr. Presh:I·em.te, tel1lblo até ce·rtü ,escrupulo d·e dizer 'á C amara que 
a CapHan;a •do Po-rto da \Bahia não t.om uma Joa1llcha a va:p'Dr para o seu · 
s·ervioo O'rdi:nrari·o e constante . 

Parece uma irr.i•são ! . . . 
-AJbrim'Ds o nelato•rio ·do 1:rreclamo il\>U:nish'o da Marinl1a e nelJe le-

mos a rel·ação d·e uma .po-rção •d'e rebo·cadoqoes e J.anelhas pana o serviço 
do •porto d•o Rio ·de •Ja:nei·ro . Não ·l1a rep·artição, ainda mesm o secuil1-
d,aTia, ou .ilflsp'ectoria ·com ·relaçõe ~ n•avraes, ou ·eousa q·ue s·e pareç•a, que 
não ten•ha duas •ou m ais .lanchas 'á sua •dds']Jos-içruo € á {lis·creção clo·s 
respecti>vos ohefes, que •com · ellas prestam os -melhoo·es serviços pes-
soaes e .gentile;oas :ás pessoas -de suas •re!.ações 'j:rarti cu laTes. 

Entr:etamto, '])ara o serviço ·pu•bJi.co da IBalli'a, :paTa o serviçv do 
porto da B·a'hia, i·nf•eliz.nle·nte, ·d1esgraoaà1amente, irrisoTia1m·ente, nã.o ha 
um•a .l.anclha a va~ôr. Uma ,lancha, não di.go tUm Teüo:cador; e para sup-
p·ri·r esta rfrarlt•a, :pm·a aüBnd.er a eeta r eclamação Justi.ssima. eu pedi n•a 
T'Uihr.ica r eferente a mate-rial n aval 40 :0'00$ , ver.ha ridícula, pela qual 
só s·e 1:rócle adquirir ·n:m.a lan·cha 'de .gn nu 4,n chLSS'e . N.o Bnta.nto, a 
Oomrrni-ssruo, pela eXípressão intelli'g;e·nte, iJ.lustracl•a e res'peitada do meu 
d·isti.ncto cc!IJ.ega, deu parece-r c.ontrario-, errand'O durprlamen:t.e e conser-
vando rnras m·esmas condições de m-iseri a um <Servigó impo,rtante. 

O >SR. .S.ERJZJDDELLO 'CoRRJ!JA - V. Ex . ·pó de estar ,certo d-e que pelo 
me·u coraçã!o eu clava ·Parecer tavoravel a todas esta's emendas . 

O .SR. IMUNIZ •DE CABVALHO - 'Mas ·não deu; nã!o era i.st o qu e eu es-
pBra'Vla ·ele sua jncl<ependenda, •d'e s·ua altivez, {loe sua consdencia . Deu 
parecei~ ·contra1,lio .qua,ndü eu pw•opunhà runnoa m•ecHda uti.l, imprescindi.vel, 
que não h a Governo que não esrpose . 

O S.n. !FoNSECA HERMRS - O Governo . não .irnterveiu 81bsolutamnete 
ni.sto. 



ü .Sn. ·MUNIZ DE OA<RVALHO - 1Devo d·iz.e.r que o paeecer contrario 
nas co<ndições em que V . Ex . -deu só tem ·o valor de ter si-do p;roferido 
O•U eJa,boraJclo po·r V. Ex . . e Sll'hscri•pto pela ·Commissão ·d•e 1F1ina·nça,s. 
Sló terrn este valor; e a co·nsci-enda da Camara, si quizer se manifestar, 
es1Jud•a,n.do, es•miuçando as r·azões apresenna;d,as pela .CommLssão de Fi-
n~moas, •h•a -de por força •aJPoiar, vo·tar ·e . ·aJJYp•r-ovar as m:inlhas emendas. 

rO pare.cer di.str.irbui•dro é cheio de compli.cações, tráz o texto da pro-
posta. do •Mini·stro, tl'anscreve a 1ei V'igente e, ·Por ultimo, apresenta o 
P•r•o jecto e.Jalborrud'o. • 

\De mo·do que um Deputado, q·ueren-clo wp.resen.bar uma eme·rrda ao 
apagar das ·luzes, antes do ·ence< rwnento dà ;discussão, engana-se com 
as dtsposiç.ões da lei actual, o-u com as da ·prorpos!Ja, nu as d•l1l projecto. ' 

IFoi o q111e •aconteceu commigo quando, rupanha;do d'e surpreza, :re-
di-gi a em·enda s.e.m ter tem:po !J)ara ve·r~tfkar Si 10 nurm·e:rro da ru1bri•Cla se 
referia •ao ·proôecto ou á vo·opo.sta. 

A ICommis.sãJo, aprovei>tan·do o c·ngano de .refere·nda .ao numero, diz 
seccamente : '"·A co<nsignação ·estiá tod•a. ,preenchi.da e, :prortanto, não po-
damos a ·cceit&r a emenda" . 

Vê V . . Ex. que todas es1as ·d·esvanta:gen.s· e •d'i<f.fi>culdades veem en-
torpecei·, quasi •que p.aralyz.ar, a •acção cl•a.q-uelles que que•rem d.iscut.ir, 
que Q<Uerem tra;balhar, es·forç ando-se .ve.lo .bem est.ar do ·s·eu :paiz . 

. ll. 1n·inlla segun:d~ ·emen•d1a lê a m-ais innoüente das med:idrus, tr·a-
duz, ·entretanto, no se·u t exto, a ·satis.fação ele uma 'PI'OVidenci•a impres-
cind:ivel, uma ·necessida·doe que só mo ex•põ!-a se •conquista a symrpathia 
e a ap>proVlação -ela IOam.a;r.a . CEI.a cn:w·e?·sOs Cl11X<rt•08. ) 

Oham-o a •aHenção de V. Ex . , SI". Presid·ente, para ·este ponto da 
questão; chamo a a.ttenção ele V . . Ex., não por m·im, tão só mente pelo 
assum.pto, .que provocou 'uma •referenci.a •rr.111ito va,liosa d·O proprio R e-
lator do .parecer que discuto, em ·favor da mi.nha em·enela. Diz o :meu 
Hhtstrad.o ·coll€.g>a, •o m .eu disti<nct1ssimo colleg~, o Exm. 'Sr. Relatot· do 
orçamen~·o d•a ,Ma;r'inha; que, quándo o !Governo não pos·sa app.Jicar da 
verba .a .im•po•rtaJnci•a :para a •acquisdçãJo de uma .Já.ncha a vapor para a 
Capitania do Porto da ·Bahk1., .S. Ex. •ConseguiJiá que o Minis•tro mamcl€ 
para .a,q•uelle <porto uma ·das m ·uitas l•runchas .que •existem em -s . Paulo. 
(Riso). Tive ·com' isso um·a dupla s.atisf<ação: em ·primeiro !og·a,.., ·pela 
decla;r·ação ;:J.o iHustr·e Relat-or, que jm'Porta na ·S>a•ti-sfaçã.o ela m·edi·da; 
em segundo Jogar, pelo 1'a.cto d·e .S. Ex. ter reco·i:Jih<ecid•o •a justi·ça da re-
clamação. ·que faço, a q·ua,l S. Ex . apo·ia e ·encl•ossa, lembra·nd·o a pro-
videncia da remüção ·para a Bahia ele ll!•ma d·as lrunchas ·cl·entre as ·muitas 
que '"xis tem em .Santos. (AP•a?''es . ) 

Q·uan·do eu não tivesse •co•nseg·uklo convencer ou incutir no esplrito 
desta •Oamara a cer!teza ·d•a justiça d1a 1causa que PI"opugno, serv'i•r-nne-
hia d·e · compensação a de.cl a;raçã.o de S. Ex., d•o illu.stre Re<la.tor, que 
a-colheu ·com a s·ua jus·tiça e eonn o alto prestigio do seu valor poJ.itico, 
a medi·da que soli·citei . •Portanto; .fka •consigna·do nestas consWerações 
que .f•aç·o que o tRel.ator {lo Mi•nisterio ·à•a ·M-arinl1a •reconheceu a ju ~rtiça 
il'a ·causa ·cjue defendo, .a .qual, referindo-s·e a ser>viço na -Bahia, reflete 
uma necessi·dade naciumul . · 

.Mas, .Sr. Presid·ente, mi·nha. emencl·a, a d·esveHo ·cless·a •Solução be-
n efi.ca, ·benevolente, elo meu i•Hustre collega, merec·e ,a; approvação ela 
Oamara, conskle!'anclo que o p>vrecer el·e S . Ex . obedeceu só mente ao 
clesoo·nnexo d'os a lg>ari.snnos em relação ·ás ver'bas da de.s'Peza o.rçada. 
Soanauo _, rectifkado o engano ·e reconheci<la. a verda:de . S. Ex. já 
con,fesiSou .que minha 8im1e:ncla ié ju·sta e ·que S. Ex . ·se e•mvenhará, em -
penha;rá seu eSif·orço P'a;ra que a <Gapitami·a du ·Porto ela IBa·hia sai•a dessa 
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decaJd·encia asso·mbrosa e a<ffrontosa de n1ãü ter uma lancha a vapor ao 
seu se·rvigo. E' verg-.on'hoso at'é ! 

E' preciso que cad·a wn ,cumtpra o seu dever, comu estoU cump•rind'o 
o meu, ·externando-me .com a franquez·a e ·co•m a s·inceri·dad·e com q ue 
ora o faço. -

V. Ex . .Sr. Presidente, nã.o ima.gina, sem querer ser im'Pertine·nte, 
quanto me esforço no s;mtido ele ca•ptar a sua attenção. 

~l'alvez V. Ex. .suppü'!~ha que isto ê ]Jai:a ·eu J.11e merecer uma de-
ferencia .generosa <le .que estou acostumado a. usar e a abusar . Nãio, 
Sw. ·Presidente. ·Quero a attençã.:o de V . Ex., porque preciso para o 
caso que ·estou ·vl.ei·teando o pres1igio e o valimento d•e V. Ex. Quero 
que V. Ex . , abraçado cam o relator do· •orç:amentü da Marinha, con -
corra .pod·er-osamente para ·que seja triumpha:nte uma meil:i-da ·necessaria 
ao meu EJ,stado . \ · 

O S'R. .SERZJDDELLO CoaRJjJA - E.]] e mandando é u ma. or d.em. (Riso. ) 
10 •S!R. .MuNIZ DE OARVALHO - E' a razã-o ·po·rque tendo e·u conse-

gu-ido o .apo io do ·d•igno reJa:tor .d.o o·rçamento d•a ·Marinha, provoco a -
attençãio de V. •Ex. 'Para secundal-o com o seu v alimento. 

Essa attenção não ·recl'amo para a .mi.nrha:. :pes·soa, n1as para a im-
portaJncia d·o •assumpto, afim de ·qu·e, sendo elle •bene"ficia:d o com o apoio 
d·e V. ·Ex., se torne uma .realidade, e.sse na:da, ·essa miseria ql\le peço 
para o meu Estad•o . 

(Di~g:o mis•er'i.a ~porque outro nome ·nã·o m ere·ce .. essa insi.g.nirfi'cancla 
que .ora reclamo •para a Oapitania ·do •Porto, da IBahia, ond•e um offi.cial 
su•p·eri-oT da MaJrjnha •braz·ileira não tem uma lancha a v·ap,or ao serviço 
da,.; suas eleva,das a.ttril:mições . 

oE porque urge que •Cesse e~sa condição mísera vel -d·e tão .ionpo-rtante 
repartiçã,o, •é q•ue occupo 'Deste momento a •tri•buna, ·enehendo-me do 
animo nece.ssari•o 'PElil"'a a busar da attenção dos meus collegas, para con-
vencei-os ;J.a uti.Iidad•e da med"ioda. 

/0 SR. SERZEDELLO GoRRJjJA d·á ·um aparte. 
o SR. IMUN'Z DE 'ÜARVALHO - o '])al"e.cer. do mecu distin"Cto coUega, 

JH'Ovecto relator do· orçarrnento •da 1\ll!ari•n'ha, ·nãJo deixa de .confessar q'Ue 
na •Capi.tania do Poa,to não .existe lancha a. vapor, entretanto que no 
córte das •despe:;oa,s propostas supprimiu a •Consign_ação V'Otad'a na s·es·são '-.. 
pass·ada ·e renov.ada na pro;posta d.o ministl' O, sdbre a qual! ·foi caJ.cado 
o ·projecto do .orçamento em discussão. 

iFoi ·tão .ri-dículo o c6rte na }Jropos;ta -do !Governo, .que ·eu ohBguei a 
ouvi•cl.aw que esse ·esrf•orço tivesse partido de um hiomem .iJ'e trato e <le 
merecimento 'como o illustre •Co!lega. tQuancl.o eu esperava que a 10om-
missão <le W'azencla ~viesse o',aJmar ·co·ntra o d·esmbusado augmen.to da 
v·er.ba con·si.gnada ruas in.évctivos, viesse pedi.r -providé'nci.as sohre esf:e 
aJbuso que al•as·tr·a despertand•o, -como os gansos elo Oapitoli-o, a rlbm <le 
patriotismo ·d ·e~ta Cama,ra, a Com:rnis~ão se .•limitou a supp.rd·mir a con-
signaçã>o ped-iüa para a ·coonpra de uma lancha para a Gmp-itania do 
Po•rto da •Bahia. 

Na ;taJbelLa ·n. 9, o.nde a Com missão pa,ssou a t esoura ·nas consigna-
ções do orça,men·to aotual, diz : 

·((Oa2Jitcmias, -di·fferença para menos. de 24 :~ IY75$, por se 
hav-er ca!.cula·do menos um aia nos salari•os e eliminad'o a quota 
·destinmcla á ~a:cquisiçã,o d·o .·r ebooa-do·r pana o serviço de bali -
z•am en to da Capita,nia do Porto ela Bahia." 

E 'ste ·ê o tal rJWns 'J)·arturiens. 
O S'R. SllRZEDELLO •CoRRliJA - E' ,a; infOJ'ffiação do ministro . Quem 



a·d•minis~ra é o ministro e só ene -conhece as n ecessidades d'esse d·e-
partamen~o. 

•0 .SR. MUNIZ DE <CARVALHO - Estou a!busando da attenção da Ca-
mara (não apoi ados), mas creio que ·correspon.do lá con.üança depositada 
em mi:m, •J.evando daqui a -consciencia de ·que acom•p.anhei •com esforço o 
estnd•o ·das materi•as em disc·ussão ·e q ue me a;provei.te i {!esta disc~1ssão 
oppm·tuna para .pugnar pela satisfação de neces•si·dad.es ad·iadas crim.i-
no.samente, •que d izem res.pei to prurticularm·ente. ú minha t erra e de facto 
a todo o paiz, tendo a certeza de .que, d is·cubindo as materias, eu cumpri 
meu d·ever, e ao .mesmo ltem;po o·bed•eci á m 'inha consciencia . 

LA Oapttami.a od10 Po·rto d·a IBah.ia teve o anno passado a consignação 
d.e •uma quota de ,24 :0100$ pama a.cquisição d e uma Jancha . a vapor; a 
Go,m.mi.ssão entendeu -que devia co,rtJa '.', ·SU'P'Primiu a ve1..fba para o -pro-
ximo exerci·cio . 
martyr, que. h a de .resurgir, como a Phenix da fabula, para grandeza 
deste paiz, conquistando ou reivindicando suas tradições impereciveis 
para a gloria de seus filhos ·e honra dos pa:triotas brasileil'os. 

E' irri.soria que a CotUimissão, n'ão t en do onde cortar em um orça-
memto de 48.000 :0 00$, supprimisse os 24 :000$ cons ignados para a lan-
cha da Capitania do Porto · da Bahia. 

0 SR. •SERZEDELLO ·CORRIDA, - Já disse á V. Ex. que .esta informação 
foi dãJda pelo Mi.nistro da Marinha na t abella ·explicativa CJ:Ue ene 
justificou. 

0 SR. MUNIZ DE CARVALHO: - 0 Minis1ro :não podia justificar, 
porque a in jus•t iça não se j ustifica; á verda:de nunca se póde contrapõr 
a m entira; a fraud e sempre é desmoron ada p elo criterio dos factos. 

Estou com todos os elem·entos de· convicção logi·ca para mostrar 
que o Minist ro da Marinha não podia esposar, :não po c1 ia apoiar, não 
po-d.ia i.ndicar semelhante córte ou suppressão. 

Diz a honrada Commissão sobre es•ta emend a o i;.eguinte: 

«A Commissão n ão aconselha a approv~,.c:ão da emenda. 
De accônlo com o Sr. Ministro, a Com~ni!Íssão pensa q1te a Capi-
tcvni.a da .Bcthia está apparelhadc~ elos · meios pa?ia dar execução 
aos serviços qtte estão o se11 cargo.·. , , 

Entretamto, diz o Sr. Ministro da Marinha, com a sincerida:de de 
m a rinheiro leal € .de homem competente, no seu relatorio, pag. 73: 

Bm regra, as capitanias estão clesproviclas de tttclo quant o 
en;e·tUle com o se>·viço 2J?·opria?iwnte ele ??W?' e não dispõem ode 
gente sufficien te para a1tender ás multiplas exigencias des se 
serv:ço, » 

Esta é a verdade, a realidade, o facto. 
Em materia de ·orçam,.Ecrrt o, quando se trata ·de outrbs Estados, 

joga-se com . milhões ! Quando é para o meu Estado, .supprime-se des-
allnadamente as mais ri-di cu las ·consign ações! . .. 

Diz a tabella 20: Materictl - L500 :000$000 , 
Mas, como des-tes mil e quinhentos ·contos sahiam 24 :000$ para a 

_Capitania do Porto da Bahia, a Commis.são achou d·e boa razão, enten-
deu ser de justiça applicar os principias de ·economia , os quaes, aliás, 
nunca devem pr·evalecer sobre medi-das de necessida'de publica. Ass-im, 
entendeu cortar os 24:000$ consignados pa.ra a Capitania do p,orto 
da Bahia, vendo nisso uma ~rande economia, entendendo que assim 



justificava o seu pensrumento, s•atisfazia o seu objecotivo, o seu esf•orço · 
de economia. 

Apr.esenteõ em enda, restabelecendo .a co.ns ignação e eleva ndo-a para 
40:000$000. 

A Co1nmissão emit tiu seu parecer ~contrario, sem mais cerem·Onia, 
com a m a is d·esabusada crueld-ade, ampanamdo-se nos fantasticos prin-
cipias de uma eco•nomia ri•clicula e desorganizacl·ora. 

O SR. SERZEDELLO .CORRJ1JA - V. Ex. é injusto para com o relMor 
pois que ,.ó' lle levou essa em enda á Commissão ·com pa r ecer favoravel . 
(Riso.) 

O rSR. MUNiz DE ·CARVALHO - V. Ex. acredirte que se eu pud·es.s-e 
transigir com o meu dever, a brunclonaria esta tribuna para r eceber o 
amplexo de ·benevol-encia e el-e benigni-dade, que envolve seu aparte. 

O voto >de con.süiencia ele V. Ex. vale mai.s para mim que o pa_re-
cer. E es'lou certo que, se eu imterrogasse a cada um rdos m·embros 
da Comissão ele Finanças , todos me r esponderirum igualmente, porque 
não ha J1 esta Casa quem não -r-econheça a ·procedencia, a justiça e a-
ne•cessklrude •da medida que defen d-o. 

D e facto, os parecer-es a>doptados pelas commissões, unuHas veze,s, 
como -no caso presen te, não traduzem o vo'to de conscien<üa do seu 
relrutor e nem dos seprs m embro.s-. No caso p·resente, se foss·e a'J)urrudo 
o voto de conscienoia d·e cada um dos m embros da Commissão, •o pa-
recer, es tou cer to , seria favoravel· á minha ·e<me:nda, que ped-e, ·em uma 
dotação de 1.500 conto.s, apenas a quantia de 40 contos para acqui-
sição >d·e uma lancha, 'J)ara attenÇ!er a o s·erviço •do pri-m eiro ·,ponto em 
que o.s extramgeiro.s desembarcam e os navios das esquad·t'as extran-
geiras anoor3Jm. 

, Quando o serV'iço do porto ·da Bahia 111ão tem uma lancha s iquer, 
o orça·m·ento consigna mil contos, ouro, para coin'lnissões no ·extramgeiro. 

tS r. Presidente, é doloroso que o extrangeiro venha julgar a pobreza 
cl.os E s tados do Norte - pela iSitu ação em que .se depara a C31pitan.ia do 
Porto da Bahia. 

Para evitar ·e.ssa con tra ri-edrud·e, -essa vergomha, esse juizo m uHo des-
vantajoso e desairoso ao c oncei•to >do a1osso pai-z pelas o-fficia!idaJdes 
extrangeiras, foi que eu vim pedir á Ca\n<ara a consignação da -riclicu la 
qua ntia ele 40 centos em uma dotaçã·o que se eleva a 1.-5 00 contos! 

Entretanto, a .Commissão achou •que não ·devia -esposar, que 
não devia ·dar o seu- as-sentimento a <'>ssa medi-da, por duas razões 
cada qual mais erronea .s-em fundrumento p·l·ausivel, :ca-cla qua l €SOripta 
mais ás pressas . · 

A Commis.são a té a.gora, para cortar as minhas emendas 
estava -ele accôrdo com o Mi•nistro ; enrtretanto, p•a ra im-pu-
gnar 1> elo idlustrado Deputado pelo · .A.mazonas, Sr. No.gueira, fi.Coil 
francamP.nte em desaccôr d.o com o •Ministro. · 

0 Oi!« .SERZEDELLO 'CoRRÊA - A -do ·Sr·. A1!1't.o,n.i•o N>og1Lleira . (Fia 
outTos avaTtes.) ' 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - 0 iHustre iRelator, ·de-po.is que .foi 'Mi-
nistro, não ~conco Pcl ~a .co.m em·enda al.g-uma !traz.endo despeza. 

. ·Q .SR. MUNIZ DE CARVALHO -,--- Peço ao illu.stre Relator do .parecer 
qu e ·rne dê d-ou·s minu tos •el-e attenção . Vou ler o seu trabalho para que 
na •Pat' te em qu e .elle se refere â minha emenda, seja comba tido :por 'llÓS 
<lous. •com o apoio do Sr. IP•resid·ente. Com .e.s•ta t rind-ade, em que .só ~u 
serei o humilde, enc011trarei aJPOio pa.r a a viotoria da minha €menda . 

Diz o JJarecer : "·a Comrni.ss-ã o 'llão aconse.lha a ·approvação da eirnBn-
i!a·. D e aocôréto com o S1·. Mini&tlro da Marinha, a .Commlssão ·pensá 



Contra essa .situação ê q·ue me revolto ; e por isto q uero que a Ca-
mara sem,pre. use {]:esta li-nguagem leal .e p·atriotica. (Trocc;rn-&e rnwito., 
apar·tes.) 

.São es~as, Sr . Presidente, as ·COnsiderações que tinha a fazer sobre 
as emendas apresentadas ao .Orçamento da Marinha, consi'derações que 
adcluzo, não em hostilidade á Commissão, mas invocando seu .auxi!Iu, 
seu agazalho e apoio par·a taes medidas ~mp.r'esdn·divei.s, attinentes a 
serviços •publi'cos, localizados no meu 'Esta-do. 

Não tive intenção de impugnar o prOljec.to organizado •pela Com-
missão, delegad.a d.a Camara, para o brilho e d·estaque de cujas func-
ções ningue.m mais do que eu u;n·o.cura .con:correr •sincera e dedi·cada-
m~ente . · 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. ·apoia em c onj-uncto ·e combate em de-
talhe. 

0 SR. ·MUNIZ DE CARVALHO - Bem se·i, senhores, que as .pondera-
ções dictadas pela jus.tiça e que teem seu f undament o no patriottsm<>, 
nas necessidad·es .!PUblicas, · encontrarão semp.re .acol·h ida po.r parte ct& 
co,mmissão, da qual devemos esperar tudo quanto ·dê ·em r.esulta;do ú 
bem do· pa'iz, .sua grandeza e .o •provimento de .suas necessidades . 

Di.tas estas •palavras acerca das minhas emendas, sou .o'brigado a 
referir-m e ·á que apresento:u o meu digno com•panheiro de bancada, Dr. 
Pedro iLago, que la;.s.timo não ver p Eesente . 

Oh;t.mo a attenção d.e me·u bond.oso ·col!ega, Sr. Relator do Orça-
mento da Mari·nha, ,para essa emenda, ·que traduz um aJCto rudim·entar 
de justiça e .representa um dever ela a;clministração. 

O Sr. Deputado !Pedr-o iLago of•fereceu a emenda, redigida, ê ver· 
dade, de modo u,m .poU•CO ü·DSC'llrO; por is-to mesmo, esperava eu que 
S. 'Ex . dess.e agora á C amara, com a .competencia que ·possue, os es-
cla;recirnentos n ecessarios para defesa de uma ·causa justa, a d-os pe-
quenos traba.Ihadores, dros remad.ores da 'Capitani·a do Porto. Infeliz-
mente, S. Ex . .não est'á aqui, ,e co.nfio que '!1ão Jevará a ,m.al, e a C a-
mara me permiLtirlá, que eu tome .a mim ;fornece.r as ·ex·plkações .pre-
.cis.as para que a Com,missão, .sufficientememte -orientada , conhecedora 
elos factos, }Jroceda c o,mo de justiça . 

Diz .a €m·enda : 
«A' ver·ba 9" - ·autg·menta;da de 11 :200$, ,para attender á g.ratHi-

cação dos 16 remadoxes da üa;p1ta'l1ia do a=>or.to da Bahia, á raz·ão de 
150$000.n 

No . fundo esta emenda •envolve .um dever da a;drninistr.ação, satis-
faz o ou,m.primento de uma resolução, de uma d~liberação do .congresso 
na ultima sessão. 

Os r ema;dores da Capi.tania do a=>orto d·a rBahia, ·Corn.o os •de quasl 
todas as outr<Ls capitanias, ganhavam 40$ .po.r mez, mas a Gamara, 
no f.im da sessão ·passada, e ,me desculpem dizer, sem of.fensa, na bal-
burdia do fim da sessão pass·a;da ... 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Isso ê com o lec;déT. 
O .SR. MUNiz DE CARVALHO - V. Ex. m·e desculpe, eu reconhe~o 

que V. Ex. era um c1aquelles .es·piri.tos q.ue mrais se. empenhavam para 
conter essa ,balburdi.a, no ,meio ela .qu·a l a ·Camara ·elevou Ós vencime!l-
tos dos remadores da Capitania do J=>rarto doa Bahia. 

Si eu estivesse aqui, au,gmen:taria os vencímentos dos remadores 
de todas as cap·itanias, não permittiria a clesig-ua1da;cl·e de um remailor 
eun Santco.s .g.a;ruhar 40•$ e u-m da 03ahia· quas i 100$000. 

As min~1as relações, em.bora sejam estr.eitas .com os remado.r.es da 
Bahia, e eu i!lãO .oonheço os Temadores ·de .. San<tos, .todavia, ,por •pri.n-
cipio de justiça, que nos d·eve ori.entar no ·conhecimento dos factos, não 
excluiriam os das demais ca;pitanias ode .portos. 
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que a .Capitania d o Porto da Bahia, está ap.parelhada de meios pa ra 
dar execução aos serviço.s a seu cargo.>> 

Entretanto, eu aUinmo sob minha palavra ·de .honra, qu m1do se 
poss·a duvidar ·da lisura de u.ma proposição affil'mada por um r eprn-
sentante ela N ação, que a GaJ)i.tania do il:'or.to da Bahia não tem urn3. 
lancha a vapül', em que s eu chefe pague as visitas dos commandant:os 
de na v.ios ·d·e g uerra estr angeiros que a lli ruportam ! 

E muito d ifferente é o conceito do :preclaro M-inistro a respeito da 
deüc ien·cia d.e •·ecursos communs par·a o serviQo orclin ario, em que ~e 
acham as ca;pitanias de por.tos. Confio que, dea n te das dec;Joarações (la 
Commissão, o Minis t ro iguaLmente apoie e a Oamara approve min•has 
emendas . 

Faço os mais ingentes .esf.orços .para q·ue a medida se t0rne uma 
realidade, porque ella obedece •á .conv.eniencia de um serviço •pubolico, de 
u.ma necessidade do •Paiz e n ão exclusivamente de m.inha terra. 

'J'odavia, Sr. P resicl.ente, a Comnüssão, .para aJConselhar a a ppr·)-
vação das med·i·d•as de interesse publico, não está na depend·encia -de 
ouvir ·os Ministros, nem ella consultou a consignação .no•meada na lba-
bella respectiva, porque essa ta,be1la apr esent8!dca [)elo Ministro da Ma-
rinha, 111a par.te refepente a materi•aes de .cons·trucção naval, .está sim-
plesmente em cif rão . 

P or-tanto, não ha razão, não ha j.ustiça 111em verdade, quando a · 
Commissão aconselha a o·ej eição da emenda porq,ue a verba cõnsigna-
da não comporta a despeza peclida ·POr m·im. 

Si o ·proprio Mini.s.tro" .não sabe em que vae app!icar a eonsignação, 
porque, s i elle ·soubesse rnos viria dize1l ;. Si a ·unica jus titicação rpara ~ 
lVl'inistro nos manda r a . tabella em branco .está no . imprevisto. P orque 
manda elle ·em· branco? P orque não .pód·e .prever as necess-idades da;q •Ji 
a um anno. tE' u1n recur.so ·a:cl,ln inistrativo que se em•prega, co.m-o nós 
·costumamos fazer part icularmente. Si em hranc.o estão as r espect ivas 
;,aJb·ellas ·do orçam·ento da Ma rinh a, por que razão a •Comm.issão ha de 
aconseLhar a . . rejeição da minha emenda sob a alle;g.ação de que a verba. 
consignada não comporta a ·d_espeza? :Ou a Go m.rnissão falla .com f·unda-
mento, orientando nos factos a súa consciencia, <l então deveria dizer 
no parecer que es.ta ver.b.a estava ap,plica'da n est a ou naquella despeza, 
completamente absorvida; e ·que, · assim, 11ão com•portava os 40 :000$ que 
eu •pedia; ou a Commissão deu um parecer sobr e a ·perna, 11a doce se-
renidade da indifferença que nos vae arrastando aos poucos •pa ra a 
it:mtihd.ade, inutilidade conh'a a .qua1 me revolto, <;o.mo se ·devem revol-
tar todos os brazileiros, porq·ue .u m !Paiz c.ujo .poder regislativ o consti-
tue uma inutilidade, àeixa ode ser -um paiz, 11ão tem soberania nacional, 
perde a pro.pria naci.onali:dade, ê um ~i to -de ·escravos . 

O SR. BuENO DE •ANDRADA - Com ·quatro ou .cinco p.hrasesinh'Ls 
destas V. Ex. .passa-se 'Para o nosso lrudo. 

O SR. MuNiz DE ·CARVALHO - Esta •linguagem ê a Linguagem da 
consciencia, que deve ser usada por todos n 6s, :pelos q ue apoiam como 
pel.os que combatem o Gover11o; quer seja :.V . Ex., com o seu vali.rnento, 
com as qualidad·es ·peregrinas qu·e !todos lhe J·econhecemos, pu.gnanJ" 
pela ·causa da O:Ppos·ição ao Governo do :Paiz, quer seja .por mim, o 
m ais hum ild·e Deputado desta Camara, porém ard.oroso ·partid.ario da 
situação ·po!itica dominante, ã qual .presto meu leal apoio . ..A mim, .como 
a V. 'Ex•., ou melhor a V. ·Ex . , como a m-im, c umpre usar desta lin-
guagem, ·porque, ·quando o ·Parlamento s.e inu.tilizar, quando se a'Pagar 
o prest igio do Congresso, quando sua acção desa·pparecer nós pel1dere-
mos tambem a naci.onalidade. 



Não é naturát que um remador da Capitania do ;porto da Bahia 
tenha 1 :120$ annuaes e o de Santos 40$ mensa.es. · 

Ma.s o Congresso assim legisiou e o Poder Executivo sanccionou a 
resolução elo Congresso. 

O Governo mandó.u pagar a ·patrõel';-móres, mestres, patrões, todns 
na mes,m..t proporção, ma.s, em relação a os 'desgraçados l'emadores, ma~
tém os mesmos 40$, uma miseria, e conserva -•os cr:1a a·ntiga situação. 

Para esta injustiça é que eu q;>eço a attenção da .camar·a e da .c'om-
mdssão de Finança.s, em relação ao Orçamento da Marinha. 

E' natural que, tendo d:eUberado o •Poder Legi.slativo, certa ou er-
raclamente, mas no exer·ciciü soberano de suas attribuições, exercen.lo 
crubalmente as suas •prerogaJtivas, o Poder E;<:ecutivo cr:1ão •deixe de cum-
prir a deliberação. 

O SR . . FoNsECA iHERMES - !Nos t·el'mos da lel. Si fosse a utoriza-
ção, po·dia deixar de çumprir. 

O SR . .OALOGERAS - Gomo éumpriu em ,pa1•te? 
O Sn, MuNiz DE CARVALHO ~ Senc1o autorização, podia deixar de 

usal-a, mas o que não poclia nazer era .p.artil-a. O !Poder Executiv.:> 
obedeceu á a •uto:rização em relação ·ao,s mais abastados, aD.s mais g.ra-
c1uados; devia igua!.mente abtender aos pequenos, aos m:Ús preci.s.rudo.~. 
cornprehenclendo que s i o opatrão-an6r da ' Bahia [passou de 100$ a 400$, 
muito naturalmente o ~Jobre .remador m ·erece receber, em vez de 40$, 
•1uasi 100$, como decretou a -legislatura. 

Nesta parte é que .esrto•u em. desaccõrdo com a administração PL<-
bli.c;a, mas em um clesaccõrdo que sómente .a•conselha a razão, que pTes-
ti;i·ia .a justiça, que indica a consciencia do dever. 

·E' por esta razão que .eu J)eço a attenção do meu illustrado ,cal-
lega, o preclaro relator do Orçamento >da Ma;Tinha para esta emenda 
a presentada lJelo -Deputa-do :Pedr.o !Lago, em termos o.bs•CUrD~ ·para 
aquen.es que não conhecem os factos, porque essa emenda exp.rime e é 
ins·pirada pelo sentimento de ju.s.tiça, que tr.ad•uz ·um dever da adm'-
nistração. Recebi dos r ema-dores U·m>a reclamação e uma supplic.a em 
favor ele seu direito des•pr·ezado e vo.r isto sou defensor de sua sympa· 
tilica causa . O Governo aceHou a .autorização legislativa em relação 
a.o.s prutr ões e mestres doa Capitania do Porto e em relação aos 16 n-
m a.dores achou de boa economia, como de boa .econom-ia .achou a Coln-
missão de Fin·anças, dever cortar .24 contos vara a lan0ha da Bahia, 
11ão pag-ar-lhes na razão do augmento vo tado peJ.a. legislatura .passacla. 
Cont•ra ·is-to é que f·a.Jlo e peço a .rubtenção, o ·ftJpo:io e o auxiljo d a. Com-
J0nissão da Finanças na. ·par.te .ref.erente ao o>·çamento em .disoussão. 

I-Ia uma outra emenda do mesmo Deputa.do que bem necessitava 
de seu ~sclarecido juizo ·para· ·que pudess.e orientar a Camara .e tra-
cluzir a verdadé, .para não ,parecer que é u,m•a medida pessoal e mesnH 
de mero .favoritismo. 

A ·emenda é a .seg·uinte (•taJbell.a n. 8 do art. 1°): , 
ID' .concedida uma diari.a de ·5$ ao paJtrão-mór da ·oapitanJ.a ·elo lPor-

to ela Bahia, ·pelos serviços extl'aorclinarios presta;dos ·fóra das horas 
do expediente .• . » 

E' curioso que ·os patrõ·es-m6re.s •das capHanias . em geral não 
tenham. ·consignação certa na t ahella n. 9 ; não tenha.m ordenano pre-
fixado. 

O •SR. CALOGERAS - V. Ex. !J)•ermi·tta: na ta benta ·n. 4, elo orça.men to 
ela Maúnha, V. mx. vê uma ·epigraphe .especial (nwst1'ctnclo oMn imtn·esso) 
Corpo ele Pati-ões-móres, •com o vencimenltD dé tanto. 

O ·SR. ·MUNIZ DE CARVALHO Neste caso a gratificação proposta 
pelo Sr. Depu•tado Lago in corre no vicio cl.e favor 'pessoal, cons1Huindo 
uma excepção :;t1ltipath!ca. 
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.Sr. Presidente, são estas as CO·nsi·derações que me desperta;ram os 
assumptos que se prel1dem mais directamente aos inter-esses do :meu 
Estado, interesse que são de todo o pa;iz, porque se prendem a s-erviços 
publicos da maior relevamcia. 

Entretanto, não dei:loarei a tribuna sem .solicitar o prestigio e o 
valim-ento -ã-a Commhssão de F\ina,nças na parte ·Cúncernente ao D epar-
t amento da Marinha. 

0 .SR. iSERZEDELLO CORRÚ::A dá um apa1<t.e. 
0 •SR. MUNIZ DE CARVALHO ... - COitlcita;ndo O seu pátr-iotismo, pe-

dindo todo o seu apoio, em favor de uma providencia radi·cal, efficaz, 
decisiva e moralizadora contra esse gasto desabusado, assombTo,samente 
cr.e,scen<te ·da consignação da ·verba para in>a,ativos. 

Quando, .Sr. Pre.s"dente, a Commissão de Fin.nças, pelo orgão elo 
Relator ·dO Orçamento ela Mari.nha, supprimio 24 :000$ para compra. 
de uma lamcha a vapor, d·everia propôr immediatamente uma med•ida 
que refr.eiasse o escandaloso augmento de 900 :()00$ na v·erba ele inacti· 
vos, .em u1n só exercicio. 

Senhores, factos desta ordem, sem apresen•tâ ção de uma medirla 
pruden-te .e cautelosa, depõem contra o Poder Leg-islativo, pela inàiffe-
J•ença ao mal que está .ameaça-ndo o eral'oo· publico. 

Jmpõe-se uma a,cção ·energica, valoro.sa .e decisiva contra isso, que 
só pôde ser a liquidação do erario publico. Nós 1não poclemo-s consig-na-r 
verba alguma âs capitanias dos po·r<tos do pa,iz, porque as classes inacti-
vas da Armada absorvem em um só -exercicio o augmento ·ele 
900:000$0QO. 

Eu só posso ser deputa-do digno, solidario com a aclmi.nis'tração 
. publica de -rr"eu paiz e com o pat r·iotico Governo .do Sr. PI,es·iclente da 
Rerrmblica, cla,manclo contra taes faeltos, ·pol'que •S·ei que o mesmo clamor 
s urg-e da consciencia de 1S. Ex., como da comscienia publica. 

N.ega-.se a ridicula consignação de 24 :000$ para uma lancha, para 
o s-erviço do primeiro por~o em que toca:m os •transatlan1•icos extr·an-
gei•ros, e exige-se o aug.mento de 900 :000$ para as classes inactivas. 

Onde vamos parar? .Se algum de nõ.s pro-cura cumprir o· s eu dever, 
procura de sempenhar .seu mwndato, apresentamdo uma reclamação con· 
cernente ao sCirvlço publico, exigindo uma provklenc:a ou uma ·m ediÇ!a, 
a .Commissão responde inflexivelmente: o Minist'·?'O não foi ot~vido, não 
que?·. De modo que :melhor fariamos, ~heganclo a .essa clependemci·a, que 
feliz·mente não rtladuz a ver-dade em geral; se esse conceito •pucl.esse ser 
•convertido na realidade, melhor fariamo.s abandonamdo ·estas cadeiras e 
indo para as a nte-salas dos ministerios, espera-ndo a condescendenoia, o fa-

. vor,- a esmola .dos representantes do Poder Executivo em favor elos , 
Estados que aqu1 representamos. (Mwi.to bem.) 

O SR. ANTcNIO NoGUEIRA - No meu caso, o Gov-erno quer, e a 
Commi:ssão deu parecer contrario. 

0 SR. MUNIZ DE CARVALHO - E quando O declinio da nossa mo-
r-al cheg·ar a tal po·n-to, o que não se pôde esperar, eu, que 1não estoti 
acos1umado a ser d.eputado, que · ·ê.stou ha·bi'tuado a viver do mim 
es-for,;o, a ter a garantia do trabalho, amparado na propria confiança, 
que é o apanagio dos homens de brio; dos homens de digniclde .e elo 
trabalho, ·renunciarei de muito ·bom grado o martyrio des!ta tribuna, 
deixando a outros a grande responsabilidade que ella ac.ar•r·e1a. Aquelles 
que confundem o ·d-eputa-do com o subsidio, a es.ses pócle ser que estas 
ca,d.eira.s deSJ)restigia-da<i possam servir como amparo ela miseria; mas 
a nós outros, áquelles que •têm o conforto ela confiança elo .·traba.llf-q 
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hones to, estas cadeiras só podem ho,nrar quando ella.s são honradas 
pelo Goven10 

Ass·!m, 1Sr. Presidente, la m.en to que a Commissão el-e Finança;s, -ela -
boran-do seu parecer implacavel sobre as emendas apTesentadas, não 
tivesse, sequer, .manifes-tado uma pa lavra; proferido um mono:syllabo 
co,ntra a acção delE!ter ia , detrimentosa, . prejud-icia l, arru iJ!1ado ra, das 
classes j.na,ctivas nos orça.mentos, em geral, e, 'en1 particular, ·nos orça-
mentos das clasc;es arma-das. 

T-ermino, Sr. P -res•i·dente, solicitando, impetrando o apoio, o auxi lio; 
o :prest-Igio da nobre Commissão em <J'avor das m edidas imprescindlv~i·S 

qu e -o m-eu Es•tado so licita do Parlamento e pede aos poderes publicas 
fe-deraes. · 

.Siln to qu-e,. ·neste cam:nl1o e.m que vamos, a s cJa,sses .inactiva.s che-
guenl a a bsorver quasi toda a renda do .vaiz en1 pou-cos anno:s, se desd.s 
j á não partir do Parla mento, prompta e immecliatamente, com ardor, 
com decisão, .co•tn convicção, uma medi-da que !ponha -acima desses interes -
ses m esquinhos e pequeninos · dos iln.dLvicl uos as grandes n e.cessidades, que 
são gera,es, que .são ela Patr-ia; ~e o Poder Leg-is!altivo não tolher, não re· 
primir a inactiv i•da de r emunerada, que abusivamente está se tornam do 
um escandal<;> d-i·a nte das cif·ras -orçamentarias a,ssombrosas. ele 1toclos os 
mi·nisterios do paiz. (M1Lito be1n; 11'b1tito bem. O o?·aclo?' é C1t??UJ?Timm•t<tclo 
tJO?' 8611·8 coliegas. ) 

O Sr. João Chaves - Sr. Presiclente, tenho a fazer succintas con-
s iclerações a r espeito de uma emenda ap r esentada a o orçaJmento ela 
Marbn ha, cons iderações puramente fle ordem jur icli-ca. 

Desde já declaro q ue me •a.ssoc:o ao mo:bivo nohre e p-wtrio•tico, 
qu e ·dorh Lnou a a:pr esen1tação da emenda de que m.e vou occupar, ·e que j 

foi, natural:rnente, a economia. 
Mas, Sr. Presi-den;te, como um· dos ju ristas da Oàmara, certamen te 

o men os competente, (não apoiados ) , julgo-me na obrigação el e -esclarecer 
um ponto que n:\o fere nem defende absolutamente -interess e ele orcl~m 

-JH'ivacl a. 
O Pod-er Le:;i~lativo, como o Executivo, <tem obrigação -ele evitar, 

o mais pa;ss ivel, motivos de violação da lei, motivos de violação da 
or-dem jurídica, afim de evitar que ao Pod-er Judicial' io se }evem r e-
c la mações legi·timas que favoreçam prE!lenções ·incliv iduaes. 

A emenda a que me refiro é a de n. 12, que ,dlz: 
Na verba a·~ditoria, d.iga-se 40 :000 $, de .ãccôrdo com a lei 01 ça-

m entaria vigen te. - SoaTes elos San.tos. 
A maioria da Commissão aceita a em enda, sendo vencido o r elator 

elo pr-e.sente parecer. Pensa a Commissão que a elevação dos v-enci-
m en'to,s elos ae~xiliares a 15 :000$ não hnportou em nomeai-os audito r, 
pois, que o Cong r-esso não tem compet-encia para fazer nom eações. 
Pensa a inda a Commissão que é exager·aJcl o o vencimento do-s tres auxi-
li ares em 25 :000$ ca;cla um -e por isso pro•põe a seguimte sub·é mencla 
explicativa .cJ'a -emenda . 

Na -t a belJ.a BxpJ.i•cativa, rubrica - Aud·itoria - éliga-se : 
1 aucli'to;r geral .. ·.' ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :000$000 
3 a ux iliares (gratificação .. . ·. .. . . . ... . . .. . .... . . . . . ... 24:300$ 000 
l escrivão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. :800$ 00 0 
1 meiri-nho ... .... . . ..... · .. . .. , . , .... ..... . ... .. ,. . . . . . . 600$000 
1 s erv-en te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1' : 200~ 000 

Expecl ieJJte . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. :oor. ::oco 
,: 40 :000 $000 



Sr. Preside·nte, .estou .d·ivergente da Commissão de Finanças. De 
certo, o Congresso não p6de nomear fun cci01narios; •essa competencia 
é priva:tiva do Execu!livo. 

Mas, não é essa a que.stão que s e ferê no momento. A questão ·qu e 
se .deve ventilar é a ~seguinte: 

Existiailn na Auditoria tres auxiliares, nomerudos de aecôr.do •COm 
a disposição proc·essual, di:siPOS·ição que .dava ao Po-der Execu•tivo com-
.petencia para momear d entre um certo numero aquelle.s auxiliares qu e 
foss em ·necessa;rios. 

Ora, .é evidente que não se trata de auditores proprfa.m ente di to s, 
mas d·e a uxiliares de aud-i•tores. · 

Entreta nt0, a uxiliares ou auditores, elles fazem parte da jas t iça 
militar, e, a.s•sirrn comÓ o Congresso .não é ·co•mpe-tente J)ara nomeai -os, 

·não o é tambem pa ra demi1t il·os. E, ·emquanJto estiverem . •no .exe!'c.icio 
el a s suas funcções como funccionarios da justiça fede,ra l, não podem 
ser r eduzi dos os s·eus vencimentos, 1porque a i·sto s e· oppõe um a rtigo 
ela •Consti·tuição, largamente J.nterp:r·etaclo 1~elo 1Supr-emo Tribunal 
F ecle'ral. 

Ora, se o Congresso chega a cÓinclusão -ele que esses lugar.es s ão 
clispensaveis, só !tem um ca;1ninho a s·eguir, e é a suppressão .elos auxi.-
liar.es, como um 1neio ele ilnpedir que c ontinue·m a perceber venc·i:m 6intos, 
que vêem oneraT os cofres .pubJ.icos. Mas, s e o Governo .não pen.sa 
russim, não pôde dimilnuir os vencimentos, sob ,pen!). ele violar um pri.n -
ci·pôo que, amamhã, ha c1.e ser restaurado pelo pocl·er competente. 

Nestas çonelições, peço a Camara para esclarecer um ponto juri-
·cli co elo assumpto. 

Iillfelizinen!te, .não po.d·emos n1ais cli.1ninuir os v encimeptos elos au-
clitor.es e elos -auxiliares .· 

Pocli·a .ser muit o nobr·e o i•ntuito da Commis.são e associar-me-hin. 
a elle se pudesse ~proceder assim; ~nas, d·e.s<de que não é PQS•Sivel, o que 
dev.emos f a zer é ev-itar que, ll!manhã, o Poder Judi·cia rio -tenha de 
·d·a r m a is unna , sentença ·contra a União, porque a compreh8l1São dos 
deveres , .da.s obrigaçõ,es, não só com relação a indivi·duo:s c omo e111 
r elação â soc1edruc1·e, como em relação ao Estado, é co.nclição primordial 
ela or·d·em jurídica, p ela qual nos devemos baJt·er .dentro do Parla;mento. 

Era o qu e ti·nha a d·izer. (Mnilto bem; m~ttito bem . ) 

O Sr. Antonio Nogu e1ra - Hr. Pr·esidente, ao Drçam•ento ela Ma-
ri.n.ha a:pre~sente i, si .não· n1e ·en g-a:no, 1re·s e·m:enda..~s . . To·das oelnas dizian1 
r e.s,pe i to a o l])a grumento a qu.e a União é d'·Oil'çada no co n:rer do anno p•ro-
XÍ1110, e •de-mons tr.e i, co1n algari sflnos, q:ue ess a Oeepeza .era fa:tal . 

INo dia em que ·a .Oomm'issão de Finanças tra·tava do orçamento 
ela .Ma·rinha, ·con1·pareci a e s-sa 1~eunião 1nostranclo aind1a uma vez a ne-
ces.sidael e de dete•rmin ar-·se no orçamento a quanti·a ·precisa prura saXi·s-
f·az.er es.sas cles·pezas já conh eci.das, si é que, de .fa:cto, a Oo.mmi•ssãD 
qu eria fa z·er '11111 orçamen to d e vet'cl acl e . ' 

O ·lionr(l}dO Pres.idente d:a Comn1-J.ss1Lo ·ele Finanças mandou vir elo 
a rcl1ivo a nnensag.em do Execu·ti.v o que traz·ia o ·Ina ppa cl·einoniS 'bl ativo 
da despeza a fa z·er con1 os pa)g·an1:entos .elos navto.s ·enco:mnl endaclos na · 
E·nropa, n o exercicio cOtrre n·te, e pelo ·qual se verhfica-va qual a despe!l. a 
certa a se f,azer •no d:e;oo.r·or.er do anno ·v•inclou•ro. 

A dies·peito d e ter .fic&do .so1bejrumente ·p·rovado qu e as emendas, por 
mitn 3iPr.e s entada.s, v i sav a1n o .lntuito louv a-·v el oc}e -e1ruborar a GaJn.a~l·a 
U'ln IOl'Ç}Rin ento e1n .q.ue a.s despez·a s co:niheci~d as e in·acliavei.s fo ss etn J:i-
X!ada s, ·a Co.mmissão ele ·Finanças u·ejeitou-a.s, 1Jre f•erindo o orçamento 
pa J:a1Je,Jo -clQ;; ·credHo.s suppieme11ta,res, 



IDous ou tl•es dias depois, S.r. P•res1dente, - e ·é isto que eu quero 
que a · Ca1n ar-a ·conheç.a ·- •a me.s·ma Ooni'l11issão a~s·sLg·nou .o pal'ecer 
sobre o orçame•nto do •Interior ·. 

INes te prurecew o honrado Relator, n1 eu presa.dissin1o anligo fj,r . 
Felix Pacheco, incl-uiu, ·COmü v·er.ba elo. ·orçan1Je·nto, a .tlespeza que a 
Muni.cipa l'iclade cr·a ·o·brig-a.ca a fazer ·com o ·Cor po -de lJ3o.tnobei.ros e a 
Bo Ji.ci.a, porque o -dinhei:t·o arrecadado ·nunca chegava ·para cobri,I· a 
q.uani:Jia to1ta;J >deSIP0l11di.da •COm esse·s set'ViÇOS. 

1S . Ex., d•emons.tr.ando a .necessi·dad.e ·d·esse accrescimo TIO orça-
m énto, diz: 

~<<A üonclu sã>o •lo·g·i·ca a •tirar-se 'cl·e tudo isso é que o ·orçamento do 
I•nterior tem sido ·e é •hoje mai·s do •que nunca -um orgame·nto falso 
e lf,Lc,Uc-lo, po is que g.ratnde +PRr·te 1cl'a 1d-es·peza .ten1 que ser .co·berta por 
meio de ore ditos s upplementares. 

·Parece á ·commissão -de ·Finanç-as ·que o seu principal deVIer é pre-
parar o•rçament.o.s ele ve!'dade, -que tra-d·uzam com ·exactidão <l!CJUillo 
que de ifact.o .se vae .g•a,sta;r, .sem o •sop-hisma grosseino <'Le attrilbuit' 
pa·r t e des•s•a despeza oá arre•cad1ação ·de i.mpostos sa·bidamente insu1'f-i-
oi·enbes . 

• •• ••••• . •••••••••••.•••• , 1, • ••• •• •• . •• • ••••••• •••• 

:PruPeoe á · Oo.nl.l11 ·iS'~ão de F1in1anç•a:s- qu:e .es:Sa ,s,i·tuação a;nonn:a.la d.eve 
ser deofini-tivame•nte -regulada, lev;anclo-.se ·á conta da União o total da~ 
des·pezas, -ouja met·acle tOS impost·o.s j•á ·Cita'dos deviam custear, mas não 
cl'ão par·a •custear . 

· .E' ev id1ente que, d·ess'-arte, a •C ifra total do OI'Çallle:ruto su·birá mais 
de uove ~mil ·COntos ; 'lna·s·, s i esS:a 1ê a Verd•ade, ·por que 1rnot.ivo ~lave
tnos de ·es!concl·e l-·a .f.&nt•8Jsianid!O um ,.orçarnento qu e não tra{NJz·a a rea-
Ji'cla;d,e o(] a d·espeza que ,ed:'f-ectivamente se vae ofaz·er? 

· A CiommitE,são ·pre.fere oJ.aweza -e sincerid~cle ·nesses assumpto-s, fiel 
ao ·seu prog~ra.mm1a de evitar o ·tnais JJOSSivel ·O r~eg~·m en. que pocl·eria-
nlo:s ·cJhta·Jnar .dos orçame·ntos }ateraes, ,que inutilizam todos os cal-
C·ulos, f.raud·am. ~a verclftlcle sobre a 1s ituação nna:nceil·a ·do ·paiz e SLPP-
pr·ilne,tn .a au·d.íencia i=rüp·r·es·cindi vel do Congresso, a suá fi.sca:ltz:acfLo 1e 
exa:me em 1rnater'i1a de -tanta .relevanci·a, eoin.o seja essa dla appHcação 
elos · 'clinheü·os cl10 contri·buinte a o CL~s·teio do·s· serviço,s ad1min istrativos 
B· á n1anutençft.o d.os app.arel<l1os d·e ,governo que dirigen1 a co·nsa 
puib-lica . 

· !JD' es·ta a pri.Ineh·a •Oibtservaçã.o que a C'o·m,tn iooão de·ve faz:er, nu 
in·te resse d·a V·~Jocla·cl e or;ç;amentaria, aconse!.hanclo a •d•upli·caçã;o das 
ve r.bas 1•3, 1.5 ·e 31 doa Jl ro;poos·ta, para acahar de vez com o sop1h-isma 
(l,e .att~ilbuir-se lá rentcla ·proveni-en te •clo.s im·p,osto.s d:e -ind'thstrias e p•ro-
'[hssões 1111etacle {las d·estpezas ex..ar aJdlas nas c i.tadals ru·bri·cas)). 

A CO!m1nÜ;1são ·de F!nanç.as entendeu q·lte taes consid;er.ações eran1 
de ·todo ponto a,cce itaveis 1e -deu o :seu as.sentim·ento ~ .boa ,doutrina do 
iUustrado !Relator, sem ·que colleg1a FJJ.gum· iJnptlg.nras,s:e -o ·seu iPa-re·cer. 

,1\To e-ntanto, no o.rçamento Id-a ·Manim·ha, 1110 :es,tudo -elo qrual tive, em 
ilisour·.so aqü i ·proifer.ido, o trahaJoho de d•emonstrar a necessidade da 
app-r.ovação oCle e1nendas ·minl1a.s, t1r.a~balho que a'ind1a tive perante a 
Counn1issão, a qual n1andou !bus·câr no .archivo os tdocumento:s neces·sa-
rios para •bem se eloucioélJar e peJoo.s qmces V1Úlfkou que, de facto, a 
União tem de pagar d,uran-te o ·p-roximo •a.nno ta!es e ·tae,s prestações 
dos n.avi·ó·s ta·es e taes e ·Cjut-. es~tas pre·stações ascende111 ao quantita-
tivo tal; apez·ar 'de -tudo i·sto a Co·tnm:I'S SfLo ·prefe•rhl ela-r p•arece.r con-
trar io ás en1endas, achando m·e!'hOir o processo d·o.s cred·itos su.pple-
m e·ntares q·u,e forç-o,s,:vme-nte, •par·a tal .fl:m, liJ 'Governo a:hrirá no ex.e·r-
çic'io vindoun o. 
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Quero n1o,s tt·a t· ·Que no s eio d a ~co n11111i-~são ele ~~inam ças nã-o 1'1 a 
un1a certa unifornli cl'acle no ·tratar causas clesta n atur·eza, ele n1 a.neira 
qu e a 1Ca,m,~ra v~a:e -votR.r ·e talvez rej eita r 10n1 endas apr·ese·ntadas ao 
o·rçrum ento d·a Marin·ha, ' dsa-nclo o mesm o intuito que outJ-a, QUe fa;tal-
m en te será approva•da, ao o1·çamento d·o 1nteri.or, poTqu e esta teve o 
assenUn1ento d1a •Co1n1nis·são. · 

o SR. CALOGERAS - 'Já nã.·o foram AJ)pl'ovados cred itas .suppl·em:en-
tar es para -o p.ag·am·en:to ·àe.ssas p restaçõ es? 

O SR. AN 'l'ONIO IN'OGUEIHA ~ No CO ITN deste a;n-no , ·po.rq u·e o an no 
na·ssado o Congresso v otou clotagões in:fer·io·res ao que .se teria tcl:e 
g-a .. sta~r. 

'D-e poi s . ha a 'seguinte circun1stan e ia : a le i q)u e m a n cl:oll co nstl'·11ÍT 
esses n av1o.s dedrurou q-ue o ·pag-am en to -d·ell es {levia ser fe ito com os 
r ecLn·sq.5 orç•GÜ11 entarios. 

INo orça,men to n ã o iha a1b solutame-n te T e·c u r~-os d·e es·pecie ::~Ig~u ·n1a. 
!"N o e n-tanrto, no Q!l'ç.rum e·nto 1do Inte-rio-r a m edida f oi Q;lü.ra. À 

C{)mnüssão enrten•à,eu que {) orçamento ·devia exprimir a verda de e po r 
i·sso ·nerl.l;e ti:n;c luiu cl e·s~J e-z·a:s ·q,u e a lH nun ca f:igura;r a1n . 

.Sã.o a;s coni.S idte raçõ·es que devo fazer Óara ·qu e a .Ca n1ara ·s aiba que 
rrrf' j e1ta ·nrrl'o a.s · e-~ne·n dias •q ue fora1n .por 111im ela·boara.cl s d·e n.ccô1~{1 0 
con1 o Govenno , 1procecl e, como p rocede u a Co111111issão ele Finanç.a.s : -no 
t!l 'a,.balho OII'Ça=J1l ent rur jo, ·con :foPJTi e o a utor ela i cléa, ·l1a do us p esos 0 
dua<s m'eà.idas . 

E·r·U. o que tirnh a a cli zer . (111ttito be'1n) 1171t.ito be!Jn.") 

O Sr. Se.rzede.Uo Cor1•êa - tS.J· . -P•res id:enrte, (poucas pa"].aJ'itTa·s {lrire·i, 
t?'11'.1 r e:spo·sta aos dig n os .ooH eg·as q ue 1(li•S·cutira1n o •parece·r d"a Comnl·its -
são c1·e .lf'i n:ança-s so1bre as em -end3.!s ·ao orçam.ento da Mani .p:ha . 

<O prim·eiTo clelles fo·i ' o Hlu.str,e De.putaclo halüa no .Sr . >M·u.niz . ,c1e 
Car vaJ:h-o, •que princ i.p iou sua .o ra_ç:ão faze-nd.o ·e logi osas ·r eJe:ren.c i·a.·s ao 
h u:miJ.d·e relator, ·provo.ca.d·a s p01r um incide·nte. l1avido na ·Oecasião ern 
q·ue .faHava .o Sr. Deputado R aul Alves a Tespóto d'a ,si tuação especia l 
ern qu e se encont-ra -um trecho {la Ba.hia . 

·S . JTix ., nas palavl"a.s -que profer iu . reco.nhec.eu que fo i injusto ·para 
com o humild-e ora:c1or que })rren-à e a atte·nçã;o d·a Clas.a . .S . J;Jx , baxava 
de 1fita um ieleg1r &JnJn a passacl-o ·por utn :h,o:mem e-minen te elo ,seu E 's-
tad.o •a 11111 e1m.ine nte S'en ador, .g loria .:!a il=tep·ufl? Hca, o 'Sr. R-uy Ba1~bosa, 
qua n:clo e u ingenuamente o lnte·rro1npi, •Pe r·gu:ntancl o ·s i a ,fita e ra vercl'e 
01.1 enca;I'J1ada . . N ão havia nas Toin1ha1s pa·la VJr a ,s {les·co nsid eração para 
co:n1 a b :::~. :nrcada, n en1. td:escor-bezi.a 1)arn. eom -a 1Bah i·a . S.ou utn ~açl rnlritra
'Cl•or· da Bah ia ·sei que en a 1'8]}1'8Senta a.s -tra-d:ircçõe.s l11ais g'lo: io:sas ~Cla 
minha 1Jaünia, q·u·e ella t en1 ·Siclo llln v ive:i·r o •el e hornen-s en1·:ne-nti s.s i·mos, 
que t 'eeJn ·pr ·es.ta do á vk1Ja nacion al •Quer ·n o 1.n11Jerio, ·quer n a H·elpu-
lblifca, üS rl"P-ai•s ·CUSS1i,gnaJracl10tS SoBTVtÍQO:S . 

'N•ão te.n:h!o 1JOI!' ·esse E 1s t a rlo, ·u m do.s 'lTI RiB i•rnpol'ta-lites elo N ·orte, 
si não as m.ats d e'Ciditdas a'f-fe iç.ões, esti-ma e apreço . 

1}\.g'OPa, 'S'r . •Prr e·s.i·à·erilte, vou ·m e r ef•e ri r ~o d"iiS·cu rso el o 11 01bl"e O)=epu -
tad o em r elação a o o·r ça1ne11t:o . S . Ex. refe J~ i u- se, e·spec'i·alnl en-t.e. a 
duaiS 'e'lnend as que arprr·esentto.u a·o -01! ça tnento . :oev•o rl i ?-·er ·su e .a ,s- emen-
d·a;s ·d·e .S . .E ;x . 'Dl e1 .. erce·ra111 parece-1'· .far\norr.avel oC] O tRte lato·r; Jeva;do an 
seio da Com1ni.ssfuo -esse parecer, a tC o·mnli:s·são ·cHssen-tiu. 

·mstud.a,nrclo as e1nend·as ·no s e io da · C0'111 tmi~ssãJo, v e ri Eico·u-se q-ue 
eHa:s ·se re-fe·r iB.Jin á vet"~ba ·2·4n qu e ti nrha ~a e,s.Uno ·espe·c ial, isto é, veri-
co-u-se ·que ~est<a veniba -não podia ·Sof;:!1l' d-estaca!dra a quantia p1recisa 
para a collnp•r :a dre u,n~a Jancha e ·par·a. 8. a<OctUhSlÇao De 1lTIObili a~r io para 
Q ecl>i-fi.cio d a ·capHania clu P.orto da Ba,hia , ' ' 
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Nestars .co•ndições, o Rela:tor ·foi obl'i g'a clo a moüHka:r o .seu pa-
l.'eCel', larvra.ndo·:o contrario, confo1rme o ven c·ic1o no ·seio ela Con1mis·são 
ele Fi·nança:s, 

O SR. MuNIZ DE ·CARVALHO - J:á rectifiquei. 
10 Sn. S.ERZE:DELLO .CoRR:ÊEA. - V. Ex. ·rectirficou ag·opa, ·lna,s na 

emenda ·estava ·escri·pto, 1e a Commissão não p.odia ,faze·r obra sinão 
no ·CJue estwva esürip.to e pu.blicad1o no Dim'io rcvo Gon[lresso. 

O SR. MUNIZ DE CARVALHO - Houve enga·no de ·co:nsignação. 
•o SR. .SERZEDELLO ICORRillA - .A Commis'são repi~o. não .podia fazrer 

ohra s1n1L0 .so:tlre .a que estava escr.ipto n •o üJi,ginal pub.Ji.ca>do exacta-
mente no DicWio era oong,.esso. 

O SR. :MuNIZ DE 1CARVAJ-HO - .Mas, •desfeito o engano, o apo·io de 
V . Ex. .serlá ·certo. 

rO SR. .SERZ:ElDELLO CORRlllA - O m eu apoio s'eria clado porque a 
em,enda •nãJo ·augmentav.a 1clespeza, .pois tiT.ava •tuna ·determ1nax:la qtUan-
tia de uma certa verba. 

A C;01nmi•ssão, ·que tinha recusa~d1o parecer favoravel a JQIUtl~a·s 

emenldas a:pre.senrtrudas P·aJr 8. os :portos <'!e Samtos e do •Rio Grancl·e elo 
!Norte, acl1ou que seria incoherencia lavrar parecer favor'avel pwra a 
Ba·hia ; decidiu vorta:n to, que e !I e devia ser contTario e ao R elator n1Lo 
incum•bia oubr~ cous·a si não lavrar o parecer, 'Venci-do. Fo-i o que fez. 

D'isse o .nobre ;J);ep·utaelo, em ·seu 'bdl'hante àisqi·rso, que o parecer 
da Go:mmis•s1Lo d·e Orçaonento •SO·bre as emendas estava erra;do 'd'e di -
rei to e d·e facto. 

IDe d<i'reito, não. Os orçamentos são obras de ca,racter a'bsoluta-
·mente a:elm·inist!'a:tivo . (Apcvrtes,) 

'l'a:nto a•ss,im ·que .a •Pa.rrla,mento para votal-:os necessi ta elas ta-
bell-as .ex·pl:ka;tivas e ·informaçõe·s, ele uma iha.s·e segura sob-re as des-
pez,a.s que o Poder Exe'cutiVo pretende faz ér . Só deante desses cl'o-
cumentos, ~lessas i·n.formaçõ·es, ·dos ·relatorio·s dos ·M·ini.stros, -ê qu'e a 
Oommis·s1Lo d·e IOrç·a;mento pôde ·elabora'!· os projectos ;relativos •a cada 
um elos depar.ta,mentos r)1e que se com·põe ·a a;dm'ionistr.aç1Lo do pa·iz. 

A e:r·enda do nübre IDe]Juta:do tin!ha um caracter ·rudminLstr'ativo: 
refe'l·ia-se rá acquisdç1Lo ele mobiliar··io pa!r·a a •Capdtan ia, rr,e{eria-·se a 
ce·rtos ·e eleteO<mi.nra dos co ncertos e á a;cquisiç1Lo el e uma lancha •para 
aquella ·capitania, 

l)Ja·d·a, po:rtam.to, :ma·is .simple . .s ne1n •ma'is justo- .elo ·que ou·vir a 9P·i-
nião d'o Min.i.sko ·encarregadü da adm•inis·bração •desse ·serviço solbre as 
necessicUades D·a 1nesm·a ·cap~itan:i•a . ·Pois hem. ; aiJnda a:g·ora, no seu re-
Jrato.rio, no capituk; competen:te, ·não rha uma ·só palavra 1reú'erente á 
Capüania da Balüa .. 

Oo·m,o, poi;s, n essas condiçõ.es, _erntbora IITiere·cend.o o ma:is accen-
tuado .a;pneço, ptOIJ" ·p·an~te ·da 'Cüm,tni·~r::ã·o ·ele ·Fi:nança,s, 1as info·rmações 
pr:estada.s 1peJ.os no1b1r·es l]),e,puta•dos, ·da tri·buna da. '03Jm·ara, .como agir 
a Cmnmi·ssão n1 ec1ian:te es·sas infOT1maçõ.es .pessooaes, q·uando 10 Mini.s·tro 
·Si•lenciava ·em a,bsoiuto •a r espe'ito da:s necessidades e dos .mel·h.üra-
m•Hntos a que a.s e1nendas procur·ava1m 'I)l'O'vew·? 

0 Sll. BUENO DE ANDRADA - Os Ministros nã.a ~represerutlam a UJ11-
""' fcmte de i·nform:a.çõ•es: ·o·• Deputado.s são orgãos 'd·e infürmações. 
lgu•almlent·e aut0rizados, 

O SR. SERZEDELLO rConRlllA - O · nobre Deputa;do sa:be que se trata. 
d·e asS'lliTDpto exclu1Siivanlell1te de a;cl.n1i·nist1·.ação. 

O digno repDe.sent a.nt·e rda Brahia, 'SF. ~Presid1e111\Je, af.firmou que hla-
yia n~ par·eoer vm e r ro de facto; não ha. 



S. Ex. apresentou emen.CLa q•ua n lo á Capitania do Fo-rto da Ba-
h ia, mas a 'Gam'a>ra sabe que :n.a Hah·ia ·Stl -es·bá rrn·ese:ruteanente con-
,sl:.ru'inel.o o po.rto. A capitanri·a fi•cai'á mo local .em ' que es.tá? 

O SR. MUNIZ DE CARVAIJHo - A capi'ba·nia ·a cha-s•e J'61··a ·d·as obras 
do pol'OO. Fioará no m esmo looal . · 

O ·SR. ·SERZEDELLO iCORR.illA - Par:ece que, ele ·accôr,lo com o que 
se tem flei1to 1em cas-o •d>e mel'hoi'amentos de outros :pot,j:o:s, ,a; capitanüt . 
terá d-e s e deslocar; e a11ê nDs contr-actos -<'LessaJs o•bras é •lm:tur<tJ que 
se 'temha , ·como rol feito q.ua:nto 1a:os 11ontos elo Pwr1á e d~ \San:l-us,. esti-
lJLl'la!d·a a obr,ig.ação, pam. o oon•t ractante,. de dar terr·eil1o neces·sariü 
pa1·a taJI pepal'ti ção . 

Assim, a sE:guncl.a p -arte das obs·ervaçõ'es â:e S . Ex., qu.an>to a.o 
eno d-e faJCto, -fiic•a >respo.ndtda; o erro não existe . 

O SR. MUNIZ DE IC'ARVAGHO - Com .a devida venia, ·cl.ig·o: alleg'uei 
e v rovtei. 

O SR. SERZEDEJLLO CORRlllA - .São as ob-servações q ue -tenho ele ae1-
el uzir, em respos~.a .a >S. Ex. 

Os coHegas q 1,1e me .dão a saUsf.açã·o de ouvior -me sa.bem p·er.feita -
men.te q.ue o d·esejo ele qualquer -r-el:a.tor •d>e o·rçame•nto 01-esta Oan-,ara é 
ir ·ao e·nconü'0 <l-as soHcritaçõ.es :pessoaJes de companhetros a m ave•is, dis-
tinctos, dignos d•e todo o apreço. A lilossa prenccupação é a tteneler ás 
necessid•a<'Les !•oca><lls, ao•s reclamos des,te ou· •dacru•el1e coHeg;a , p·edJndo 
tal ou .qual melhora;mento para um ou outro ponto ·d-e s·eu Estaelo . 

. ·A v e·I"cl•acl•e, po rém, é que ·este a:nn,o a ·c ommlis,são ele ,Finanças se 
(leteve .en1 f~c:e ida s itu ação_ precar'ia, tp.ro·futrclan1e!nte ·gr-ave, -innlnen>Sa-
m ente d·eli.cad•a, p·a>r'a a qual não é demais -c·ham ar a •attençã'O dos S.rs. 
Dep.lJ'taclos, do S•r. P.r.e-stdente, d•a Rerr)ublica, dos .Sr·s . 'Ministros e, es-pe-
d a lmente, do c1ig·no tHutlrur da pas·ta da Faz·enda, elo Sr. g€n e ra,l .P.tnheiTo 
Machado, ehef-e -el-o Partido 'Republi-cano Conservado-r, cl·e touos a:quel - · 
1-es que t e eom Iiespo.nsabili>d·ad-es nos eles tinos da Rlep-ublica. 

'Nós vam,o.s cami·nho .-segur o, certo, i.n-evitavel, da bancamo>ta. O 
orçamento da Fa,en;da, deste •anno, apr esentaelo á 'Ca m ara, cons1ig na 
j lá 'Um clefioit •ef1'eC'!o.ivo d·e 217.000:000$000. 

•Si a~tenderma.s aJo·s ,peeli-do,s de cr:ed itos s•uppJ.em€·n~ar.es 'e extr ao r-
cl inallios feitos cl·m·runte este anno, qu•e mon1:aJJ11 , ·a m a is de 2•5 . 000 :000$ , 
si .p.01Jdler:arn1'0S que te'1nos d·e !pagar pr-estaçõ es •cl·e n:avios que .:!le ~con

cluem para o exer-c1cio f.ut•uro, clesp·eza ej'ue sobe a •Cer-ca .el•e -20.000 :000$, 
v ere-mos que ·aJhi es,tá 'l.lm cl>eficit ele cer-ca d-e ,50. 000 :000$00 0. Q;u>er -d i-
zer q·ue a tSOinn11Cl J<l es s e·s clJef·icits s~ubi~t·á á asE01111l)l·osa .cifra cl·e réi,s 
260.000 :000$ a 270 . 000 :000$000. 

·Par'a c obrir ess e cTJefi!oit m>on.struoso, os unico-s proc·essos qu.e lm-
vBria s·e·ritan1 os s·egm:i:nUes : 

Thecorrer ao ·e,mprestLrno, a.o malfa-cl.ado em prestimo, onera111clo so-
bren11a11e'lra o pai'Z, poi·s qu:e j á n1ü111ita1n á S01n1:nra avulbruélli·ss·ilna ele 
mais -el-e 3.000.000:000$ os ·e>mp~·,estbno.s· i·nternos e externos .. 

.Q SR. MAR~'IM FRANcisco - As res.p'On•sahi·Hdad•e•s do p a iz vão avém 
el-e 4. 000.000 :000$000. 

10 S'R. .8-mnzJDDEJLLO oC'ORRlllA - •Incluind:o o papel mo•ecla, vão, •com ce r-
teza, aJiêm ele 4.'000.000 :000$000 , d·iNida ass·orrnbrosa, pela q'Llal pag-a-
mos juros on:ero·sos cl.e 4, 5 -e 6 11or -cen to . 

•Si attell'denmos a •ess•a .situação, v-er emos que o a;ppel.lo a.o -cred ito 
é completamente im,po•ssJv,el. O .a)J1Jell o a nov·o·s impostos para a co-
beJ:itura do cbefioit tamb'em é im:possi;v•el: O '!JOVO v i;ve O!l>p-rim-ido pela 
tr•i>burta9ão e •a car estti·a: d·a vida, torna ·esta q:uasi i>nS·U.PiJJ'OTtave·! , 



Um amanuense' ga,nha ho}e 400$, qua:nlia que se dava antJiga.men-
·tJe, n o 1temJ,>o da M'onal'C'hi>a, a<J,s desembargrudo1:es, ·qu•e bi.n•hrum cargo 
üe Pe)H'esen:ta.çã<J, i•arp ao theatro Lyrioo, S'U.Stentavam d'a m ili<L m.nne·-
rosa e vi·vi.am oom c~do ·co.n·furto. 

Um rumanu:ens.e Vi'Ve miS'erav.elme11.t1e ·com 400$000! 
Ha impo.stos a:duan•eiro·s, de 'Um lado, quasi aS'phyxiantes, e, de ou-

tm làJd<J, os ;mvos•to.s •de ~onsumo lança·dos· p·ela União, pelos Estados 
e p'ela.s M'llnidpali<l,ad·es. 

Mal se crêa 11este paiz urna fon~t·e de treceHa, n1:a.1 se ina•ug)ura tJnl 
es<tabe'ledmento i'nd<Ustrial, <J logo ·em •S:egu:ida ·eSitá o imposto esüan-
g ul•ando, esmagando a p·rod.ucqã:o no .seu in ido. 

E ' tm·poss ivel, 'S'Bnhor~es, dieante ·dos · i'l11!PO·sto·s ·es,babelieCklos no n1·e-
Jn:ot•av•e1 go'Vermo ·do •Sr. ·Cam~JO.s· >Sal.J.es, em que ·o paiz >Se clesafogo.u 
por medo do twndlilng·-loan, impossível lançar mão de novo-s impostes. 
Q·ua'l o recur\SO Q'Ue no.s r·eSta? O t•ecurso fa.bidi·~o. d·el&gragado, infeliz, 
nefa811:o ao.s destinos do pa.iz, o papel moeda., q·ue terá oomo con.s-equen -
cia a dlesv.aJo.ri.sação cr.esc.ente de noss<J .mei•o dPculan.te, a baixa do 
ca.mbi·o, augmerutarud·o de modo •ex>tr.a.ordina.rio a carestia da •vida, pe-
san do tr·emendamen te sobre todas •a.s clas·s·es que v.iv·em de sa.lal"io e 
de ven•cinmEJnto.s fixos e .que não te;rão o·u•t'l'o remed io shnão ap•pelllar para 
os po'de'!'es con>S'titu tidos na Naçãio, p•~di .nclo ·111o~r·os a;ugmel1'tos d·e ven.oi -
mento·s. 

E' .esta a. s i tuação q u e se -d·es·en ha.. 
!Por Jo.wtro laido, .a. s ituaçfuo pr·ese111te, lem r•e'l•ação ao.s orça,mentos•, 

é dolo·rusa para. a !Commi.s-são de F inanças . •Cha:mo para. ell.a a .atten-
ção ·dos Sc~,s . Deput[lJdos. Não .é ,posshce! ·condescender com o menor a.u -
gm·ento de td·e·sp!ez.a.s., po-r mai:s util, 'urg.ente, n ecessar.io, Jn1.prescindivel 
que s.eja.; por mai•s que se imponha á ·consi-d.er.açã'O :este ou aq·uelle a u-
g1ne1Í.1to ele ·cl•esp1eza, a Conttnissão do O·rça1nento, .seJn qu.ebra do seu 
prutrioti.sn10, s·em .e,squeeer seu dever, •S<Ua .primordia l mi<Ssão, não pôde 
pedir á C&mara •sinfuo a. t!'ej eiçã:o doesS!es a u.gmen tos de desrp.eza. 

!Por q;ue? P.EJl•a. s·i>m1J)les coiilJS·id·eraçã-o ·de ·que ·a Oomm+ssão do Orça-
mento está em ves~)!eras ·ele clar ao m u ndo ·O e·sp~ctaculo ele apresEm-
lar ·á Ca:mara. um o·rçamento profundamen te d esequi'li•br.aJclo . 

A pro.püs•ta. elo GoveJ'n o .consigna. u•n elev.a:do cLeficit. 
1Prouvera füsse '-es&a, p9rrê1n, a ver~dad'e, a ex-pr•e&são sincera rla 

r-eaJid[lJde; o deficit é, por-ém, muito maior . 
IA Comm.is.são d1e Fi:ruança..s já ·elevo·u, em ·nome da verdade orça-

ntentaJria, .o orçam·ento od.a J·us~tiça ·e 11\Ttegoc·i'OIS Int.e·ri.ores cl·e cerca ele 
6 a 7 mi.J conto-s, e elevo·u pel-a. ·neoessid.rucl>e d·e 'torm·at• o orçamenrt:o uma 
realicla:cle . 

".roda a. g.erutle .s·abe q.ue a Municipalicla,cle ·cl•este Di·stricto, com ll!na 
. ,,encla d.e .cet'ca. -c)>e 3~ mil ·Co•nt'O:s, é obúgad•a Pür le·i a pagar metade 
clrus des;pezas :fei1la•s •com a íPoh cia, Corpo d ·e Hombe.iros ·e J.ustiga. local. 

A U 1n1ã;o r·eslerVou u1n c·erto num.e-ro de imlJo.s·tüs· '})·ara garantia ela 
corbranç.a cle.es1a q-uarta; taes in1posto,s, 1Joré1n, não rende1m mais de clou s 
nl.li1l contos :e ~aqruelil1as rdesp.ezas &s·cem,deln a ·s·et-e, oirto ·e nove n1i.J cun-
tos, r·éSiultando dah i .que a M·u:nicLpalidad.e não entra com ·a imporkm:-
cia. que lhe ·toca •e a. U!niã:o é fo-rQacla a a;hrir á ·rubtica. I'espectiva cre-
dites s·upplem•entar·es rpa·ra •custear o.s .serviços em <tu estão. 

Para ·evitar ·este a.ecrescin1'0 de cr•editos su.ppllementa.res, .orçamen -
tos pa:ralleiós ao orçamento v·ercl'ad·ei.ro, que •cJ.esorg.ani,a.m todas as pre-
visões l egislativ·rus, 1estabel·e~endo a. d·esordem ·e a •co.n'f,u.sã:o em uma lei 
qrue, ant-es ·d·e tudo, deve ser Hn1lJa, .C"Ja·ra cortno a nerve, a Corn1n1i·ssão 
do ü r ç.a.mEJnto en1:eThcl•eu dever es•t•e .a.nmo dotar as rul;lr ica.s all ucl icla<~ 
com aJS q:nanti.a,s prec;i.s-a,s para ç serviço. 
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•O Tes·ultado foi que este orçamento fkoill onerado de cerca .de sete 
mil contos a mais i o . orçrum ento da Agri·cultm·a tem mn a;u.gmrento so-
l.>r·e· .a. •pr.opo::.ta de .p.erbo d·e •tr•es mil .contos; estã-o ahi 10 mil oonto·s ... 

O SR. MUNIZ DE •CARVALHO - E' as·so·mbroso. 
IÜ •SR. SERZEDELLO CORRJ!JA - Nós d·evemos notar •que a rec!lli·ta foi 

calcul•ada pelo hom•ado Sr. Ministro da ·Fazenda com notavel o[ltimis', 
nw ; a ver])a odo •ConreiD está ·i·nflaoda de ·c·e·rca de 1 .'5O O contos, .a; dos 
rre'l-egra.phDs em w'rca d·e 2. 000 co·ntos e a ela Estrada de F·erro ·Central 
dD Bnmil, o.nod•e os des·ast r•es .s'e succedem ·e onde a l'<lrr<1a de::.t:e anno 
e a elo v i·n;dou•ro •hão d•e ·ser ainda i•nf.e-riores á do anno anter-i"Or, a ela 
Estra da d•e Ferro, digo, tem ·Um a ugmento de cerca ·dle mil contos. 

Es1tão aq1ui ~oerca d1e ·cinco· mif conto-s q1ue, con:1 cer~a de nove m11, 
perfa zem a somma de 14 mil contos de cleficit orçamentard-o, •real, evi-
el•ente, na prü1)0Sta ào Gov·e,rmo . 
. A Comm·issã•o jlá apTes·ento•u D.s seus orçamento-s. O orça.mento üa 
GuerTa t in·ha uma e cono·mia ele ·580 tlon•tos, mas, devi-do á p ropostrc e 
s-olicHaçõe.s elo P.oü•er Execu t iv-o, ·E•sta ecDnomia d•esappar-ece;u, ·reduzida. 
ap·enas a i.n;s i.g•nifk,a;nte ·so·mmJa, num ·orçamle11to ele 81 mil contos, 
oncl e se ga staram com pessoal e burO"cnvcia .c,er·ca ele 70 mil ·contos, 10 
mil con1tos apenas daclDs prura arsena;es, munição, fardan1:ento e m·3'os 
de mobilização, o qu:e .quer dizer - · imposs·ibiliclacle completa, absoluta, 
ele t ermos ·exe~cdto oTganiz·ado·. (Mt<A.to bem.) 

No orçamentD da Martnha h'a um d&ficit d e cerca de 500 con tos 
de r éi·s, -ouro, cerca •de 800 ou 900 •con•to.s opapel, e o Rela.tDr esfá1 lu-
ba;ndo <;Om eno.rmes di.ffioculcJ.a;des. O nobr·e cDHega 'S.r . ·knt-oruio Noguei,r-a 
já a.pr·esentou, am].}arado pelo nome d•o ST. Ministro da Marinha, emen-
da elevando ·esta em. C·erca ele mH a quota co•nsi@na.cl•a na prD.pe>st.a. 

N e.sta.s cond·ições d.eant·e doe um cleficit à•e 14 a 1.5 mil contos se-
gunao a 1pro.posta elo Go·,nerno, a •uni,c.a es1)er.a;nça, que temos, a unk·a 
iêS~Jer•ança que no.s .r·esta, é a ecorwmi.a a f.a2ler ·rio Minis·terio ela Via:-
ção, si fôr pos.sivH con1ta:r ' ahi ·Cer,ca doe 15 mil <;ünotos, o q.ue me pa-
r.ec:e -qu~asi imtrms·siv,el. Si nãD fõr possivel, -a Comm·issão de Fi01•a.nças 
está .na conrting·encia ·d e apresentar ao m•u:nd.o, pela ;pri,moei.r:a vez, o es-
pectaculo d e uma · ~bm·missão d•e orçamento que oHerece á •Camaro um 
orçame;n.to deseq•uilibTrudo. 

·8r. P·resi·el en<te, a p·r·imeir.a necesS"idael•e elos povos, a l)rime,ira ne-
ces.sielad•e dos Gov·erno.s, .a primeira Jl e~essidad·e para ·normalização da 
vida d·e uma nação ; a p·ri·meira .oemel>içã-o p'ar.a q.u<e o credito lJU.tol\co 
esteja ·alM>erça do em base; sohda, para qu·e a, vi·da .oon.a serena, para 
que o bem es-ta r o·eine em to•clo.s os 'lir.I"es, é -orçamento •eJquilihraclo . 

.O SR. ·CALOGERAS - Mrus eq.u iübrad·Q de vercl.a,cle ·e não simples-
m·ente ag·eilbaclo ... 

.O SR. · SERZEDELLO GORRJ!JA - Sem orçamen'lD equdJ.i•bni.do, esta con-
<liçã,o des·a,1)pa,r·e•ce, pela Puina, ·pe·1o •el·esca1abro, ·pela comofusã,o em to-
das a.s despe>~as, pelo malbwr,a:to dos dimheiros .publiico·s. Elis a ra7.ão 
por q.ue no s·eiD ela CDmrnissãD/ ·de Fina.nças, Sr. Presi•d•ente, ·eu m·e t·e·-
nho co•nstit•ll't idD, ao la.clo de meus ·CQUega.s .cl1e ·economia~. um ·CDmbate-
dor ·cl.as eonenel·rus co.nsi.gnrunCLo aug,mento ele -d·espez·a '!Nos-ta O'U naq·uella 
verba . 

Se1, Sr . Presid.ente, que a Capitania d.a •Bahia se acha em condi-
ções precaria,s , ·Como disse o ,nobre .De;puta,elo pela Bahia, o Sr. Muniz 
el e Qarvalho ;· ·causa realmen:te a·.e].}ugn-ancia entrar na capitania. A 
Bahia. é o •pr·incJ.pal •POI:to <elo norte, ,pri·mei·ro ;porto oncloe tocam os tra-
satlant icos, o ')Himeiro que os estrangeiros visitam em nosso .paiz. A 
\•mpressã·o do ·estrangeiro só 1)6de ser desa.gradavel, j)Or·que, realmen<te, 
9 esta.dp ·cla.queH·a .ca.pit·an,iª ~ l{I-stim 1W~J 
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Sei que o ·Rio Grande do Norte tem dn.co plnvróes, alguns delles 
es.tando sem,pre apagados pOl'qu.e não ba lanchas qu e levem o oleo JJ e-
ces.sari'O á illum\naçã.o. (Atp•ar·tes.) 

Sei que ·O Paná se acha .em -oondições precarias a r es.peito de pha-
róes. Mas, ·pergunto á ICamara dos roeputados: deante el a contingenci o. 
em que sa acha a Commissão ·de Orçam·ento, ten-do um cleficit el e cer ca 
de 1•1 mil contos, ~eu-do a ·obri·gação de ·apresentar á .Camara um oJ·ça -
mento verdadeir·amente ecruiJi.br.ado, que devia .fazer es.sa Commi.ssão, 
q ue elev·ia fazer a Commissão ·ele -Finanças? (Apcwtes.) 

o· nobre Dep·UJtaelo, m·eu Hlustre collega, o Sr. Ant onio N ogue ir·a, 
apresenbm uma emend·a •consignando des·pezas que teriam de ser l:e itas . 

Ac110L1 S. Ex . . con:tradicção eútre o parecer da •Màrin,ha e o pa .. 
r ecer da Justiça, ·co.nsignando es•ta :verba para o .serviço el e ·bombeiros 
e j•ustiça local, ·emquanto que no orçamento -d.a ·Marinha não era •c o n-
signa{la y enba •paPa vagamenrto rd·as u1ti·mas prestações que devetn ser 
venci·das para oompra do encou1raçado Rio •ele Janei7·o e outras encom-
mendas para a Arma,da. Sendo e.ste ·ultimo 'lllTII serviço .especial e ex-
traorelinario, o Pod·er Executivo pe'elil'á o .credito ao Poder LegisJ.ati·vé> 
e esse m·edito se:rá d-rudo. 

O 'SR. CALOGERAS - Ah! Entra-se, ·então, .no r egimen d•os :creelitoo? 
O SR. SERr.EDELLo ··ÇoRRI);A - Não ha, Sr. IPresiclente, con:l:raelicçã~. 

As verbas a que os no'bres Deputados se r eferem .são -de •um serviço ex-
tra·orddnario, ao ip a.sso que ,a, verba a que s·e refere o parecer :é u111a cl e s-
peza ordinarja. ! 

· O SR. CALOGERAS - ;v":amos ter um regimen ele co-editos parallelos 
ao orçamento. •Peço · a palavra. (H a ouh•os ctpc111'te.s.) 

O SR. SERZEDELLO CoRRf!JA - Isto não ~Juer dizer , ·Sr. Pres'i-elenle, 
que seja incluiod.a no orçamento essa venba. >Em tempo opp-ortuno, ·J 

Ministro da Marinha •solidtlará d-o •Poder •Executivo o eredito ... 
O SR. ·CALOGERAS - Orça,men:to paralJ.elo ... 
O SR. •SERzEDELLO CoRRi);A - Não é tal. Trata-se -de uma cles·peza 

extra-orçame·n tari.a ... 
O SR. CALOGERAS - [peço a rpa,lavra. 
O 'Sa .. SERzEDELLO ÜORRftA - . . . ·fóra das nor.mas orçamentarias ; 

é uJna despeza extraor·elinaria. \Não se trata ·d.e uma od espeza ·oreli·naria , 
o nele o cr·edi~o .se faça sentir. E' ·uma cles]Jeza ex.traor.clina ria m edi ante 
conh'.acto q·ue tem o seu •Perio·elo certo, seguJOo. Na é]J.oca o.pportuna, o 
Fo-cl·er Exe~utivo pedirá ao L ag-isl.ativo 'O ·CTedito necessario. . 

Essa d•espeza, !POrtanto, n·ãio affecta •o orçam!lnto e não tracl uz 
cleante delle clefici.t claro ·e ]JerLgoso. 

E :ram essas as consj.clerações que eu tinha necess-idacl·e de faz e,-, 
em rela,ção ao orça,mento ·ela .Marinha. 

Não é demais c hamar a .attenção elos illu·stres •colleg.as ]Jara '-' 
situação ·dolorosa que se odes·enha ·no on·osso futuro ·fi.nanceiro. A si-
f'uação ·é a mais temerosa, porque estamos em fa,ce ·de 01m · cleficit d·e 270 
.mn contos. 

A·s nos sas ·clespezas teem tiodo um .a:ug-mento assus.ta-do.r, incon.cebi-
ve1. V. :B;x. recorl'á a'O orçarnenrto ele 1910 -e acha1iá ·uma el·espeza •el e 
520 mil e tanto.s -contos. ·r ecorra M ele 1 ·911, e ·enco-ntrará a <'l e 750 m il 
e tantos ·contos, quM ·dizer, 1.1m ·aug.mento de .cerca de 250 mil .coJli'os 
na -despezz,, dentro -de cruda .period-o do ex·ercicio .financeir·o. Isto é sim-
p l e.smen te assombroso. 

Este anno, Sr. Presi•dente, eu asseguro, com a pratrca que tenho 
do estu.do d·estas questões, que nós não teremos só 7-50 mil .contÕi.. 
porém, muito mais; ascenclerem.os a mui•to mais de t800 mi] •COntos. 

IÜl"lfl·, S r. IPres.idei:nrte, CJllWndo s·e a·H •elllcl'e a que t ·e1n .os 1;r11, q, •r encla 
(te .çer Ç)a c1e q·mubrÇ> cen1to ;;; e t·a·n~ ,o ~ mij ç•o•ntos , ·qua•nd o Re a tt en cl e o q•ue 
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' o bom s·e·nso e o .patr.iobism,o aoon&el•ham a .faze r despeza de.n.tro destes 
.r ecursos e se sabe qu~ a de·speza chegou ao dobro do que r ende o IPalz, 
vê-se quão cl eUca-clo é a situação da Uni·ão e ·que ·providen·cias· ella de. 
man.Ja elo 11osso pa.triotis.mo, .a o nos.so empenho, ·elo •nosso tt'a·balho. 

·Era.m ·es tas, .Sr . IPresi<d•ente, as cons•iderações qu.e •tinh·a o;e·cessoicla-
il·e ·ele formular em defesa do ;par.ecer qu e elabor·ei sobre -O orçamento d<t 
'Marinha. (Mwito bem; ntttMo be1n. O onzdor é cum~;lrime?vVaclo.) 

O Sr. Calogeras - ·sr. Presidente, .não e ra i·n~enção mô•n·ha tomar 
parte ;n,es•te d-ebrute e tnãJo ·O f:a·ria S'i ,não fosse O·brigaclo a ese larecer 1Li'1TI 
aspecto ' do bri lhan te discurso •d·o iJ.Iu stre ·Sr . .Serzecl ello Co.rrêa; 

·Subscrevo quasi todas as jus tas pon•derações por S. Ex . feita~, 
m enos •e'I11 ·uan pont-o em q·ue 1S . Ex . se r eferiu -a-os c1·ec1i tos su·p·p·lell11 en1 -
tares e ao.s creclilos especiaes. 

1~' .consa sabi·da qu e desde 1904, ti-vemos um .pragramma ·naval 
modiflcaclo em 1-90:7 l)elo C-o n.g.r.esso, e .no anno passa do .pelo GoverJ1o·, 
s e-tn auto·rização legislativa; !dada e.sta ulti-ma, ~poucos ·dias :faz, .sob- a 
fórma de um bil! de iclen'ticla,cle, ao conceder-se um crecli to especial Jlar>t 
attencler ao 'Pag·an1ento ·das novas .consrtrucções, enco·mn1endrudas ill.!!-
g-alrnente . 

Nestas ·CO.n·dições, n ão S0 tr(Lta de unn ·encargo i·m.prev.is.to, e sim de 
lll11 o13e.rviço no·Nnal que ten1 de ser c uste-adJO •de accô.rdo ;co-m a lei que 
o ~creou originariamenrte, ma ntido o mes·m:o n1ecanis·mo financeiro n as 
111üdi.f,j.cações posteriorres, dst.o ré : •CUst.ea c1•0 COrlll OS •1'80lH'·SOS Or~alnenrta

·l' 'Os, devendo, poi s , a des.peza fi.gurar .no art. 1° elo orça;mento da Mf~-
rmha. · · 

.Ora, ·Sr . Presidente, si é •um espectaculo lasU.mavel o de of-fer·e-cer 
ao estudo ·rlo rCo.ng;resso, lá consideração •ela •NaQã:o um orça1nemto ·c1és-
equiübrado, 1nais .}.a·tn entavel ainda, 1nais triste ainàa, 1nenos Inoral (pa-
l'a não rlizer ·mais immoral) será fazer vobar pelo 1C'ongresso un1a l ei 
ern que se ver ifique um equilibri'O fallaz, .pelo agei.tamento ele algari;:-
mos sue '11ãü corres·pondam á r eal>d.a:cle d·os .f·ructo.s. 

Na vi·cla publi:oa tenho seguido s·empre -o mesmo •p receito q·ue aclo-
ptei para a .minha vi•da par ti cu lar : v•Wcum itnpemcle1·e ve1·o. 

E' por esse motivo q ue nã·o .compre·hencl,o que na l ei se esta'beleça 
outra cousa si nãú, de modo i.niHudive'l e tax·ativo , .quaes os recur.sos 
q ue hão el e faze r face a determinada des•peza. 

Não se comprehende oomo se possa me'n·tir 1á INação, que nos man-
do u para ,a,qui, votando u ma lei falsa e .mentirosa e ·que não correspon-
cla ~ ·exa.c t.i•clão d,a,s .factos. 

Com·J . vê V . Ex. , estou discutindo improvisaclamen•te, arrasta-elo ;:, 
tribuna ].lelo mu ito q ue Ú.1e m erece -o m eu nobre amigo o Sl'. S erzecle!Jo 
Conêa . Peço inclulgencia, Q)Or isso, para certa •imprecisão -ele cletalhe.s . 

O 1ot·ça'I11 ento da ·maTjn1l a, en1 anno.s passados, trazja ·a trEVducçã.o 
·legislativa ·do programma naval 01doptaclo e por i'SSO .conti.nha uma ver-
ba es.pecial para as •cons ü ' u·cções na !Europa, a qual era •de 8.000 :OPO$, 
ouro , salvo ·erro de m emo.r.ia de ~!T1 1i'l1ha 1parte. 

Era um •pro.graJmnn.a hones<to e si.ncero, acceitú •pela Naçã-o, J.)Or el\a 
)' a.t riotkamente prop ugn a;cl·o, ·e •que ·estava em v ia ele execução. Tenn!-
n aclas as •Co ns~tnucções .a·e,s.se piamo rdesa:P'paTeceu, Cü l11IO •era natur ~:ul, 

,c verba corres:ponc1ente. .votrud.a ag·ora pela Oamara a odesenvolução rlo 
[Jrogramma .·primitivo, é d-e sup,pôr que o ·Senado ratifique o voto desta 
Casa do Cong.resso, ;por se traJt:ar d-e compromisso co.ntroa.ctual já assu-
,Jlld-o pela aclmi·ni s traçã.o l[:mblica. 

Votado o .alarg8Jmento elo nos<'o prog r amma naval, er,a indispen-
savel q·u-e 'lnoltasse a figurar n-o art. 1° .elo pr·oieoto do Orçamento c1a 
l\IIarinha llma Vl3rb a especial, a.n!l-lW~·a á.J? COI)·Sil>na\lões fei.ta~ •para o~ 



primeiros navios, ve.rba na quaLse aútendesse á. traclucção orçameiLta-
ria do voto da Oamara, que Jegalisou .uma sitwação .de facto, el e aocôrdo 
üom a q•Jal devemos legis lar. · 

Foi esse o intuito do nobre Deputado ,pelo .A!rnazonas, quando es-
.tabelcceu verba es·pecLa•l para fazer .face a compromissos do Govern•> 
Federal, oriund'Ds de .contr.actos j 'á em via ·de execução. 

O nobre DepuJt·ado Sr. Serzedello •Corrêa fez, sobre a ·Situaçfuo fi· 
nanceira ·da RepubHca, considerações, que eu não .reputo ·pessimista,;;; 
si aJ.guma restricção tivesse de ser feita talvez fo.sse •para mostrar ·que 
S. Ex. a inda fi·cou ·aquem da realida•de, e .que a situ·ação é ai.nda mal.• 
gT.ave do que 'O quadro que •nos fo.i apresentado. 

E' que S . l!J'x., com su•a inteHi'gencia, que a •todos nós deslumbra, 
talvez visse fontes de receita, que nós não conSeguisse1nos lo·brigar, .nas 
di ffi.culdades ·do momento :presente, o•u recursos que 'llão pudessemos 
avaliar. 

De facto, para todos nós, .m.e.nos 'Opti.mista:s, a ·quadra financeira. ~ 
muH0 peior do que S. Ex. descreveu. E não .seria ·obra ele patrio:ti·snh) 
!llnclir-se a Nação, mentir, .esconder a situação do . doente . (fia um uni· 
co modo viril de enfrenta.r a difficuldade: e.ncar.al-a ·e descrevel-a tal 
qual é. Para isso, •já que estamos cliscutincl•o ·elo ponto de vista oi·ça-
mentario, qual o nosso clev.er? E' ver os recursos precisos ;com que a 
·união p6de con:tar, afi.ln d·e, tC Oin tocl.o o 1patri·otisnTo, .co-tno já se .fe7., 
po,· occasião elos ultimos tempos do •período ·presidencial do inolviclavel 
Sr. Pr•u-cl ente de Moraes e clura.nte todo o •perioclo presWenciai elo Se·. 
Oampos Salles, vir cor tar tno vivo, não 1Clin1i ,nun~ · .sn.nlp les,me_nlte 3-S des-
pezas sumptuanas, mas eüm.inar tudo q·uanto não fôr esitrictamente 
incl ispensavel, .cortar nos pr.op.r.ios .ap·parelhos essendaes ela Nação, afim 
el e 'POd•e·rmiO•s T~esguarod·ar o rfutuPo · e não de-ixarmos, aos pos·~ .e ros , o 10 -
gado de, u1n nov<J f~t.?v.cUn.g Xoan. 

O SR. SERZEDELLO Coaa:ll:A '- N em é meu intuito outrD sinão esb, 
c1~vn1.ando .so.bre a situação do paiz, sinão ·chamar a atti:mção do pa!?.. 

O Sa. CALOGERAS - A meg·.alomania que se a.poclerou dos dirig.e•ntes 
d·o Bra~sil, levou-os a fazer un1a succes:são d·e reformas, não' para 
attender ao .s-erviço publico immed·'ato e real, mas, de facto (é preciso 
que se diga ·co.m sinceridade), 1nais para at!tender a si-tuação pecun iaria 
ele determinados i.nclividuos, afim de satisfàzer e grangear a:s symp;a-
thias desta ou -daquella clientela eleitoral. 

Muito mai.s do que dos interes·ses -da Nação, cu idou -se das van'ta-
gens ele minorias influente:s, const'ituinclo7se no proletariado uma classe 
privilegi.,da - que é a elo operario official - e cr.eando esta·dos·rnaior-es 
de func-ciona rios n1ui tas vezes -superiores em nutnero ao,s inclispeiTlsave is 
para o .serviço, para multiplicar as sinecuras ~ a clisltribuir. 

Por outro laclo, ·este d.esejo incontido, insoffddo de dar a todos 
·os problemas que existem em um paiz novo, como o Brasil, solução 

i·m,Inediata, setn contarmos con1 o tempo, setn com1prehendennos que a 
União es'tá em uma s·ituação d·e difficulda,eles pr.ementes, qual a que 
atravessamos; tal afan bem mo•soh·a quanto se olvida o uni co dever do 
1non1ento, que é seriar 01S proble·ma.s para dar soluções seriadas, cabiveis 
nos recur.sos orça·m·entarios e -e1n .seu -clesenvolvin1ento norn1al. Se ~1ão 

procurarmos de um modo honesto e simcero, estabelecer as clespezas 
publicas d·entro das forças or.çamentarias, s·em onerar mais o conl:l' i-
buinte federa l, sem lhe agg-ravar as des·pezas e aniquilar as forças tri-
butal·ias que estão esgotadas; se não amcla.rmos por esta f6rma como 
nÓrma ~de a cção, con1 um l·í.gor absolulto, 1por n1ais a1nargo que s-eja 
o cumpi.rmento exacto dessa regra ele viela, perpetuaremos uma s ituação 
ele .m.en:tira, qual essa a que nós cl1 egamos e cú1e vercladeirament~ sa 
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trad'uz, elo ponto de vista legis latt ivo, por uma •bra oroa.m entaria in-
sincera. 

Sr . · Pr.esi-clente, não ha fugir dahi. Ou havemos de estabelecer, 
para solvermos o problema fimanceiro, o balanço ·ex·acto da r eceita e 
-da despeza, não das des·pezas com -etiquetas doifferenttes - umas e:><tr a -
ordinarias, outras . não dm,a,ndo senão um triennio -ou .dous annos ou 
um exerci·cio apenas; esta co1n receita oo:pecia liZ'a·da ; aquella con1 re-
cursos de cr ed itos mais ou menos hy.poth EJtico.s-ou havemos -de esta-
belecer esse ba l·amço· honesto de toclos os gas:tos ·de mo-do a que t:oaas 
as clespeza;s pubHcas indispensaveis sejam compuüudas ·e, de oullo lad o, 
os recm·.sos par-a fazer face a esses di·spendios; ou enttão é a ban ca -
rota que nos espera. 

Agir po r f6rma outr-a será votar orça mento a,pparentemen.te equi-
libra,do, -mas que na r ealidade trará como consequencia o cltefi ci"t; mui-to 
maus eleva-do do que aqu elle a que a lludio o relattor do oroamen·to ela 
Marinha , ·i-sto pelo simtples facto ele t-erem sido a rbi trariame-nte majo-
radas r eceitas, e diminuid•as -despezrus, ou m esmo occultas muitas .nas 
dobras das cau·torizações" ou no orçamen•to parallelo dos ct.ed itos de 
mil e um a denowinações diver-sas. 

S. Ex. alludio a cleficit no orçamento corrente. 
N6s podenios, em poucas pa lavrats, r esumil-o, -declarando que esse 

clef'icit se eleva a muitíssimo ma.its de 200.000:000$000. 
O orçamento vo tado já ·contém um ctejicit de 30 e tarutos mil contos. 

Uma em issão · de _apol:ices foi feita ha poucos dias no valo1· -de 
105.000 :000$000-

Representa uma imsuffi cien ciá de r-eceita, um cce!ici~- Vimos cr editas 
extraordina rios vo•tado.s pa ra -paga,111ento de l])res·tações de nav ios de 
g uerra en1 construcção na Europa, para as loucuras .ao M'ini st~rio da 
Agricultura, para o arremedo do ensi-no m ili tar e outros gastos a,cliaveis . 

Vemo:s, todos os ·dias, pequenos cl'edito.s solicitados para es ta e 
aquella obra · que se reputa essen cial. 

Vemos mensagens .pedindo credito para -duplica tas de ·empre.stimos 
para o mesmo fim, como aconteceu para a rêde f.errea -do Ceará. 

Outros bills ele inclemnicl.cud e se .nos v em pedir porque a •taes gats'tos 
n ão pr-ecedeu autorização legislativa_ 

T emos ne~te mesmo orçamento a ugmento ele despez-as da Secretaria 
de Marimha que· se não justifi·ca em lei . 

O SR . .SERZEDELLO CORRlllA - E au'torizações da das aos ministros 
pa.ra faze r em reformas. 

O SR. CALOGERAS - Tive occasião de ·estudar a moclifhcação fei ta na 
Secretaria de Marinha, de accôrdo com o decreto legislat::vo n. 2.370, 
el e 4 ·de J an eiro do anno passado. 

ó ra , Sr . Pres-id-en te, este clecr·eto taxattiv.am ente estabelecia (são 
palavras que cortei · do documento legisl a tivo ) estabelecia .,-- «tu-elo 
sem a ugem en-to -do to-tal do orçamento)). E, El!1tretanto, a r-eforma a u-
gmenta em cer-ca de seiscentos contos a -despeza con"l a SecrEltaria. 

Ora, n es tas .cond·ições, Sr. P r esid-ente, (e volto ao pon-to de par-
tida) !lemos um dever imperiosi.ss imo a cumprir: é estabelecermos com 
a maior sincel'lidade, com a m aio,r boa fé , o •com·puto exa;cto. das deSJp·ezas 
a qlle o Gov·el'no ter-á d e ·acudir no exercicio v:tndouro. 

Eu não s·e i se esta foi a norma -ela Commissão. A' primeira vista 
n ão posso clizel-o, porque o nobre deputado ,pelo Amazonas argum-entou 
com cifras que me .parecer a m exootas, e provando como as res·pon-sapi-
J.i.üacl oo effect ivas ela União ·eram ,ele natureza a jsutif i-car o augmem tó 
da verba computada, n a ·'emé-nda que S. Ex. apresentava. O .·nobre 
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relator do orçamento da Marinha, na sua resposta ·de ha pouco, v em 
nos dar a entender ·que, .de faCJto, •taes r ecursos são necessarios, •nas que 
s·erão .custeados mediall'te creditas especi·aes solicita;dos •pelo Governo. 

Mas, neste caso, que fica sendo a sinceri·dJ(llde da .obra orçam-e.ntaria 
{lO Congresso? 

O .SR. SERZEDELLO •CoRRJl:A - O (}overno faz por um:;~. operação ·de 
credHo. 

O SR. CALOGERAS - Não póde fazel-.o .porque a p ro•p.ria lei .taxali· 
va.men te declara que h a de custear a empreza com a dotação 01 ça-
mentaria. 

Por .mais grave que se me afigure a •S·i•tuação fim,anc·eira elo paiz, 
não sou um desalentado; pelo ·contro.rio, sou um optimista em m eu· 
modo '.ele agir. Ha muita economia possivel, ha muito o.n.d.e cortar. 
Ulpoiac!os.) Basta querel-o de verdade. 

Basta ,para isso uma unica causa : é que de facJto a Comm'ss;io 
de Finanças a Camara (para ·Começarmos pelos nos.sos trabalhos) se 
ínspire .no exemplo dado em época bem recente, que co1nstHue um pa-
drão de ·gloria para a energia, nfw digo elo. Congresso, mas do con tri-
buinte brasileiro, para a sua co.mprehensãó n:tida da gravi.lacl e .do 
momento que ,a;travessa;mos, no.s ultimas dias do Goveru10 do Dr. Pru-
dente de Moraes e dura,nte o qurudriennoio elo Sr. Campos .Salle<s, ao qual 
.nunca é •de mais associar o perenne e glorio·so nome de Joaquim 
Murtinho. (Mw!to bem.) 

·Ha muito o•ncle cortar. E' lançar os olhos nas d·emasias d.a actual 
administração; no ·desrespei!to â.s leis fiscaes; tnos excessos adnünis-
·lrrutivos em detrimento elo Th esou!'o ; nos desejos, do Congresso e cln 
Executivo, -ele resoly.er e"Jn mjnutos, .problen1as qüe e n1 .outros pa izes 
se reso lvem em dezenas ele annos. (ArJoi.c•clos.) 

Não estamos sen'timdo, aos borbotõe~, cheg-arem os ex<emploo á 
n1e1noria? · 

Não vimos outro dia . o novo reg-ulamento salva,clor ela inclus<tria . 
. da borracha, ao qual com tanto espirito se referia o Deputado Nicanor 
do Nascimento, mos'trando a. tabella d·e vencimentos elo pes·soal desti-
mado a solver a crise cl.a borrac-ha aqui no Rio ele Janeiro? (R'i,sos.) 

Como este temos tantos outros exemplos; mas para qu e multi.pli car 
as citações se ellas estão na cons0iencioa .ele to:dos nós, ·e eu ·estou 
a ·cansar a paciencia .dos ·Co !legas? (Não apoictclos. ) 

Bastaria para resolver a cr ise em que nos cl·eba;ten1os, e co m 
estas palavras quero terminar, que ao Brasil voltrussem a 1preclom i na r 
mos conselhos go.ver·na,m·entaes os predicados que ·durante •tanto tempo 
foram os caracteristicos elas maiores cap.acidacle<s acl ministra.t·ivas e 
po:itica.s d'e nossa terra: competencia e juizo. (M?.t~11o !Jem, 111/!oito bem, 
O o'1'Cu?o1· é cuAnp?·iment,culo.) 

E ' e!: cerrada a discussão. 

VOTAÇÃO 

Posto a votos é appJ'pvac1o em 2" d.iscuss i'to, sal I' O as eme~ld·a.s, o 
13oguinte a·rtigoo c1o projec.to n. ·u,q: 



Sessão de 6 c1e 
A gosto 

O Pre.s.iden te da Hepublica é au torizado a d-es-
pender, no an.no .de 1913, co·m os s erviços a carg·o 
{l o Minis terio ela Mari_nha, ·a quantia de r éis 
46.7 30 :797 $203, papel, e 500 :00 0$, ouro, a saber: 

1. Almi•rantado ... . . . . .... . . . . ... . 
2 . Inspectoria de E ng-enh a ri a Naval. 
3 . Audi-toria . . . .......... . .. . . ... . 
4. Cor po ela A.rma;da e Classes Anne-

xas . . ... ... .... .. · .. . ... . ... . · ... . .. · · ·. · · · · 
5 . Corpo ·àe Marinheiros Nacionaes .. . . . . . ..... .. . . 
6 . Batalhão Naval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . 
7. Escolas ele G rumete.s e de Apren-

dizes Mar i nhei·ros. . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . 
S . Arsen aes . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... • . .. . . .. 
9. Cat~itanias de Portos. . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . 

10. Depositos Navaes. .......... . .. . . . . . . . ... . . .. . . 
ll . Força Naval... . .. .. ..... . .. .... . .. . ... . . . ... . 
12 . •HospitaJes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. . ... .. . . . 
13. Pharóes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . 
14 . :ES{)O]a Naval . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... . 
15 . Directoria d·a Bibliot•heca e Mu.seu .... .. . .. .... . 
1 6. iCla.sses inact ivas. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . 
17. Armamen to e equi pacnento. ... . . . . . .... . .... . . . 
1·8 . Munições de 'bocca. . . . . . . . . . . . . . . . , .. . ... . . .. . . 
lD . Mu.nições navaes .. .... . ......... .. ........ ..... . 
20 . Materia l de construcção naval. . . . -.. .. .... .. . . . 
21 . Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . . . 
22 . Combu.stivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . 
23 . Fretes, passagens, aju das -a e custo 

e commissões de saques . . . . . . . . ... . . .. ... . . . 
24. E\rentu aes . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . 
25 . Reconstru{)ção do Arsenal do Hio 

ele J a neiro. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . .... .. . 
26 . Directoria do . Armamen to d·e Ma -

-t·.inha . . ............ . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
27. Comml·ssõe.s n o estrangeiro. . . . . . . '500 :000$000 

500 :000$·000 

1.173:264$000 
27: 000$0 00 
73 :200-$000 

12.234 :899$97 6 
2.4 71: 992$625 

310:7 ~2$000 

•1. 384 : 300$00 0 
3 . 984 :126·$687 

.510 :875$0 00 
80:250$000 

3 . 717:014$000 
267 :7 00$ 000 

1.6 82 :860$000 
529 :-300$ 000 

91:800$000 
2.293: 823$515 

600 :0·00$ 000 
7. 479 :1.89$ 400 
2. 000 :"000$000 
1. 50 0: 0D 0$00 0 

1.000:0000$000 
1.'50 0 :00·0$000 

370:000$000 
270 :00 0$000 

600:000$000 

578 :5·00$000 

4 6.73 0 :79 7$203 

O -Sr . Pedro Lago (pe!'a o11dem.) requer verilficação ·de votação. 

O Sr. P residente - Os senhores que approvam o projecto ·qu.ei.rám 
levanta r-·se e conservar-se ele J>é . (Pcms et .) 

V{)lara.m a Lavor {lo projecto, á ~lire i.ta 49 Srs . Deputa dos, e ;1 
esq-uerda 56 . Total, il O 5 . 

Qu-eiram levantar-se os senhores que vota·ram con tra. ( P cmsct.) 
Votaram -co-n.tra, á esquer.cla 1 e á di·reita nenhum. 
Es tão prese.utes 106; .com o Preshl en te 107 . O projecto fo i a;p-

ovado. 
Ha no recinto o .numero estricte:mente preciso pa.r a a-s votações; 

ftrata-s·e 4 a votação d e u m ·orçamento ; espero que nenhum elos Srs. 
Deputados se retire do n·ecim to: 

Vou subm~tter a votos as em endas. 
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Votação da seguinte emenda .n. 1, do Sr Pereira de Oliveira -e 
outros: 

Onde convier: 
«Acquisição de ·embarcação de al•to mar, que ·será entr~gue á Ca-

pitania do Porto de F.Jorianóopólis, destinada ao serviço. ·d·e soccorros 
por occasião ele naufragio., 150 :000$000.» 

O Sr. Celso Bayma (1Ja.?"Ct erJtiX!IIninhcw a votc•ção) - l:fr. Presidente, 
esta emenda ·n. 1, manda dar a i.mportancia ele 150 :000$, para acquisi-
ção ·de uma lancha cle.stin.a,da á C&pitnia do Poi' to el-e · Santa .ca·.tharina. 

A •Camara sa.be que ·a costa do sul do Br&sil é tempestuosa ; ainda 
não ha muito tempo . (peço a aite1nção da •Cama.ra, porque s·e ~rata 

de uma medida de humanidade ) houv!'> u.m na.ufragio a poucas milhas 
da Üha de Santa Gatharina, -e per·m&neceu na •ponta d·e um mastro, 
durante 14 hora , um .naufrago, não pod·endo a 1noosa. Capi'lania do 
PoJ'to ·p·restar-lhe o mais insigniüc&nte auxilio IPOr não te r . meios ·para 
fazer chegar que .esse infe liz ·levara soliclitando ·du rante longas hora<!. 

A noss·a Capitamia ·não tem m·eios, nem está a l)parelhada .naqu-ell a. 
cos•ta tempestuOISa, de fa.zer chegar o mais insignificante a uxilio a 
quem dene nec-essite. 

A m·edid.a contida na nossa emenda é , portanto, uma medfcla 'd·e 
humani.c1ade, e eu a solicito e*! ·nome m-esmo da 1nossa civil-ização, 
do interesse do.s via.jan1·es do littoral do nosso sul. 

Em naufragio havido ha algum 1tempo, em frente á ca.p ital do 
m·eu Esta.clo, um navio, batido por fort-e tem1pora1, clesappar-eceu esma-
gado, -estraçalhado pelas . ondas diante da .Ca·pitania, ·impO'tente e cles-
appaJ•elhacla ele um reboca<lor para o serviço ele salvamenlto. 

Tra.ta-IS·e, porta:nto, ele uma medida cl·e humanidade, para a qual 
solicito o voto da Oamara. Nada peço vara 'Samlta C!!:tharina. 

E' o 'interesse superior da vida elos que navegam na. costa elo sul 
do Brasil que .d·efendo na n ossa emenda. '(M1tito bem.; m1tito bem .. ) 

O Sr. Gale ;;:o Car'Valhal (pela onle1n) - •Sr. Presid·ente, ass·ógnei 
com ·restricções o pa.recer •da Commüs,,ão sob1•e as em.end ás, e a razão 
porque assim proced i foi porque no seio da Com missão fui favo ravel 
á approvação de muitas ·em-endas, entre as ·quaes es tá a que vai ser 
subm ettida agora a vo.too. 

O .Sr. P .ves:tde·nte - Os s·enhores ·que approvam a emenda n. 1, com 
parecer contrario da Commissão, queiram · levan•tar se. (Pausa.) 

Foi r·ejeitada. 
O Sr. Celso Bayma (1Jela 011clem) requer verifi·cação da votação. 
Proceden'elo-se ·á verificação da v otação, reconhece-se ten~m vo-

tado. a. favor 36 Srs. cl·eputados contra 68; to'lal, 104. 

O Sr. Pres~dente Votaram a favor ela emenda 36 Sr.s. Depu-
tados e con•tra. 6·8; total, 104_ . 

'Não ha ~umero. 
Vai-se proceder á chamada. 
F ei·ta a chamada, V·erifica-se t~r·em se ausentado os Srs. João 

L o-pes, Netto CamiJello, Arista.r cho •Lopes, Alfredo de Carvalho, Al-
fredo Ruy, Dionysio Cerqueira, B,nrl rigues Alv-es Filho, Erico Coelho, 
Mauricio de Lacerda, Fra ncisco Veiga, :Bapti·sta ele Mello. Canelido 

28 
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Mo•tta, Alberto Sa rmento, Carvalho Chave>s, Pereira de Oliveira, CBiso 
Bay>ma .·e Victor d·e Britto . 

. o Sr. , Simeão Leal (1° . Scxwetcwio) prooede á {)ha mada dos Sr s. 
Denutados. 

O Sr. Pres.ide>tte - R e.s.ponderam á e>ha macl rus 104 Srs. D eputa dos. 
Não h a numero para se ~H"oseguir nas votações. 

V01tação das emendas off.er ecidas ao ··proJecto n. lljl, de '912, f.i-
xandQ a -despeza 'do Ministerio da Mar inha :Para o ex,ercido dB 191 3 

Sessão de 7 ele 
Agosto 

(vide ,proj-eoto. ,n. llt6 A, d•e 'i912) (2" discussão). 
Vo'tação da segu i·nte eme.nda n. 1, do Sr. P.e-

r·eira •de Oliveira e outros : 
<<O nel e conv1i.~ r: · 

Acquisição -cl,e emba rcação •ele a lto m ar, que será entr.egu.e ,á Oapi-
~anla do Porto tCl·e Florianopolis, .c],estinaJcla ao serviço .cJ.e soccorros por 
occasião •de na·ufragio, 150:000$000., 

O Sr. Celso J3ayma (peLa oncLem ) - Sr Preside nte, a bancacl·a de 
Santa Catl,arima a'])·r."s.entou ·'essa em enda n. 1 ao Ministerio da Ma-
rip.ha, dando •autorização a o resp•e.cHvo ministb·u para a co.mpra ·d;e uma 
embarcação d'e a lto m a r a S·er em,pr.egacla no serviço de soccorros na 
eosta s-ul do Brazil. 

O pareeer .ela Commissão de Fina nças, contrar io a essa .emen•Ja, 
tem dous fnndamen'tos para o.s .qua.es chamo a a•tt•enQão àa Camara. 

O '])r.imeiro fundamento, '])elo qual elle •combateu €sta •em enda, fun-
da:-s-e em q·ue o Mirristerio •d a Mari·nha não saHcitou semelhan'(,e m.elho-
rainen'to . O s.egun'Clo fu:ndamento, pelo qual a m~esm,a Commissão se 
oppõe á aod-o'])ção •da •em enda, é que a Capitan•i·a do Porto de SaiJ..ta Ca-
t har ina •estrt appar.elha:da l])ara ·fazer ~esse .serviço 

. tE' justa m en t·e este segundo ponto qu e venho contra ri ar, porque a 
Capitani a .do Po-r,to d'e Saoüa CàthaJ'ina não está a•pparêlh>l!da para 
faz.er esse serv iQo ; m-ui~to ao .con trario, e ll a está inte i·ramente desap-pa -
r.elhada, em ·COTI1d.ições de ·não pod·er prestar o n1•a is i1nsi gnificante soe-
corro a •quaJlqu.er •nav io que ·por acaso t en11 a o .in fo rtunio de n aufrag-ar 
na;q·ue llas t>arage.ns. 

,I-Ion'te:n fiz sent-ir [L Camara ctu.e j[L em dous desastr.es occorrirlos 
na.s v isinhanças da nossa C.api•tal, a C~pitania do Porto s entiu-se com-
pletamente i.mpoten•te nJara pr·est a r .soccqrro que o mais e l,em entar se,n-
timen•to -ele ·lmmam i·dadB lhe i·mpunha. 

Não é, Sr. p ,,esidente, portanto, um mel.hora:-n ento uni·camente para 
o m•eu Estado que eu reclamo. (A1JiOicocLos ) Este m elhoramento ir á 
torna·r, ·pelo n1·enos, :mais tranquilla e seg-ura a passa .. g.em daqne~ les que 
viaja m ;pe-Ja cos'ta .sul do Brazil. . 

E', portanto, para· u:na m ecl i.da •J·e humani-dad e que solici,to a rut-
tenção da Camara, qual a ele a,p pa-r.eJ.h a r a Capitania 'd o Porto d e .Santa 
Crut.harina das co.ndições norm rues, indispensaveis, qú.e qualquer pa iz, 
dos m enos ·civHizaclos, a ppa•r.elll a para soccorrer ·aos navios em . p erigo 
ou .aos :na-u.fragOls em rno'lnent os d-e ·in f.o rtu·nio. 

Peço, portanto , o voto da ,camara •para a nossa .em en·da. (Afwi.to 
!>em ; m~•i:to bem.. ) 

Posta a vo tos, é approvada a r·ef·eri'd a· eme,n'd a n . 1. 

O Sr. Serzedeno Corrêa ~·-R·equ e iro v erificação da votação. -
Proce·d·en.do-.se [L v.e·rificação da votação, reconhece-se qu e votaram 

a .·ravor, •8 0 . Sr·s. D eputados; contra, 28; totrul, 108. 



áS 'i 

VQitação da seguJn.te emenda .n, 2, •do Sr. Callog-eras : 
·«Accr.escente-se: 
·Art. E' o P1•esid·en te da R<Wublioa autorizado a dar baixa aos 

~·a,:VliOi-3 •da -esquadrra que .já não ten11a:m valor militar, nem possm.'ll. ser 
appJicajjos a serviços auxi lia r.es. •.raes navios serão vendidos em has•t-a 
publica e o prod·u,etto será escr iptura;clo como r.eceita especializada .para 
acq·uisição de rnovo mate ri·al ·e c-oneerto do ·ex is•tente.» · 

· App·rovada. 
Vo•tação .dà seguinte em end a n. 3, •do Sr. Callogeras: 
Accr.escen te -s·e : 
Ar•t. E' o Presiden te da Repuíl:úica aut-orizado a mandar estu-

dar e ,pôr -em ·execução ·systemauc·a nos navios da esqua·dra um syst-ema 
de premias, pecunia·rios € honoríficos, i1solada ou .cu·mulativ.am ente, co1n 
o fito- d.e ·PrO·mover e galarcloar o aperfeiçoamento do •tiro d.e guerra. 

Não se conferirão pr·emios sinã,o em face •de tiros 1•eaes, desprezada 
qualquer das&i·fkação porve.ntura oriu.nda do maneJo dos tubos de ex-
erckios. 

As prova.s serão feitas com canl1õ.es de todos os calibres. 
No relwto·rio an:nuo do Ministro .da Marinha virã-o IJUblica!das ta-

bellas das q uaes dev.erão constar : 
a ) a natuTeza dos a lvos e as distancias do tir-o; 
b) nmnes ·dos .navios ·em exerci-cio; 
o) .numero •je .canhõe.s ·u;t.iJoizadüs, :por navio e por cruJi.bre, especifi-

cadament•e; 
â) indicações sobre .si se t:rwta cl.e primei ro ex.ercicio de tiro ou de 

guarnições já adextradas; 
e) numer.o •de ho:n.ens ele guarnição d_e cada peç·a; 

.f) .numero ele a is,paros feitos, •POr canhão de cada balibr·e e d e 
cada navio; 

g) numero ele impactos, d•lrectos ou m E!d iante ricochete; 
h) ve lociclad.e do •tiro pqr minuto; 
i) nl1.mero de impact-os PO!' mi·nuto; 
j) pontos obt idos por to.rre, por ca·nhão; 
lc) nome do m elhor apontaj~ o-r ele ·Cada · .navi-o; 
l) numero de impactos por mi.nlllto sob a criação elo melhor apon-

tador; 
m). estullo comoar.ativo ·com os resu]:tados do tiro nos clous annos 

anteriores: · 
' § 1. 0 Os exerci·etios •de •tiro serão ·feitos pelo m enm dt\as 'Í•ezes por 

anno, para cada navio, e, tanto quan•to prati camente •poss ivel, em qual-
quer estad o de a·gi•tação_ do mar. * 2.0 As {lespezas corr.erão pela verba "Mu:nições .navaes.» 

Votação ela segu,i!'rte e•nenda n. 4, ·elo Sr. Serz·Ei:1dlo Cor rêa: 
"Tabeiia ·ex.prJcajt iva na rubrica -'- Au.cJitoria - o.nde se lê: tl'es 

atJXi1iare•s, 45 :000$; diga-se: •tres aucl·itores de Marinha, 45 :000$·00 0., 

O Sr. Serzedeifllo Corrêa ( PBl<t off.'àl<mn) - .Peço a V. Ex., consulte 
a Camara si co·nsente .na .reltirada desta emenda. 

·C.orisultacla a ·Camara, .concede a retirada da emenda. 
Votação da seguinte emenda n. '5, do Sr. Juvenal Lam.art!ne: 
«A' ver.ba - Capitanias dos 1P.or.tos - aoores·cente-se : 150 :000 ~ 

para a . acqou isição de um reho<:aclor para o serviço do porto oclo Natal 
" pharóes do canal ele S. !Roque.» 

O Sr. · Juvenal Lamartine {pe~c• ·p?Ylem) - ·Sr. lPrestclente, a 
emenda que tive a honra de apresenta.,· ao orçam.en to da Mari·nha, e 
que peço ·á Camara se digne approvar, correspo.nde a uma nec.essidad,~ 



palpitante e urgente. A · Cap-itania do ·P011i:o de Natal .lucta desd·e muito 
com a falta de conducção para o .fo.:meci.mento dos ·pharóes e pharo:1et0s 

~ d:à éoS,ta ·do ·Riõ CL amd~e do L\Jo.r•te. · 
Em recente carta o .disti.n.cto offi.cial ele Mari.nha .que exerce ,·.a3 

funcções ele ca;pitão elo porto ·daquelle ·Estado ·dizia-me: (Lê) 
ciÀ <Lcquisição de um rebo:cador •paxa esta capit.a.nia é uma neces-

sidade que de ha ,m;uito se f.az sentir, e que tem .sido insistenteme-nte 
ped.ido, por todos os meus antecessores . A di.ffi.culclade de co.nducção 
para o abastectme.nto ele · combustivel " s·o'breS<Llentes ·para o.s pharóe~ 
é immensa, e ag·ora mesmo .acabo de .telegra-)Jhar ·ao ins·pector de Por-
tos e ·Costas, dizendo que Se· vae extinguir ·o phar6l ele S. Roque, por 

· faHa de cond·ucção para .a combustível. Com a diminuta verba de 100$, 
j.:l, em parte gasta para o transporte, é-me impossível f.J~ta,: •barcaça3 
para esse fiin. A praxe tem stclo pedir por favor aos mestres ele bar-

. caças· ·para fazer o trans·por:te, mas· sujeit-o .ao .espaço ele que ·dis.põem 
a bordo, se faz irregularmente e ·em lagares distantes· elos p.haróes. 

~Cotn o rebocaclo,r tudo isso ficaria sanado, e a inda as deSi)ezas de 
cerca ·de 8 : OOO$ annuaes com o recarregamento d.as boi as illuminativas, 
q·u e' reglu·1a·!'•l11{·nte üica1n1 .s.e i.s ~·n·ezes atpagadr. .s f' ·inu· e; .s.>> 

Hecebe.ndo esta car.ta, entendi-me üom O· Sr. Ministro da ·Marinh1, 
que me aconselhou a ar>resentaç·ão de emenda, ha:bilitamdo o <Governo tL 
des:p•ender a qua:n•t:',a •d•e 150 :0·0·0·$ a 2·00 :000$, ·.com a a .cqu.isiçiio de um 
r.eltio•cadiO•r. Fi•quei 11>0S 150 :000$, a'.'te.ndcm·dO a!j condições f'itnan.ceiras do 
paiz. 

Não· comprehend.a, .Sr. Presi-dente, .como neste mes.nto orçamento se 
dá ao 1Governo autorizaçã-o 1Jara gastar milhares de contos e.a.m a .com-
p<"a ele .navios -de .guer.r.a, -cleixand·o-se, e.nrtretanto, as costas do Brazil 
·.sem· ii1uminação, .com os phar6es rupagruclo.s, á falta ele conducçãG do 
~ombustiyel a elles destinado. ('A121oiados e não cwoictclos.) 

'Peço, p'Ortanio, á Gamara que attencla á n ec.essi·dade, · tracl uziclft 
na minha emenda. (Mnit,o b·e<m; 111 .. 1/Jit-o be+m•:) -

O Sr. SerzedeUo Corrêa (1Jlel.c! 0?1/J,em) - Sr. ·Presi·dente, a mai'Oria 
cl.a Com.Jni.ssão ele Finanças ·deu •pareçet .contrario !ás em-endas aug-ln ~n
tando d espeza, ap.resentaclas a este orçamento, e assim procedeu con-
vencido ele que a situaçã:o ,p.recar ia que atravessa o paiz não permit.t·e 
.accrescitno nas verbas orçatnentarias. 

Ainda hontem a >Cmnmissão · assignou o u!rtimq clo.s .. orçrum.entos ele 
clespez·a .of.ferecidos, e na pocasião se ver i l:icou a exis tencia d·O -cbefõcit de 
mais ele 16 . 000 :000$000. 

Quer isto dizer que a Comm issão apresentou â. Gamara .u,m. o-rça-
mento prol'·unclamente desequilibrado. A ·Camara já leu esse orçamenrto; 

:· declarei ahi {tUe assig.nav.a o •parecer ·CO•ITI -restri-cções, certo ele que .na 
3:• cl is cus·s.flo a •propria ·Coa11missão ·pediria ao Sr. P r esidente ela 'Repu-
blica, aos Srs . Ministros, a indicação das medidas tendenrtes ao equ!-

•Hhrio . -- -
A Commissão não assumiu a responsabi!i.dade dos c6rtes .precl-

sos .na despeza, pelo receio de desorganizar serv içoS; .m.as .quer ouvir o 
Po·cle·r -Execu!"tiiVO-' e, de fLCcôrd'O com .as i·nfonmações cleste, .cumpr..i.r o 

,. Seu . prind·pal, Q seu tnai.s· C01116SÜ1hO e rudímentar dever: ap~·esen•tar á 
' C amara um oroa,m.ento perfeitamente equili,bÍ·aclo . 

.c-\. Ca.mara, ·POr g·.ra.:nd e maioria, ,a.caba de vofar o auglnento· (le 
J50 :000$ para ·Santa Gatharina . 

. 0 . · p:;i.reé~r declara que, - em seü :re1a!türro, o Mi.nistJ·o ·ela Marinha 
-não ilecle semelllante provideJ\.cia; encarregado como está da suprema 
' ad.ministração âa Marinha pare.cia que, si a. medida 'se tornas·se ur-
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gente, indeclinavel, '<'l Ministr·o deveria em seu relataria co.n·signal-a . 
1'J'ão o f·ez . 

A em enda que ora se vae V•Otar estiá em iden\t.ioa ·condição •á ·re -
lativ-a a S:l!nta Catharina. iill' para o •porto de Natal.. 

Natal t em •cerca de cinco ·pha'l'óes . .. 
O SR. JuvENAI" LAMARTINE - Se\l:e . 
O SR. SERZEIDELLO CoRRÊA - . . . sete pharóes, os quaes f ica.m a pa-

gados por falta de embat,caçãü que conduza ü oleo .necessar.io a os m es-
tnos. 

•E', •portanto , j•usto que a Camara V·Ote não ·SÓ esta en;enda para 
o 'Rio G rande do Nürte, •camo tambem as ·emendas :re!a!Li'v.as á · BalliE!~ 
aü Pará e 1todas as emendas consigna·nd.o · augmento ele clespeza, fi can-do 
com ·a respo:nsa:bilida cl·e desses augunentos de · despeza. (liit~Vto bGm; 
n~to bern. ) 

· E' approv.ruda a r eferida ~menda n. 5. 
Votação da s eguinte emenda n . 6, do i': r. "Galeão Carvalha,J e ou-

<tro: 
«Acc.rescen te-se: 
l~k·a o Go·ve.rno a ubo1:1iza.c:i:o a construir ;u;<T:• edifi.c·i·o 1para d CapHa-

niá elo Porto na ·Cidade de Santos, Estado ele ·S. :Paulo, a1)rlndo f-8.1'1!. 
esse fim o credito cl·e 300 :000$000.» 

O Sr. Galeão Carvalhal (P·ela ordem) - Cha mo a attencií.o 
da Camara para os fu•n.damentos do parecer ela Com.missão de Finaln-
ças. A .Comm is são redigia o segu inte p :l!recer: «A cidade d e .Santos 
é im·poi-~tante , o ~s·eu porto é un1 .elos pri·n cLpa·es da Republica. ; justo 
é que a CaJpitania não est·eja il1convenie·ntem ·ente installadall , 

DiaJr:tte cie semelhantes premissas a Cama.ra esp erava que a Com-
missão approvrusse .a emenda; mas a conclusão é pela sua r e j e ição, 
á v i.S.ta elas circums•tancias 1H'•ecari a s do Thesouro. 

•Sr. Presiden't·e, o, nobre deputado p elo Pará está demasiaclamEmte 
rupavoraclo diante .elo deficit que nos ameaça. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não Sipoiado ; não é demasiado o temor. 
0 SR. GALEÃO CARVALHAL - Eu já emit-ti a uninha . opinião no 

paPece r que formule i sobre o orçam em to elos Negociocs Exteriores. 
O •SR. SERzEDELLO CoRRlDA - Deus 1perm.í1ta qrÍ e esta seja a ver-

aacle; ünfeli zmente, não é. I 
O ISR. GALEÃO CARVALHAL - Nós 'não podemos affirma.r á Camara 

qua·n:to é e m definitivo o •cf<eficirt que nos a m eaça ... 
0 .SR. SERZEDELLO CORRlDA - Não apoiado. 
0 · ~SR . GALEÃO CARVALHAL pois não temos o .o-rçame1lt0 ela 

Receita assignado, n em os calculo.s d·efini!livos dos exerci c ios passados. 
O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. ig1n ora qu.al · é o Orça.m entp el a 

R eçeita? 
0 SR. SERiEDELLO CORRÊA Ahi está a pwposta; O Relator só 

poderá diminuir, nunca a ugmenta r. (Ha ot,h·os C~1W1'~'es.) 

O SR. GAr.EÃO 'CARVALHAL - Sr . P r es id ente, eu ia clizenclo, e o 
confirmo, que o nobre cle.putado ainda não tem da.dos positivos para 
afiançar a quantia exacta elo ciJe!icil:. -

O SR. ·SERzED11JLLO CoRRÊA - Oh! Ahi e•stá o orçamento claro-
como a. luz do sol . 

O SR. GALEÃO CARVALHAr. - Estamos a inda estuda-ndo o Orça-
m ento da Reecita. 

O SR. SERzEDELLO CoR.RÊA - Peço a 'P·alav r a . 
O •SR. GALEÃO CARVALHAL - -... e o s eu r e la tor não :tem até est.e 
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momento as informações precisas sobre a renda do primeiro .semestre 
do exercido correu te. 

·o .SR. ANToNro · CARLos - T·em. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Para nos dizer em quanto })óde 

a v a lia r a receita geral. 
E, .Sr. Presidente, do estudo meticuloso, no seio da Commi•ssão, 

imParcial ·e va•triotico, a que 1tambem estou· m e d·eclicanclo, com o 
maior interesse, desse ·esltudo resulta para o theu espírito, que uma 
politica de .econoi11ia ·e ·de resistencia é sufficiente para debellar quaJ-
cfuer dejiciJt. 

O SR. FüN.SECA HEI;MES - Não ·é o que estamos fazendo? 
ô .SR. GALEÃO . CARVAJJiciAL - Ba!S•ta, .sr. Presid-ente, que ' não sé 

inici·em clespe,-,as novas, que não se •p·rom ulg uem ·decretos novos, crean do 
serviços acliaveis, · •.para que o orça:me11to da r ecei·ta se colloque em 
perfei to equilibrio. · 

As Pendas das nossa!S a lfandega.s es tão, man <festamen:te, em si-
tuação prosp·era. As d uas a lfandegas .principaes do Brasil, a do Rio 
de Janefro e a de Santos, devem .dar, no presente ·exercício, uma 
arrecadação approxinnada de 200. 000 coultos ele réis. 

Se ·nós attendermos a informações officiaes, que recebemos n o 
seio da Commissão, de que todas as fon•tes d·e r eceita se •desen volvem, 
em to lrb o paiz, bastat;á, como já disse, o sÚnples •espi ri·to el e economia, 
uma l'es is tencia e'fficaz, .ela ,parte elo Governo ... 

O ISR. SERZEDELLO CORRfuA - Emqua nto a rece:•ta iiugmenta ci.e 
6 °J 0 , a despeza a ugmen•ta de 26. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Assi•m não se póde discu tir. 
O SR. .SERzEDELLO CoRR.lllA E' um aparte a uma proposição, 

que é • falsa . 
. O SR. GALEÃO CARVALHAL A minha ·proposição é v·e•r.dadeira. 

O SR. SERzEDELLo CoRR:tJJA Emquanto a receita se •eleva de . 
0 J0 , a despeza eieva-se d·e 26 "i"-

0 SR. GALEAO .CARVALHAL - Mas deixe-me desenvolver o meu 
r aciocínio. Estou fallando cam sinceridade, com o ·es']Jirito despre' 
veniclo, com a-mor ao meu paiz, com ded icação pelo interesse pubJi.co. 
(Apoia.aos. Mu~to bem. ) 

rSr. Presid-en•te, clesde que o .propl"io Governo r es i·sta, na ·execução 
do orçamento, ás a utorizações, que muita•s veze.s, a Camara inclue 
nos orça·mentos, ser·á cs uff idente para a sua normalização. P unin do 
os culpados, coiiocando-se acima dos inter·esses pes.soaes, enfrenta n do 
a situação ·com ·en·ergia, os orçamen•to!S hão d'e se equilibrar. 

Eu não sou pessimi.sta ·e n em me . aterro diante elo dejic'i!t que S·e 
a:nnuncia. 

üs homens de governo, qu e cÓ·mp•rehendem seu dever, dev·em en-
carar as -d·iffi culda-des com decisão e com ·patriotismo. 

A si-tuação pl'esen'té -,não é -de desesipero. (Apoiados.) 
Eu não concorro ·para que façam o vrêgão de descreclito do nosso 

pai(<. N este particular, estou em pJ.ena divergencia ·com os meus cal-
legas .de Cammissão, ·embor·a cnnsider·e deHca,da a !Situação. 

O 'SR. SERzEDELLO CoRR:tJJA - São mo-elos de comprehender o p•a-
triotismo. 

O SR. ANTONIO CARLOS dá um apar-te. 
O SR. GALEÃO •CARVALHAL - Quando me fôr dado oo-cupar a tri-

bunal, com m lüs largueza, ·eu discutirei este assumpto e será UHova-
velmente quan<;lo se discutir o orçamento .da r eceita ; mas, não que-
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rend'o concorrer para que a qu a n•t ia de 300 con tos el e réis, dest inados 
á ·construcção de um ·edifi cio ap-ropriado á Capitania do Por to de 
Santos, e-mpobreça o 'l' l< esou ro N a cion a l, · par a o qua l o Estado ele 
S . Paulo concorr e com f or te -e avu Hada' qu an1tia ... 

.O ;S R. S ERZE•DEH- 0 CoHRJ!:A - E ·tail~ tb·em tem r ece.biclo muitos 
favo·r es . 

10 SJH. 'G ALEÃO C ARVALHAL - .. . •retiro ·mi Dlha e1n en r\:l a. 
Co:n2ulilrucl a, a 1Cam .a;ra con ce•d e a ;re·Nra.da p ed1ld'a . 
V c•ta ção el a .se•g;uin be em ·e·nela n. 7, d-o S r . Pedro -Lago : 
A ' ve·r·ba 9:1 : aug.tne,n.tada -de 1·1 ::2·00$ , ·para 1arttender 'á g.ratifi cação 

d•os 16 remador es ·el a ca.pi·l'ania cr·o ·Porto ela 'Brul11ia, á. Tazão ~e 150$ 
n1.ensa.e'.s . )) 

O Sr. Pedro Lago (p-ela onle1n) - ·S•r. P t<es•i.cJ.em•be, v d>l.l usbracl o 
R ela-t or {lo 10rçaím·e·nto •cia ~M·a; J ·i ·n ha. a~ca,ba d·e ac.o:ns·elh a r á IGan;a•ra a 
a,.pp • t ~o,vH ç~o ·elas ·en1·endas r ef er ent e-s a .Ba·hia . ,s, 1Ex . dÉ! u o seu tes-
tmhunho ~~l e qu e a em end'a m . 7, v -em ·r epa ra r •u•ma in.i'LN:tiça até hoj·e sof-
i~ri • cla .pe,us r em·ado:r.es .el a ·e a,pHani·a do Plo r to da B ruhia, ·en1 n ume1•o 
de Hi, e que te,e-:r:· •a.c t·ua lm•e ,. t·e a ,pen a·s a clia-r+a c om o g·ra.'tif icação de 3$, 
quantia ·]nsuff icire:nrt.e 1par.a sua .su:b.:::ris·t·E' nc-i a ·E:'m uan .E;~!ÜlJdo de vi:da •CaJr a 
co,m.o ·é •a ·B.a!ll i ~a . ~f-Ia a;pte,nas um ~a ~ugan.ento tdre 11 :;20rO·$ .com 'a a pprro -
va.çãoo el a .etn r. nrda :e es·tJe.:·o que a. Ca:tn a.ra assi1m·. fará, 'Dã'O só :01n con -
si~d:e ração ·ao cons e l:h.o •du ri;l·J.uE'tlre 'H:ela.toT .elo Ü ll'Qa.m etn•tiO ela .Ma.r inha, 
ma.s ainda co mo um tp•:<ei to á jus tiça. (Muit'o bem ; 'lllUi>to bem. ) 

E' r ej eita1cl a a em•encla n. 7 . 

O Sr. P edro Lago (1Jel-ci onlem) - ·· Req u,ehXJ V<J·I'áfi-oaçãv d€ v o-
tação. 

•Pd oce cl e•n.do-.s·e á verificação cl'a v otação l"e·con h·ece-se q ue •votaram 
a . .favor 44 Srs .· D ep.u ta-clos, co.htra 69. 

O Sr. Pret~idente - ffio i ,r ej.eHatda a e·m·en cla m. 7. 
Vota ção d a s·eg:uin t'e eme-nel•a n . 8, (lo S r . 'Pe d~ro 'Lago : 
i((• E ' ~ eo·nl()ed · i .da u1na diaria el e •5$ a o pat: ão-:m ór •da ·C a pita·nia .. d o 

Porto d•a Bah ia, .p elos .se.rviços eX!trao Pdi nario;s '!}r.esta.dOI5 fóra das h o-
ras ·d·o ·exlp·ed;ie•nte, td·ev e:ndo a rcl oeElpeza co rrer lá con ta · ela ·ve·nba '(< F O! ça 
navah . 

O Sr. Peclro Lago ( pe;a o1·clem ) A pll'O<ce•d<J ncl a !Cl<es·la e•mem'l•a, 
Sr . . Pre·s L5cnLe, e•sl!á jusUKcada ·p elo ~ I IJ'l'O J) l1iO tGovern•o : actualmente, por 
d-ecreto cles•t e a nno, fo,i a be·rto um •cwed i•to :pa;r a àoa r a .d ia.r ia d e ··5$ 00 0 
a o patl ão -mór ela Ca;pH a n i.a; el o P orto <J<Jsta Ga;pi.tal e o G O'v•emo ass im 
p poceod e·u, 'lYo=r·q u.e o 'patrão-m-ór só t ern ;os v en ci1n1 entO's -d·e O·f fkia:l J'e-
forma Q=ó . 'J:ii,nha cotn o prut.rão - rnó r 'C fllsa •p a r a ·mo.r a r , anas o lGove,rno 
tiro u e.s.t a .casa em ·vir tu d·e da s ohra.s J o p oT-to . N es·sa s co·nclições .não 
co mlpreJhen "1 o q.u e, ob:r i'ga.nclo o ·Gove rnq es1te ~r:uncci ·o n3.nio a :p e rnia11e-
c·er en1 serV'lço até ,fó. :'a das 'llora-s do exvexU ente e não M1e -clan d10 !ca.sa, 
não qu eLr a rer1n u·n e rar os se.u1s serv içO's ·d ev i.d a.n~e:nt•e . O p~trão-Jn6r da 
B a hia . e-s~á ·e•In .i d'enticas co.ndições ao >do •port o cto 'Rio d e Jan e,iro ; por 
i·sso eepe·ro q ue a Gama: a por um m o;v imento d·e jus·tiç a a·pop.r o.ve esta 
em en da . 

O Sr. Anto-nio Nogue•:ra ( pele• onlem) - S:r. ·P Tes•kl:emJe , bem a 
contrag>c·s to •tomo a a ttenção ocl·e ·V . -Ex . O •prutrão -.n: ór do R i·o de Ja-
n eiro ·t ev e '110 CO!'t'e.n'te .exerck,io u•rna ·d.i.a;ri a, que 1N1e foi a·bonacla n o 
o r ga:men to . ·N este, po•l lé·m,; q u·e or·a se v o't a, ,não ·foi inclu i,da a In es'lna 
cUspos iÇãiO. ·L?·e .modo ·que, si a Oama ra approvar a ·e n1 enda el o m e u hon-
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r.ado anni·go, Sr. Pe à•r·o -Lago, c:Olnp:r·mnet•te-·s:e d:es•::l.e logo a da·r .0 seu 
ass·e,ntiunemito a en1·enda que .a;p,pes•ent.a:rei na .gn .à,iscu:Esã.o, ·rle.srtabe,le-
cemrdo ·a dia•l'i a ao .patTã-o-'lnó•r do =H.io, a:li,ás ca.u.sa1d10tra da nnecl:ida que 
va.e 'V'Ot.aa· ·poPque mão é razoav.el ·q.u.e ·Se es•Vend-a a .ou•tTe\11 um lbenef:i -
oio .que !Êo-i .petkaldro •d10 Junccionani o que anberionn~nrte l{)!e'lle gosl8..va. 
(Jlft'''~o be'm.) · · · 

E'' rej-ei·tada a en~ .enda n. 8. 
fVotagão -da .seg-ui:nte ·emen-d•a n. ·9. do ,S,r . ·Mu.niz de Carva.lho: 
c(A·r:t. 1o, n. 24, :a/CioPesCe'nt'e-se: dev,elnclo .d.esta co·n!$1iglnação ser aQJ-

plicada a •q.uantia ·de cento ·e cinco·enta .contos d1e Péis para a reco11-
st•nucção do ·edifiiCio em -que funcciona a Oa;pi•ta.nia do 1Porto da 1Bwhia 
e •r e.fo11:11na d·o :,s.eu •tno,boiliami'o. ·)} 

O S r.' Muniz de Ca rv·a lho (1Je·lo. onbem) - •S•ob•1,e es•ta ·eHTI'end-a de 
que so·u .auto•r I!Jive ·oücasião de ·pedir sua :r e•tinuela peJo fa>cto el·e have:· 
obt.id'o a declaração 1do Hel·ator elo ürçam.ento da •Mwr i:n:ba d·e que a es-
.PO'sa>ri-a na '3" di·scussãio, ele.claração e.~1ta que ·tamlbem o:uv·i el.o iHustre 
lec~cle11 .d..a Jnaiori.a. 

;::-'\..cunteoe, po·rém (1ll'e a. retiTa.d•a IG1;e.ssa ·emenda .s·ó lti:nha justifica-
Uva no \fa:cto d ·e .haver engano cotn n·efere:ncia ao numero da, r~ubni·ca 
da .proposta . . E como na .cl.i·s•cus·são ,f,kou ·Cll'ara . a •recti>fi.<lação desse en-
ga=no, ;não ·llaveon clo, ,porta-n1to, mo·t'i..,/o :para quE: a .einend'a seJa a:p:plrO-
vwd•a., ~Yeoo a V . . E:x . . que a .:;,u:bme,L•ta á •votação e á Ca:mara que a 
a;pprove. 

·Pos.tas su.coe,::•sivam·ente a ~/o to~ ,são r ejei.tadas as e•tnendas ns. 
e 10. 

!Votação da se.guinte ·em·encla :n. 11, do •Sr . Muniz cl'e Carvalho: 
•«Ao a;rt . 1°, n. '2•4, accr escente-se: d·evendo -d·es,ta con.SJilgnação ·ser 

applicaclw. a lt.é a quantia .ele qu·arenta ·contos •de ·I'éis ~Jara aoquis·içã>o <'lle 
uma !a;nahia a vapo.r ·para o ;s erviço da Ca;pi•tan ia do Pol'to da .Babüa." 

O Sr. Muniz de Ca r v alho (pc~1"Ct 6'1taam~1Vlut11 c' votc,ção) - ·J!Js•ta 
emencla, 'da qu.a.l sou =a·utor, te·n1 o 1ne's'm·o vi,cio da a:nterior, qu anto ao 
engano do nu1nero da ru•br-i·ca . 

• tDeant~e ··ela 1nani,f,estação .da. C'a:mar.a lJ' 81jei,•tando a IPI'itnedra cre Ini-
nhas e.n~ .end·as, em vi·Ptud·e desse enga,no, aNás já po:r m•in1 .plemunente 
ex.p.Jicado, € •p·eran te as ·cleelal'ações, a que jlá me ref·eri, >Clo ·honra'd'o 
Relator d•o Oroam.ento e do zewc[er da maioria., p.rom•ettenq'o ampaJJ"a!-a 
·em 3" d:iscussão, •pego a 'V. E:X., Sr. PQ'esidenbe, q•u·e eonsuJ1e a Oa~a 
si •co•nsen te ma .I~eura-da da .emend-a . \ 

:ConsuHruda, a Gamara oon•cede a reti-radh. :ela emenc1a n. 1.1 . 
.Votação d·a .s•egu inte em€ncla n . 12 , do Sr'. 8oa'J'es dos .Santos: 
«Na vel'ba ~ A.u dHoria, .dd.ga-se 40 :000$, de accôt:d.o •com a 11ei o·r-

ça.m entania vige!1'be ." 

O S r . Presidente - A ·esta emenda a Go·mnüssão offier.eceu a se-
g u inte ISUib -rem.en:d a : 

<<'Na tah~Ha ·ex·p1kaUva, rubrica fc...L\.udittÜ•ria)), ·clig-a-se : 

Um au,ditot· ;geral .... . ................... . . ..... . .. . .. .. . 
Tr.es ,a;moi'liares (gratHieação) ............. · . . . ...... . .... . 
Um escr·i,vão . .. . . . .... . ....... ... . . . . ....... . ... . .. . ... . 
Um mei·r:iruho . . . . ... .. ...... . . .. ... ·'· . . . .. . .. .. . ... . .. . 
Um serv.ente · .. . ...... . ... . . ... . . . . .. ... . .. . . .. ... . . . .. . . 
Expedi·ente ... ·'· . .... .. .... . ; .....•........ .. . . ... . .... .. 

15 :00 0$00•0 
21 :300 $000 
. 1 ::8100$000 

600$0010 
1:200$000 
1:000$000 

40 :•900$000 
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R ejei·tacla a ·e m enda e prejudicada a ~-u •b-etr:enda>»> 
São 1s·u cce~si va1nente ~rej e(,tada·s a .E ern en d•as -ns. 1'3, 14 e 1·5. 

O S·r. Pr·esr<deute - Os o;enhor.es que a.cham ·que o proj•ed.o assim 
eme ncl a d·O p a,sse á 3" d is·cussão, que iram Jevam tar-se. (Pa"SCL) 

O .p.roJecto passa á .gn cHs•eussão, e vae á · t .es·pec~i~v a Com•tn issão [Jara 
redlgil-o d~ iwcô r•j o coun o v e nci·d o, 

REDACÇÃO PARA 3a 

Re.dacção para 3• discussã'() do projecto n. 116, deste anno, que fixa 
a .desp-eza do Minis'feirio da Marinha paJra o exeroicio de 1913 

O Presidente da Republi•ca é a U'torizado a clespend e·r no a n.n o dte 
191'3, ·co tn os :s·erviços a .car·g-o do l\1·j n.iste·rio da Marinha, a qua ntia de 
47. 0'30 :797$120•3, •papel, e 500 :·000$, ouro, a sa1ber : 

1 . •Al-mirarüado .... . .... . .. . 
2 . /In spectori a d·e E n g·enha.ri a :\'aval 
3 . Auditor.ia. . . .......... . . . 
4. Co•r.po d'a Armada e Clas·ses An-

n<exas .. . . . . . . .. .. . . ....... . 
5. Oo npo de .Marin•h ein o·~ Na.c i o ·n ae~ 
6 . B rutal hão oNa:va.J. . . . . . . ...... . 
7 . Escolas d :e IGr.umete•s e de -Ap re n-

d i:iies M a ri111h·e iros .. 
8 . A ·r.senaes . . . ............ . 
9 . •Cap'ita nias d e Porto.s . . . ... • . . .. . 

1 O . . Depos.J!t·os Nruvaes .. 
11 . . Força Naval. . . . . . . .. ... . , .. . 
112 . 1!-J.ospHaes . . . . . . . . ..... . . . . . . . 
13 . .Plm.rôe.s. •. . ....... . .. ... . 
14 . . EscO'la Nava1•.. • • • • .• ••• . •• 

1•5. Direct ol'ia d·a Bibliotl1eca e l\fuse u 
1•6 . .Classes inactivas . . . . . . . . .. . . . 
117 . .A!lmamrento -e oequipa,m.ent'o .. .... . 
1.S. ·Muniçõe-s de bocca ... . .... . .. .. . 
1.9. Munições na.vaes .. 
20 . IMa:te rial ele constru.cção .n avaL . . . 
21 . 10-hr as . . . .. . ............ . 
2·2. ICom:bu~•tilv-e l . . . .. . ..... . . 
2·3 . !Fretes, passag,e n:s, aju':las de 

·custo e COim.Inissões .ele saque.s . 
214 . ·E .v·en:t uaes . . . . . . .... . .. · · 
2•5 . Reoons tnucção c1o Arsenal d'O 'Rio 

c1 e J a n eiro .. . ......... 

Ouro 

. .. :.· .. . ..... . 

Prup e l 
1.17'3 :•2:6>4$ 000 

27:000$000 
73:200$000 

. 1'2 .123·4 :89·9$•97:6 
2 . 4 7o1 : 9·9:2 $S•2 5 

310 :70•2$000 

1. •3·8·4 :300$000 
·3. 98:4 :1 2 6$:6·8 7 

1510• :8715$ 000 
80 ::250$ 000 

·3. 7117 :OM$·000 
2.6>7 :700$000 

1. 6812 :860$000 
52•9 :•3 00$000 

91:800$000 
•2 . ·293 :8'23$•51-5 

600:000$000 
7.479 :189$400 
2 . .00 0 :000$000 
1. •500 :000$000 
1 . 000:000$000 
1. •50·0· :000 $0 00 

·370 :000$000. 
2'70•:0 00$ 000 

600:000$000 
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2 6. 'DJrectonia do .-\,rmamen'lo ela Ma-
. ~~a.. . ......... . .... ············ 

27. Co>nmi·s·sões .no es•trangeiro . . . . . . 500 :000$000 
28. Para ac·q·niseção à.e errn>ba rca.ção de aHo mar que 

•S·8•!1á en>treglUe á Ca,pi'tania d·e iF'lor.iano poJi.s . . ... 
29. •Pa;Ia ac.quis.ição cl·e u:rn .J•e·bo·caelor para o porto elo 

Nata l •e plm.róes ,c:·o ·canal -cl•e ·s. Roque .. . . . . : . . . 

. . . r ., .. .. , . . ,,. 

150 :·0·00$000 

150:000$000 

47 '030 :7'97$203 

A I' t. 1." E' o P res•icíe.nte d a Republli·ca au.tor•iza:clo a mancla.r estu-
àaJr 'e pôr .em execução sys-t·ematka nos navios da esq.ua.-:i ra llrln .sys-
tema de rp·r en11i·O.E, ·Pe·cuniarios e hO'noriHcos, ·isola1d.a ou CUlnulat.iva-
m ent.e, ·com o ,fiof.o d·e promover e gala!•doar o a]JBT>le·iço:ivmento elo ti.ro 
ele .guerra. 

IN,ãJo se .conferirão })l~e·mios ·sinão em face dle <i.i·l ·os r eaes, d·e.slj_J r ezada 
·qua l•q·uer '?lassificação •porve·nottwa. or·i u•nda do 1r a•nejo elo·s tubos ele 
exeJ"~ctiolo.s · . 

·~!\Js 1p:r.o1v·a.s sewão f•ei1ta•s ·c:om os ca.nhões •c1>e t:o:dos o's cali.btres. 
No relrutoJ>io ann uo do M'nistro da Mrul'i nila v irão publicadas t a -

bella.s -clra.s ·quaes ·d·everão constar: 
a.) a n atLl'l.eL::a do.s aJ.vos e a·s ct.ti·s-tancias do .Uro; 
b) rllOme cl'OS ·navios ·etiTI eX0l'CÍ'C'i0; 
o) mume•ro çlre tcanhões uti.lizaclos, por navd,o e .por caHbre, e.speci-

fica'(1 aJn: re.n ~te ; 
d') tl,ncJi.c;ação so1bre si •se ·trata d e pa·.J.m e·h·o exei'C'i0io de .t ir.o ou 

ele g-uar.niçõ·es j'á acl es1tr~cla.s ; 

~) nullnero -de tho:m ens de .guarnição em rcada !peça; 
f) ·numero ele frj.g~Ja•l'OS feitO•S, por ·Ca•noh.Õ e.s el e cada ca~ibre e de 

cacl·a nruvio ; 
g) •n>umero de .impactos, c1irectos ou meclia.nte rico>DITe•te; 
h) veoJooi·d-a·ele cl·o tiro ·POI' minuto; 
i) 1numero d•e im·pactos por minwtos; 
j) ·pontos Olbtid o.s por •torr.e; •po·r ·canhão ; 
lc) no,m e do melhor a])'ontaclor ele cada navio; 
l) nu!T.ero d•e i.mpructos po.r minuto sob a <CN·recção el.o m el·hor a pon-

taelm; 
· 1n) -estudo co.mpa•ra)tivo com os re.s·uJtaclos elo .tiro no.s do·us annos 
an.teniore.s . 

§ 1. 0 Qs ·exerci cios d•e 1iro serão feitos •P;elo m enos clua.s .vezes por 
,allJno, para cad·a navio, e, tanto quanto pratica;mente po·ss.ivel, em qual-
quer estado de ag·itação do mar. 

§ 2:·o rA,s d:e:~we·za.s ·CO•lTerão •P·ela verb a - Mluniçõ·es navaes. 
An•t. 12 .0 :E' o B r esJ.cJ,ente da Re-p.ubJi.ca aUitori'zad·o a dar ·baixa ao.s 

nav·ios ·da esquadra que já não tenham valor mHi>ta;r, nem ;Jossam ser 
appllicadüs a ·ser.viço.s aux.iliare.s . Taes nav!los serãio v•endi>dos em •has} a 
pu'blica e o prod·ucto ·será e·s•cri>ptumc1o ·como rec·eita especdalizada para 
aoquisição d·e ·•novo mate!l'ia•l e conce•11to do existente. 

Ant . 3.0 .R-e-vo•gam-se ·as el is .po·sições em con trar·io - Rvbeiro hm-
qt~dl1'C~, ·P,resi.d·ente. - Sm·zeJclello Go?Yêa, RelatO·!' . ~ Galeão Gm·va-
lhal. - Pm·ei?'a N1mes. - ·· .Cc~etamo eLe Albwq·wg>"q1W. - Raul Fe1'1Va?>cles 
- João ·SimplVCio. - Ho?·>Ve?'o Baptista. 

I 



.E>m 17 clle Agosto ié i ni ci ada a 3·· d iscussão do projecto. São lidas 

/ 
eme ndas . Ota o .Sr. Bueno de Andrada . Bm 19 or a o S•r. An•tonio No-

gu-eh·a. •E' Lida u•ma em end-a. Elm 20 o-t·am os Srs. Calug-eTas e ·Augusto 

do -~mar a !. ;Em 21 o·ra.m o.s Srs. iD_ion ys io Oe.~·-crueira e Joaqu·im P ires. 

Em 22 or a o Sr . Souza e Silva. São Ji.d•as em endas. _E ' encenao-a a 

d·ÍSOUEsão 





3a DISCUSSÃO 

o Sr.· B u e.n o .de Andrada começa diz·endo que é com verdadeira 
' emoção que se .Ievftnta ·para tratar de a ssum1Pto tão gi'al•e, deante da 

, r'epresentação ·nacionwi.. 
Sessão de 17 de Com.p•rehend·e que a a:s;oembliéa d•everia ouvir 

Agosto voz.es mais aba!.izacl'a:s e ·profi.ssio011aes seg.u.r<ls em 
se•us ·conlhe-ci'mentos; no ·elnta:nto, ·des.de que ·J:hp 

coube ·a vez de fal!ar, vcae trB;tar ·clé assumpto que jul•g.a d e ma.g.no i·n-
teres:s.e para a vida da Mar:inha, ·em1 vis1ta ·das co·n.Sequ enci·as que o erro 
ou acer.to da a dministração a respeito ·d'elle possam a •c'M',retaw . 

.R•e fere-s·e •á a·utorização concecl•ida ha dous an.nos :peLa lei orça-
in entaria, ...-pa-ra o .Poà·er Exer,utivo· •contr.actár 1n:issões estna·ng·ei.r3..s, paq·ã.. 
vire1n ims-t.rui·r, dirigir e co•1nn1andar fO•rç;.as na·C'i·ona·e:s. 

A ·.um a:pa.rte do Sr . Au·gu:s:to ·do Amaral qÚe diz não ter .hav.ido 
autorização 1)ar.a ·con1nr:a·ndar, •re•s.ponode que ·ao ·m enos é isto o . que se 

· 'd~epreh.en'd•e das '])a-lavras constantes da autodzação. Disse •b~m claro 
cdm-mandar, ·por que o mi·ni·str.o, ,que s·Olicitôu a a ut·o.r:iz.ação, incluiu, 
nos encan':gos de que deve.rkt•m ser incu-mbi-das as 1ni.ssõeõs estrangei-
ras, a di:r ecç'ão do 'Q.uarté.J G-eneràl. o r·elatorio então a,p.resentado deixa 
tra nsr)arecer daro este .pe·nsruin ento. . ; 

O q.ue motivou a autorização. rul'n1pla, a que sé .ref.ere, foi esse re-
latorio, cu :ias palavras se · .prestam a va·rias i.nterpretaç:ões. Slolb a ru-

. brica - Off.ic iaes em commiss.ões no estrang•eiro - não se pó de ·i•n-
c1ui.r - CD1nmi-ssões de esb! angeiro.s ·úo paiz., para •i-nstrucçã.o e ade:s -
tramcnto de officiaes· e praça-s da -Ar•ma-ela ·e d'emaj.s •sePviços da una-
rinha ele guerra . · · 

>Quando se .el i.scqti>u ü ass umpto, .largo foi · o dE>bate ·na Camara, e a 
opinião quasi g.eral· fni que e.Ss·e.s oBfiC:iaes s6 po·elia.m v+r para. i.nst:r u-
otores. ,Dealara no •em tanto ,que n em par·a instr.u>Ctnre·s os d·ese.ia, não 
por .sentimentos de ja;co•boinismo, •ma.s :por ju.l.gar que os nossos offtciaes 
se ac11a:m tão 1be·tn ,p.reparadns que d -is1pen·sam a: i!nsot:wucçáo est.ramgeira . 

.Pens·a ser ·conveniente ·que o,s nossos officiaes p•rocurem .be·ber. na 
p raHca ·estl~airgeira o s•u.pplemento d·e 1nstrucções que .lhes faltem mas 
para i·sso . :li a d·ou:~ .. tnei-os : ou 'JY.·andar vi.r m 1issõ.eõs estuamg-eiras . par: a 
l1hes ensinar o mane.io . da.s ar:ma•s, a jnstrucção ele . n,av_io s, .ou m !l'nd.a.r 
es.ses o'ffi>Ciaes :Se a;p erfeiç.o.arem ·n.o estr a ng.eim , P:rec rynisa o .metho.do 
seg.u.i.do ,pela: Allemam.ha e pelo Japão, ·que en via:ra;m S·eus .ryfficia.es . a 
aprr·ende.rém nas esreola•s es·trai1ge:irRs. O metho.do ·colltrario fo·i segu id.o 

·-se·n., r.esuJ.ta;do .pela China e · pela Turqu ia . . :.<\Jb.I·e 0xcepção apenas .para 
os ca.so.s -de marilllha inCipiente, <no c3.:so exc.epci'Oina.l e tn que. ·se :ac1hou a 

,.H;e:s•panha,. quand9 ea iu· no .- domínio dos ·F eliippes e .nas drcums-tandas 
am que .se aJohou o Japão mos seculos 16 .e 1'7. _ . . . , 

Essas naç.ões, d·epoi.s . ele terem va.sto CO'nhecim·en:to nwv·wl, · · nheg-a.-
ram a ponto el e não sahér n em .p.oder co n.s.brui:r •um l)aV·io . Nessa eon-
ti.ng.e·ncia é n ecesga,J'.io qu e •haja queun venha ensinall' a arte de co ns-
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.truior e ·C~Grnlba ter; -rn a·s, quanJo as nações cheg·a;m a ce.rto grão . de 
c ultura, .n1j.o .se justifi·cam essas medildas. 

A AUeman·ha, den:}Ois •da guerra, . verificou que não tin,ha ma:r.inha; 
e aMl para a sua marinha memante era obri.g-a.da a comp.rar navtos nos 
estalei-ros rc1:e !Gla=s.g"Qiw . E qt~e f.ez a All,Jemranha? E.nviou rntoços a com-
rpletare·m a sua ed·ucaç·ão :na I·ngiater-ra, c0ni.-o ainda ·fe·z o J apão, en-
Yia.nd·o seus m elhor.es a lu.mnos ·para se· a;perfeiçoarem no estrange.iro. 

Esses ·moços ap.rofwnda~r arr1-s·e E."nl -tonos o.s :S-egredos do o{ficio e 
{!e vo lta á patr.ia estavam · aptos pa!·a ·cop·i.a;r os •bons modelos. De posse 
de rbons n:·od-e.l'O:E ·e -ele ·bons· -engenrhe iros, não :teve mais necess·id.ade d.e 
ni,nguem ; -os .seus officiaes tomaram-se· emulos dos ofi'i>Ciaoo ingle-
zes, -q ue 'havialn sid1o •seus me.st.res. ·E' e:ste o methodo que ;preconiza 
para a sua .patria. 'Deseja q.u.e os off.idaes al))er.feiçoem se·us estudos no 
estran:g-e.·ir~.o. 1naJs ·que, em aqui ehe:gandb, não seja·tn envia.dos pa.rã a 
fronteira 'do AJrr:·aZ•O'nas, )Ja.r a ,completar ·o 1tempü de flotilha, quando 
dever ia.m •s,e.r apJ;oveita.dos pai·a .e,nsinar . 

.O J ,a.pão .seguiu .o mesmo exemplo ·d-a A:1.lemal1iha e o r.esulüiJd.o não 
se i'ez es·pera.r. 

!Faz um ra.pi!do histo.dco •sobre o .poder marit:mo do Ori·ente " 
mos:tra co·m.o, ·s·e.guindo •O exeaTI!IJ1o tda Alle1nanha, conseguiu o Japão 
uma marin•ha .q.ue .r iv.aliz.a ,com a,s in.ai.s ,poder-os•as .. da ·actualida,de,. 
No entr·etamto mão pod.emos .co·mp.an1n· •o estwdü actual da no.ssa m.a-
ril1ihli. com .o estado da marinha ja;pone.za, !lln.tes d·e m a nd•ar seus of-
ficia~s se aper fe·içoarem no e.stra'IJ,gei:ro. E' verd·wde que, no comeoo, o 
Japão s·e -ap.ro.veitou dos e.~.em ente:s estra·ngein os: ·mas, -log-o que te•ve 
officiaes .sulfficien,~emen-te .. ,capazes, ·eram el·les aproveitados nos arse-
naea d& <p.afz;.. &nde- e=nm ,censt:J:;u;illQ.S: na\<tOS-. <E o res•u1tado füi que a 
nação ja,.püne.za,, ,em meno'& ,cre- Wl'>..~eern:o, ·il:a- zeEe.. pa;ssmu.. ·a.. s.e1· o ma::~r 

. coeUi·ciemte mmit.ar d•o Exbr•emo-üriente. 
. Mostra o reverso dá medalha, cham.ando a !li!Jtenção da C&mal:al 
para o qu e aconteceu na .China e na 'rurquia com a-s missões ex tran-
gei·r,as, e, a ,este r espeito, cita um .publkista que declarou ser a 1causa 
capit·al -chi. deuo1ta dos chinezes .pão · a faHa de valor, ·pois é cer1o se 
bateram bem ; mas a •indecisão da-s manobras, quer tacticas, quer 
.estrategicas, devido á 1circumstrunda de que, ernqua.nto rios n'avios jru.po-
nezes os ·co.mmandantes era command.anlles, e os chefes eram chefes, 
nos nas mavios chinezes os com-mandantes ·e chefes ti.nham de ·ouvir a 
o.pi.nião d·e ·conselheiros extrangeiros. · 

A Turquia teve .a ma is moderna e ·a m ais numerosa missão, que 
se compunha de dous , almirantes •e de grande numero de offi'ciaes 
su.per.iores. 

O Tesultaelo, entretan1to, não .poderia ser mais desastrado para a 
sua marinha e .para o seu governo. Cada um desses almirantes ·começou 
logo a elaborar um .plamo ,pro.prio, diff<windo 'J)Or completo do elo seu 
companheiro, d e sorte que não chegarwm a um . accôrdo, senão no qu e 
c1i2Jia Tes.peito á acquisii;)ão de unidades •tacücas. 

Essa ·mesma medida 1teve •como r esultado a compra el e nav.io.s 
velhos, que já tinham quast os vinte annos de activic1ade n ecessar los 
na AU.emamha rpara a baixa do serviço. 

Assim, a mis·são apenas proteg.eu a industria a llemã á custa dos 
cofres turcos. E' que, quasi sempre, esses env.iados, em missões es.pe-
ciaes, trazem uma tal ou qual delegação .das :!'a.bri<cas e dos esltalelros 
de s·eu paiz (J:e origem. 

Pode-se, •pois, c1e a nimo tra.nquillo confiar no amor desses 'extran-
geiros .pelos nossos interesses? 
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Todavia, ha ai•n.da quem queira IPfllra a nossa marinha uma _ ,n~issão 
semelhamte, que ·embora apparente a ingerencia sómente quan1o á 
organização e á .instrucção, .1!, ~na sua: less"1n'cia, ·uma outorgla. de 
cmnmando. 

O orad-or adapta o methodo a llemão e japo:nez, que ·e o do 
env:o de officiaes para que aprendam .nos arsenaes bem apparelhados 
e adqui·ram os ensi.namentos R!linis .trado's ·pela prartica. 

O relatorio adopta talvez .o m ehoelo us·ado .p.elos Ch:nezes e pelos 
Turcos, m .e;thodo cujo r esulta;d.o foi a destruição · da frota do Celeste 
Imperio •em Ialú, .e a inacção, q uiçá mai.s desastrosa em seus effeitos 
moraes, da esq-u.adra Turca nos Dardanellos. 

Depois de varios apaJrtes, o orador declara s .e Sa'Csfe•ito por ter 
chamado a atte,1ção .da .Ca,mara para . o es1tu.d-o e para o d emorado 
=am.e do ·probl'ema, •cuja solução, espera, l' eclundará em beneficio para 
a P.atria. · 

A mossão extrangeira, en•t re nós, traná co.mo corollario fatal o 
desanimo, a diminuição elo estimulo dos nossos marinheiros e .cJos 
off1iciaes subalternos, que·, .s-em cluvi.da, /tirariam 1naiores proveito-s se 
r-ecebessem a sua instrucçãó dns 1proprios offkiaes patr ícios, que che-
gassem de torna-v.iagem elas missões de aprem.dizaclo a os paizes mais 
adiantados. 

E' notaria a nossa capacida.d.e em todos os ramos dos conheci- · 
1nen:tos humanos; ·e, desde que se consiga · •igualdad.e ele elementos, 
desde que. se rivaliza em ap·parelhamen~tos ·com os extrangeir.os, é ele s·e 
r-eceiar a nossa con•currencia, -cnmo attestam os. premio.s co-nquistados 
pelo I•nsti<tuto de Manguinhos, •em ·certamens verd,ad.eira;mente •mund.,aes-

.Será •preciso ciltar brasileiros de renome univensal ·na m.edjcina 
e na E>ngenharia? 

•Se o offi·dial brasileiro é, pois, .incapaz ele apprehen.der os . 1progr.es· 
sos que foi acom~Janhar de perto, para, em seguida, transmittir aqui 
os conheüimentos ad·quiridos, si se mos1ra inapto para pr.encher 1al 
delegação, então s•e·pá caso ele não só ' se ·clamar- pela missão eXJtran-
geira . ~Jara o coni.ma:n.do; como• tambem !Pelas hordas 'el e mercenario.s 
para as equipagens . 

Este cliterio, entrE>tanto é ele .todo o po.nto i·njusto, po:s o orador 
n1e.s.mo já teve oceasiã.o de ~veriguar .das quaHrdad Es extraardi.narias 
de devo1tam ento, de desapego, el e heroismo e de dis·ciplina das forças 
ele tena e mar, que nos mais •penosos serviços, o aJcompanharam atravé~ 
das flOJ 'es·tas ·dos r.ios a mazoni.cos. 

A prova do devotamento, o orador a expõe nos varios casos que 
narra, e a prov·a de àiscilpli.na está ·em se ve r esta marinha, ainrla ha 
pouco abalada por uma form ielavel -comm.oção, r eorganizar-se p reste-

,, m ente e sahir barra fóra para .evoluções d.e :imstrucção. E' isto um 
argumento em favor ela ·capacielade dos offkiae.s b rasHeiros . 

. b orador, conc.Juindo, apresenta uma emenda •na sent:do de se 
P!'E'.sdnddr da missão ·extrangeira soli·cita·cl•a , como .medida salvaJdo,ra, 

· porque, s·e ell a vi.er, é caso então de se collocar á meia aclriça o vavi-
l:hão naJc'o.nal. (M7li :.to be11111; mwbto · bem. O OJ ·aâO?' é cnm.J>l'vmenta-
cllo.) ( *) 

. (*) Na se·"são de ·J .9 o •So· . A:nto:nio INogue·ira trata ·:l:Ds portos ml-
li,tares. Na ·de 20 os· S,rs. -Ga·lo-g'e•ras e Augusto d-o .<\omar.al dis ; ut,;m o 
caso d'~s Jll'i~sões ex,t'Pang-ei.ras . 
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O Sr. Joaquim P!'r es ·~omeç·a rend·endo homen agens ao Sr. Depu" 
t !lido Di·onysi·o Cé·queira, q ue o pt-ecedeu n a tri•bu~a. 'Pela sup·erioridad<i 

d.e v istas ·e JY.rofidenoeioa .com que d·iscutiu as ques-
Sessão de 21 de •tõ e.s 1-e la tivas á Teorgan isação d•a s nossas fo,rçrus 

Agosto . a J'mada.s . 
Lamenta qu·e da p a rbe dos di·r·\-gentes sej a tão 

accentuooo o descaso JYara t udo o ·que diz respeito aos Esa'bclos >do nor-
te >da -Republica, esper ando •que o actua.J M i.nistro venha justificar as 
esperan ças que todos tiveram com a sua ·elevação :ao m S!is a l to cargo 
da ooministl'ação d·a Marinha. 

IRefere-ISe á ca:rencia absoluta de meios de sal vação . em toda a 
costa do norte e em1·anha que até hoje ·não se tenha cogitado da a.cqui-
sição de um navio ao ·menos, 'J)ara serviços hydrograJphicos, solicitado 
com tanta urgen ci a no sa1bi-o prog>ramma do eminente extincto, o De-
putado Lam·indo Pitta, e fazendo sentir o estooo da ·bo la illuminativa 
de Amarração, hoje aopagada, e a •urgencia das obr S!S do pha rolete da 
Tutoya. 

R eferindo-.sa >á capitania d os por·tos do seu Estado natal, o P iau-
hy, d·eplora que es t·e = rgo .estei•a ·p r een clüdo por um patrão-mõr, offi-
cial não co·mba:t ente, poli·ti>~o milHamte, apaixonado e de cU'l•tur.a deffi-
ciente, ao ponto de con sentir na devastação das mruttas do delta prur-
n ahybano, mattrus"' qu·e asseguram pPovid•encia,lmente a consta,nci·a do 
l eito do rio, na sua foz, impeà·i~do que ·as ar eias movediças e os d:etri-
ctos carreados em 300 legua.s de seu cm·so, emb ara.cem a 11vre p r a t i-
ca aos na vi os que demandem essa.s 1)3Jragen.s. 

Expõe em seguld ·a as difficuldades existentes para a autooridooe 
que superi·ntenda os serviços .(loo dous portos do Piauhy, pois, tendo 
a sêde de sua ca,p i•tania em Parnah)'lba, não pooe1'á attender ás ne-
cessidad'es .(!e Tutoya, distante .~er= de ·30 milhas, n em provid·en ciar 
para a r egul arização dos tra:balhoo de A!Y'Ja~rração, apartada cerca de 
o;to milhas, por possui r como u.nico meio de communicação e de trans-
por te um pequeno bote em pessimas ~ondições de n aveg'<LbiHdade. 

P.ara" que se não r eali"e .a ameaça do desappa l'eCi m enoto desses por-
tos, é prec>so q·ue o Governo S!Ccorra prestem ente, p rov ide;;•c.iando para 
um m elhOl'amento troou·zido e m obr.:ts efficazes, á seme.l'hança do que 
j·á foi oco.n~edi,d-o a outros -Estados <ta F ede ração. 

Não é sómente o seu zelo de .p rutrioba que o traz á tr ibu~a. ·sinão 
'· Õ zelo h úmanitll'i o pel a v ida .do.s qu.e ·abordem a•quellias pLagas, or·a el es-

ampar adas ele todos as m eios cl~ s·egu.rança e el e soccon·o . 
As,sim, poõs, v·em soJ.i.citaT sej•a d e,duzicla da vel'ba ele 270 conto•s, 

cl estin!lida .aos event u a,es do Mini sterio da M a rinha, esses 70 contos ex-
cecle.ntes el a venba, dos outros minJsber·ios, af.im ele que se f a\}3. acqui-
siçãó d·e uma l an ch a para o serviço de fi.sca.lizaçã•o do <delta do Parna-
hy b a, visto todos os serviços desse ministerio j 'á estarem conveniente-
m ente <lo tados . 

O. ora.(lor condue •pedLn:do á IC3Jma.ra a fli?Drúvação de 'Su a e m en-
da, declarando que igua l favor j>ll. foi -con.~ed i do aos Esta.(los de Santa 
Catharina e 'Rio Grand e do Norte. (Mnito betn!l; 1lWito bem.) (*) 

(*) N est a ~essão o Sw. 1Di'on y.~ io de Cerqueh'.a. di s-cutiu omissões 
es tran•ge'iras. Na ·sessão de 22 o S·r . .Sousa e Silva dicutio v arios pro-
blemas n:avaes . 
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EMENDAS NÃO ACCEIT AS 

Onde convier : 
Fica o Go.verno autorizado: 

a) •A to•rr>ar as medidas 11ecessarias para do-
·.Sessão ele 17 ele üvr a Marin!1a com um ancorruclou.ro .reservado es-

Agosto rpe c ial·lY!ente para o.s navios ·d·e 1g-uerra) s'ituado na 
.bahia d'o Rio .ele Janeiro fóra tdo .traf-ego com-

mercial do ·.poTto, . -concen.tr.ando em sua · proxi•mMad•e o J\jrsenm.J <le Mac 
:rinha e suas d-ependendas e os •demais . esta;b·elecime.ntos .navaes ora 
d-issemina-dos E::!m• var"j ~o.s pontos da 1r·e-fer i•da 'balüa, conforme exigem a 
·conveniencia 1d.o serviço n a:v~ul e a -s-eg-urança d·o:s na vãos; 

-b) a ali-enar os terren os, ecl.ifidos e ·construcções elo Arsenal d·e 
Marinha sHuaclo•s na ·fa·ixa do 1Lttoral ·contígua ao Oáes d•O· :Porto., e os 
rt:e1-r.enos, edifi.cios e constru.•cções •pe~r'tencen.tes ao 'M•i•nl.ster.io da Mari-
·nha s-itua:clos ·na Ilha -do -Governa·rlor •12' Hha das E •nxardas; 

a) a ajustar ·com o Llov•c1 Brasi.lei:ro a troca dos 1eNenos, -cáes, cli--
·que-s (ex-cevto o gran de ·d·ique -em ·co.nstru-cção ao •JDNE ela Hha das 
•Cübras) officinas, -ed ifício e cons•br ucções pel'tenoentes ao Arsenal de 
Ma;rjnha, a o D ep.osito ·Naval, á .Superi:ntendencia 1àe iP o:r.tos ·e ·Costas e 
a Escola lcl e .. A.pren clizes lVI•a dnhekos, s-itua:dos .• na Ilha da·s. 1Gothra·s, pe.Io.s 
~e.r.renos, .cães, .cJLques, offi c.inas, -e•clificio3 e •co-nstrucções pertencent e-s 
ti..queUa 81TI1pr,eza, sHua.d os na Hha do :M:ocanguê ·e •na U:ha õa C·o,ncei-
·ç.ão, •o·evendo a;s o•bra•s ·conbractadas aJ-ar a o A.rsenal •de Marinha na 
l -lha das >Co>hras .ser em terminadas .por conta :do !Gover-no, nos te~·
mos elo ICOn'tracto ·em execuçtí,o, e resa lva·da :pal'a -o Governo a pro-
prieclacle -e administração do gra·ncle cli.qu.e ora -em -cons·trucção na parte 
illYNEl da J1ha das Cobras 

d) a trans.fel'i.r a ·E-scola Naval e a ·de Aprendizes IMari·nlhei>·os, e 
o I-ID's.pita l de Marinha, ·para a [ .J.h•a <lo •Engen·ho ou. qualqu-er outr-o p'O·nto 
-c1a lbahia_ d ·o ')'t-io ele Janeü·o . 

1Swla .da•s ses.sõe.s, 16 ele Agosto d·e 19112 . - Angtt-sto CCJ;r'lo's c!'e 
,'f!01<Zct e S'ilv·a. 

IQ.ncl·e 1convier : 
.S.e:ja c"Oonsig·naclo 'Para o 1l11'estre do soc.cO.lTO 1r,aíVa:l :da Ca.pilania do 

Port-o >d'a ·Cap-ital Federal e •do· 1Estaclo do Rio de J aneiro o vencim ento 
mensal .ele 400$000 . 

Sala das ·sessões, 1.6 •ele .ago.s to •de 191'2 . - B1<eno de A1vc!nt.cla. 
Ond-e convier·, nas autorizações ao ·Pre.s i.cLe•nt.e <la Rep-u'b-lica: 
A ;r eali·zar ·COnbr·a,ct"üs· 1p or tmnpo ilHJ n ca nnaior de c·i·n co annos, 

quan:clo ve.!'sarem so-bee ·Construcções, :aJ:-mamentos' ·e i.l.lum:lnaçfw {le es-
taheleoimento·s m -ilitares . 

Sala ·das 'sessõõse 16 de agosto rcle 191.2. - i l.tt.gHsto elo Am'<:t?·al. 
·E!111enda a.ddi.tiva: 
-Ao art. .lo, § 
IFi·ca o 1Governo autorizad1o a rever o ll"'e,g-u1a·tneDto 'das capitani<:ts 

d'o ·porto, ·at te-ndendo rãs 1p.recisas 1ga.rantias d'O pes·soa-1 1111arit hno, cujas 
lm,attr·icUilas d'ev e·Jn ~pagar -són1ente se~ ilo -ele .papel -no.s .rcquet-imentos, 
afim de '!lão •co•nt-i>nuar -sujei.bo. a -dous 1mpo•sto 8 ·de ti-ncl·ustrias e profi's-; 

-sõe.>, o .que 11ão ·co'mi)Jorta a .ConsUtuiçã:o (art. 9° n. 4). \ 
.Sala -das ses-sões, 1'6 de agosto de 1:912. - ll!lnniz <be Ccwval/t.<J_ 

29 

• 
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P AR.ECER. N. 116 -c 
Fixa a despeza do Ministeio da Marinha para o exerc1Cto de 1913 ; 

com parecer da Commissão de Finanças ás emendas em 3" dis-
cussão. 

, -L avra,n do o "eu parecer •sohre a s em endas que foram a'.)resPntadJS-
na ·~3~ .dis cussãio do p,roj eoto ·n. 1'1.6 ·B , d e 1·9W, que fixa a ·-clespeza do· 

IM'inisterio da 'Ma r in ha pa r a o exercício de 1913r 
Sessão de 18 de - a Commis~ão -àe Fina.nçrus, 01ppondo-se a p-ro-· 

Outub1'0 •Pos-tas , de que poderiam r esultar novas .despezasr 
p-orventura milo pTe.v i-stas na 2" -di·soussão do pro-

ject-o, oreou -ra;mbem 1Qibstacul-os lá formação <d e «•caud a>> no orçamento, 
vedando n-ovas «autorizaçõe•s>> , que ~e pr-opunh am em -cli<fferen te s emen-
da-s, e sup.prim-inclo m -esmo as exist en tes, ·ev iden temente dispensaveis . 

Foram estas a s em e n·da-s, q u e vão d evid rurr.en te exam·i·nadas pelo· 
parecer da Commi~·são : 

EMENDAS 

Cons-idera-ndo que a .reforma <la S ecretaria d'a Marinha foi det er--
minada •pelo <Gon g•res-so - · sem augmento d-o total d·o orçamento 
(•d-ecr-eto n. 9.169 A, d e . 3•0· de novembro <le 1911) ; 

·Co-nsüdeTando que o -or çrurr.en to de 1"911 cons ignava apenas :. 

;Ga.bin.et e -d·o Ministro ..... ..... . . .. .... . . . 
.AHmi.rruntad'o . . ..... . .... . . .... ·'· ..... .. . 
-Esta.d{) -Ma ior ......•. . ......... . ... . .. ... 
Inspect o rias ... . . ..... . .......... .... . ... . . 
/Direclor'ia de ·Cont abi·lli cl a de .. ... .... .. . .. . 
.Audi-toria . ...................... . ...... . 

Tota l. . ... · .... .... ...... .. ... . . 

248 :558$0·00 
20 :H0$000 

7 :~00$t100 
47 :90 0$000• 

348 :500~0·QO 

<16 :•9001$000 

'71·9 :-4-9 8 $•0·0 o 
Considerando que o ·proj ecto de orçam en t-o. prura 191•3 ex.ced-eu áS' 

forças .da amtorização Jegi•slativa, <l an d-o .pa r a ess·es se-rviços : 

i\Jtmi.ra·ntrud o ... .. . : .. . . . . . . ....... . • .... . 
I nspectoJ·ia da E n,g·enharia 1N•ruval . . . . . . . . . 
.Au ditoria ........... . .............. · .. · · 

To tal . ... . . ... ...... .. ....... . 

1 '1713 :-261'1$000 
e7 :oo•o$oo o-
7'3 J200-$000 

1 ' 27-3 :46·4$000 

Consi-derando que o ex cess<:> foi de 553 :966$000 : 
Reduz;am-se a s rubricas 1, 2 e 3 <'l o a r t. 1° a o total de 719 :498$'; . 

de accõrdo com o <I ecre to n . 9.16n .A, de 1911. 
Sala das sessões, 19 ele .Agosto de 1912. - Getllog-en,s. 
O -d~reto n. 2.370, d·e 4 de J a n eiro -de 1911, que autoT•izou o Go-

verno a r-emodela r os s er viços d a a dmini.s:tração da Marinha, estabe-
leceu, é bem v erdade, que essa r eforma se <l everia f a zer «sem augmen;to-
,do to-tal <Io ·orçamento». 

Firmada nesse -decreto, a ·emend a m. 1, fazendo ver que {) «llota.l 
do orça.mento», amr a os alludidos s erv-iços, montava enJtão ap.enas á 
quantia de 719 :498$, ao passo que o -projecto -cie orçamento rpara 191&:; 
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propõe a dotação de 1.273 :464$, para o custeio dos departamentos da 
admi•n-ist ração da Marinha - pede que esta cifra se ·reduza, a batendo-· 
se-lhe o excesso de -553 :966$, com que u ltra.pas.sa aos li mites (la 
autorização legislativa. 

Pareee á primeira v:sta que a emenda é razoavel. Ha, todavia, 
po.nderações a fazer. A r-eforma1 que ewtrou em vigor na .Secretaria 
-de Mari-nha a 2 de J aneiro ok 1912, inc'lue, sob a (lesig nação de - Al-
m-irantado - além <las quolas que a.n•terior-mente constavam <lessa 
rubrica, serviços outros que, fflOS orçaznentos dos a nnos anteriores, 
estavam figuran do em ou:t-ras verbas, n ã<;> -consideradas :Pela emenda . 
Mais a:ncla. >Certas (les.pezas, qu·e •contribuíram -para a .-elevação apon--
tada , não são provenient-es da reforma: a verba (la Auditoria, pot-
exemplo, está a ug>men tada por influencia da lei que el-evou os venci -
mentos dos funcciona-rios respeC:tívos. 

Annexo ao pres-ente parecer, vem um documento forneci do pe la 
Secr etaria -do Ministerio, no qual se expl:-cam· a !proced-encia e o em-
prego daquelle supposto ·ex-cesso <le 553 :966$, cujo a ba>tim-en to importa-
ria em difficuldades ao serviço <la administ-ração da Marinha. 

Em v-ista destas razões, entende a Commissão que a emen-da 
n. 1, não (leve ser approvada. 

N. 2 - Sup>prima-se o art. 1• (autor:zação pára prein ios de aper--
feiçoamento do t iro) . 

·Sala ·das sessões, 17 de Agosto de 1912. - CaTlos Peixoto Filho_ 

lii'. 3 - .SU!P'f1rima-se o ar1t. 2° (autorização para ba ix.a aos navios 
impres tav.eis) . 

.Sala <las sessões, 17 de Agosto de 1912. - Carlos Peixoto Filho. 
As ememdas ns. 2 e 3 .mandam suppr imi r os arts. 1° e 2• do pro--

jecto, art igos -es tes •em que se ·con-cede autor-ização ao Governo, pa·ra 
os seguintes f:ns: o de «mandar estudar e põr -em execução systema-
ltica n os navios da esquadra um systema de prem.ios pecuniarios e· 
honori fic.os, isolada ou -cumuLativamen te, •com o fi~o de -prom-over e· 
galar-doa r o aperf-e içoa-mento elo tiro d-e guerra,, m ed iante determi-
illadas condições; e o de «dar ba:xa aos navios da esquadra que j á não 
t enham valor militar, n em possam ser appliicaclos a serviços auxi l ia-
res,, devendo ser ·«ltaes navios v-endi-elos em hasta •publica e o proclucto· 
escripturado como r eceita especializada para a cquisição de novo ma-
terial e concerto d o exist-entell . 

Par-ece fóra ele duvi-da que as provi-dencias estabelecidas n os dous 
artigos, a que se r€fere.m as em endas, não são (pro p•riamen.te orça -
mentar;as. E', por outro lado, -ü·t~usavel a co:nvenienda que ha de 
se evitarem, o mais que fôr possível, as au•torizações que se desdobram 
no fecho dos orçamerutos . 

Assim, a Commissão de Finanças concorda com a suppressão dos-
refer-idos .artigos - 1• e 2• - do !}rojecto. Como, porém, os assumpto 
tratados nos -dous a rtigos não são para -desprezar, nos termos em que· 
se ach ll!m formulados, O'Pina a Commissão que 1aes ar tigos, dest'arte 
supprimidos, devem formar projecto em separado, r ed-igindo-se então o-
art. 1° do modo por que vem preceituado illa emenda n. 11. 

N . 4 - Destaque-se -da verba - Força Naval - a qua nti a de 
14 :800$, -para o pagamento de uma gra:tifi.cação, a ma1s de 2$ po1-

dia, a cada um dos remadores da Capitania do Porto da Bahia, n o-
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total de 11 :200$, e para uma diaria de 5$ aos patrões-mõres do Arsenal 
do Rio e ·da CaJPitania do Porto da Bahia, no toital de 3 :600$, devendo 
a quan:tda ser •destacada, add icionad-a ás verbas 8" e 9", na segulnfe 
f ôrma : 

Verba 8• - Arsenaes - 1:800$, para a diaria do :patrão-mõr 
do Rio de Ja'll eiro; 

Verba 9" - Car:~itanias - 1.3 :000$, para pagamento da diaria, a 
mais, a os 16 remadores e 5$ ao paJtrão-mõr da •Capitania . 

.Sa!a das sessões, 17 de Agosto <.le 1912. - Prx!?·o Lago. - An-
tonio No gt~ein~. 

N . 5 - Da verba de 1.000 contos para obras, destaque-se a 
quantia <le 30 contos ,para as ins tallaçõ es da illuminação electrica no 
Arsenal de Ma r i•n ha <lo L adal'io. · 

.Sala das sessõ·es, 6 de Agos to de 1912. - Annibwl 2'oledo. - An-
tonio Nogt~ei1·a. - SOWI\C~ e Silve~. 

N . 6 - Ao a r t. 1°, n . 20, accr.escente: (Jll[rute,-ic~l Naval) . 
Devendo desta .'consignação ser ap.plicruda at€ a quantia de 40 :000$ 

(·quarenta contos) para •acquisição de uma Uancha a v-apor par a o 
serviço da ·Capitania •do Po11to da J3ah-i. 

Sala das sessões, 16 d~ Agosto .de 1•912 . - Jll[oniz de Ca?·valho. 

N. 7 - Art. 1°, 111. 21 Obras - Accrescente-se: 
Devendo desta consignação ser applicada a quantia de 150 :000$ 

para a reconstrucção do ed ifício .em que funcciona a Capita'llia do Ponto 
da Bahia, e refol'ma do oou rnobilliario. 

•Sala oas sessões, 16 de Agosto de 1912. - Muniz cl!e Carvalho. 

N. 8 - Ded.uza-se da verba 24 - Eve.ntuaes : 
70 :000$ para acquisição c custeio d.e uma lancha para o serviço 

dos portos de Amarração e Tutoya. 
Sala oas sessões, 17 de Agosto de 1912. - Joaqtliim L vma. 

N . 9 - Da verba 24 - Obras - Destaqu em·se 200 :000$ dee:tinados 
a reparar o balizamento dos canaes inte.rnos do Rio Grande do Sul, 
de accôr·do ·com o ·proj.ecto do Crupitão d•e Mar e Guerra Brasil ·Silvado, 
crupitão do porto. 

Sala ·das sessões, 17 de .A.gosto de 1912 . - Octavio R<o.cha. - Evu.. 
?"isto Aman•l. - D~ogo Fo11twwa. 

As emendas 'TIS. 4, ·5, •6, 7, 8 e 9, achma discriminaJdas, offerecem. 
todrus ellas, a mesrna fôrma geral : mandam retirar d.e algumaJS verbas 
(.Força Naval, Materi a l Naval, Eventuaes e Obras) estabelecidas no 
projecto, certas e •determin.a·d.as im•poJitancias, para ap.pUcações dlff.e-
rentes, em diversos Estados da Renmblica. 

Votado, como foi, o projecto de orçamento, •na segunda discussão 
r espectiva, a Camara esJtipulou quaes as quantias ex.a.ctas, que será 
dado ao Governo empregar para o ser viço das alludi.das verbas. T ra· 
tan.ao,se, além do mai.s, de rubricas de caracter :permanente, :parece 
que ao Pod·er E xecutivo deve competir, :de .preferencia, a distribuição 
respectiva. · 

Ha m~did as propostas n as em.endas, que são de •todo 1ponto razoa-
veis. Mas o Governo, dando a a pplicação qu e lhe compete fus verbas 
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do o rçamento, está autorizado a praticai-as, a menos que ha ja outras 
m ais urgen tes que occupem as dotações orçamen1arias. 

Pensa, portanto, a Comis~ão de Fimanças que as emendas n s. 4, 
5, 5, 6, 7, 8 e 9 não dev€<m ser approvad.as. 

N', 10 - Onde co:nvi·er : 
Fica o .Qover.no autorizado a faze r o externo de 500 :000$ da 

v erba 22 ,para as verbas 19 e 29, repar ti:damente, do orçamento da 
·Marinha. 

Sa la das COtmnissões, 5 de Agos:to de 1912. - A~tg~<sto Ga1·Zos tle 
Souzo e Si!v.a. 

Entre .as «autorizações, que contr ibuem rpara o desvirtuamento con-
demnado das leis orçrumentarias, está à <Ios «extornos>l. E' o ca;so, 
precisamente, da eme'Illda n. 10, qu e, no Q)arecer da · ·Commissão, não 
deve ser a;pprovada . 

~. 11 - Redija-se o adi.go como segue: 
Art. E' o Presid·enJte da Rapubli-ca a uto.rizado a mandar estu-

dar e pôr em ·execução SYIS·te.matica, nos :navios da esqu~clra, um s·ys-
tema cJ.e p.remios pecuniarios e honorificas, isolada ou cumulativa m ente, 
com filto de promover e galar.doar o aperfeiçorumento do tiro de guerra, 
com a rtilh'aria · ·e ·com •torpe·do . 

Não .se conferirão ;pr.emios sen ã o em face d·e tiros r·eaes, d e&~rezada 
qualquer ·classificação oporv·e<n<llura oriumda de manejo d·e tubos dje 
ex·erc icio. Para o torpedo, é adm iss ivel a classiücação derivada d.e 
pratica com os cones de exerci-cio. 

As provas serão feitas com os canhões e os tubos (!e •torpedo de 
>todos os •calibres. 

No relataria a'llnuo elo Mi.nistro da Marinha v irão publ:cadas ta-
bellas das quaes deverão consta r : 

a) natureza dos alvos e as distan cias do t iro; 
b) os nomes dos navios em exercicio ; 
o) o numero de canhões e de tubo.s de torpedo u t ili zados, por 

navio e por calibr·e, especificadamente ; 
.d) indicação sobre si se trata do primeiro exercÍcio de tiro ou 

de' guarnições já MleSitradas; 
e ) numero de hom·E[}s da g uarnição (!.e ·cada ~eça e de cada 

tubo de tonpedo ; 
f) numero de dispa or.s feitos, - por canhão e por tubo de torpedo 

calibre .e de cruda n avio; 
g) numero d.e impactos, directos ou m ec1ian:te ricochete; 
h) velocidade do tiro .poo r minuto; 
i) numero de impa.etos por minuto ; 
j) pontos obtidos por torre, ,por ca<nhão; 
k) nome .do melhor apon1tado r de cada navio; 
n numero de impa.c tos por minuto sob a direcção do melhor 

apontador; 
1n) estudo comparativo com os resultados do tiro dos (lous annos 

anteriores. 
§ l,o Os exercícios do <ira serão fei•tos pelo menos d ua;s ve:<>es por 

anno, para cada navio, e, <tanto qua;n:to Q)raticamente •pos&ive l, em qual-
quer estado de agitação do mar, .sob a direcção de · um inspector do 
tiro ao a lv·o e <de seus ajudantes. 

§. 2. o A s· despezas .correrão pela verba "Munições ·navaes» . 
Sa la c1a~ sessõ.es , de Agosto de 19 12. - PanWiá aa.logents . 
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Diante do JParecer que proferio em relação ás <Jmend•as ns. 2 e 3, 
a Commissão d.e Fimwças r·eputa prejudicada a emenda. 

N. 12 - Da co,nsignação da tabella n. 27 s·ejam <JHminadas as pa-
Iavrrus: «e .para pagam·ento offi.ciaes tdoneos que forem contratados 
no extrangeiro, para instrucção e ad·estramento de officia<Js e pl!'aças 
da Armada dema·is .serviços technicos da Mari.nha de Guen:a>i . 

'Sala .da;s se.~sões, 19 d·e Agosto de 1912. - Bueno de And?·acoa. 
A lei de fixação da força naval, para o anno d·e 1913, assim 

prescreve, no seu art. 2°: «Fica o Governo autorizado a contra~ar 
no ex;trangeiro ·offi.cia·es idoneos .para a ins•t rucção e adestramento 
dos officiaes e praças da A,.rmada e para instrucção nos d·ema>is .ser-
viços techni-cos da Maninha de G uerra>>. 
' De modo que, se na tabella 27 figuram aquellas palavras, que a 
ein~mda quer supprimJr, não é para outra cousa senão' para a;ttender-se, 
no •orçamento, á referida disposição d·e ler. 

A ·emenda, por conseguhnte, não <deve ser !!;p.provada. 

N . 13 - Onde ·Convier, accrescen'te-se: 
E' o Presid.ente da Repub.Uca autorizado: 
A desta;crur Idas verbas 17, 19 ·e 20 estas ulümas reforçad.às pelo 

-estorno de 500 contos da verba 22, a somma de 600 contos, destinando-a 
·especialmen'te a custear a construcção. durante o exercício, de dous 
monitores fluviaes na ind ustria ,parti>cu lar, meMante ·concurrencia 
publica. · 

Sala das ses'lões, 19 {!e Agostó de 1912. - Augusto Carlos de 
Souza Sil'!Ja. 

JUS:rJFICAÇÃO 

O estimulo á industria da co1;1strucção naval nacional é uma ne-
.cessWad.e urgen;tel iJJodil';"ipe.nsavel prura o ·{!·esenvolv·im-ento econom·ico 
do paiz e para co·nduzil-o, graduaimente, á sua emancipaÇão das fa-
bricas ·e estaleiros ·extrangeiros. 

Os monitores fluviaes são absol'wtamente necessarios para ·a defesa 
das nossas fronteira;s ext,emas, <J sua construcção pôde ser iniciada 
·desde já en'tre ·n ós. 

Se a M•arinha fizer um contrato para fonnecimento :directo de 
'carvão, o s!m preço osdllaroá entre 2·5$ a 26$ a tonelruda, -isto é, s·eiá 
•de cerca de 113 m enos do •custo da to.nelada adquirida, como ac:t.ual-
mente, a intermediarias importadores; deste pwdo, a v·erba d<J •carvão 
:rrõde ser reduzidá a 1.000 contos, .sem haver diminuição na quantidade 
de carvã.o m.ecessita•do 1pe.Ja Marinha. Pód·e, pois, ser fei'to o ·estorno 
de 500 ·contos daquella ·verba para as verbas 19 e 20; com essa som·ma 
ac-cresdda d·e mais 100 conto.s das ver.bas 17, 19 e 20, a construcção 
dos monitores !pôde se r atacada durante o .. exercício. - So"za e Silva. 

Al-ém da razão exposta no par·e•cer >p•roférido so·b·r.e a emend•a n. 10, -
.Pocorre a.inda que lla em ·es.t;u.do, na Caman·a um projecto que t rata do 
assum;pto. 

Ju·stid'.i.ca.ndo es ta •em e.n da, {!iz entre outras ·co'llsas o seguinte o 
·seu iHusíre autor: «•S.i a Ma·ri.n•ha fi<·er um con<Dractb para fornecimenrto 
directo ·d•e carvão, o seu ·p.reço osdllrurâ entre 25$ e ·26$ a tonelada, 
isbo ·é, . ·set,á d:e_ .c-er.ca 113 trn enos :do tC u~to tda totn;elada adqufi,r~ida, como 
a-ct;ualmente, a . .;nter.n:edúarios ünp.o•rtadores; ·des-te modo, a 'V'er·ba de 
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.QM"Vão ipÓ'de se<r a·eà:uúda a 1. 000 :00•0$, sem d1aJV1er dirrninu-ição na 

.quantidoo<e d<e <::ar vão ne<:!essitado pela •Mari n·ha., 
Dada essa informação ·interessante, a Oom.m•issão <'l·e F1inanças tra-

tou d.e ver si obtinha u m rubatimento (!e 600 :000$ -na ver,ba - Co·mbus-
tiv.el - -do -orçamento, p rurecen-do J"azoave,l q u e se elê •á,quel!a rverba a 
doação <'l·e 1 . 20·0 contos, fazendo, potrtrun'to, a economia ele réis .. . .. .. . 
.20(} :000$000. -

.<I.. emen da n . 1<3 -não d'eve ser approvaela. 

N. 14 - Oncl.e con<vi·er, aocrescente- se: 
Fi•ca o PTes•i-dente •da Republdrca autoi"iza.do: 
a) a rnanda1·, pelas verbas 4, ·2•3 e 12<7, servir-em nas Marinhas es-

-trangeiras JPOr espaço de um anno: 
2 01ftl'iciaes su.peorjores; 

112 aff.ida.es ·subalternos; 
12 O .en:g.enhei.r-o.s rrnachinistas ; 

•2 rrned·i.cos, offi-ciaes sulbal.ternos. 
b ) a mandar, pelas v.~bas 4, 12•3 e 27, matricularem <11as escolas es-

.trangeiras : 
12 of.ficiaes subaltern os da .<\ rmacla •no curso ele const•rucção n a -

val do !NaNai Royal .Goll egJe em Gre.en wlich, d es·binad'o aos· a l-umnos e·s-
tr:angeiros; 

4 af.fi"ciaes subaltEll!'nos e seis engen·hei-ros mruchjnis<tas üfticlaes 
sulbalternos, ·nas escol as de eleotJ·ici<lade; 

12 of.fioiaes su-balternos da ,Arma-da, na.s Escolas de ·a.viação; 
2 rrneài-cos, ot:ficiaes subalternos, n as es-co l as <'I re M edicin a e <'!e 

Hy~i·ene Nruval. 
Sala à·a.s sessões, 1.9 de agosto o•e 1'91;2. - A. ngnsto Ccp·los ele So•tza 

.e SiWa. - José .A ug•os to ito A1nantl. 

JUS'I'JF ICAÇÃO 

A on.s<l!rucção e 'Pre-paro <'lo !pessoa'! ex6g·em que um certo nrumero de 
offi•oi·a.es seja e<nviado pa,·a aiJJerfei<;:OI3Jr- se nas ·MaT'im•has mais ade-
a nta,das e ·que Q<UJtro•s ,c<Jlmpl<>t€fm s·eus estu do:s es,peciaes rna.s esco•Ias 
exlistem.t•es ruo· estr angei•Ico, q.u·e •não exi·SJD€fm ann da entre mós . Especia:l-

·rrn•e:nrt;e o:s m •aohhrristas pT'ecisam de .g4'Uruhar ·uma •boa [lll"atica prof>i•ssio-
n a;J, q u e •não é ·1JOssiveol !dar intel:rame.n•te ent•re mõs. A l ém u•isso é ne-
.cess=i'O !pii'I8paTa•· aJ.gui!Ys officiaes pa.ra 'J)r'een.ohere.rn as va;gas ~~o cor'J)o 
.ae IDn,genheir.o:s !Na.vaes, ·fazenld·o com qu•e eNes se ap·emfeliçoem e es-
peci-ali z,enn mo .ram.o •de llinge'illha:rti-a Naval qu e es·col•h eorerrn, 

Ass:i.rn a €«11enld:a •conshi<true 'UJI1a •provi•d~nci·a :i•rrd:i:s'J)ellsavel, o que 
j á foi Te.con,h:ecid.o .pela Crumara este anno, em ll"elaçãto ao E..xeroi•to, ao 
vota,r uma 18JU!to·riz-ação s€fmel•ha.n<te •no orçanlelfllt{) <la Gue:m·a. - Souza 
-e Silva. 

A mrui·Grlia •ela Oomrmissão .é ·doe >pa:r eceor qu•e :s•e a.ppr1ov.e a ·alinéa b, 
com ·as segulm<tes sub~enn.e·rudas: d•eo_nois da •palavra «marudarll, diga-se 
1medi •Iête ccmcu•rsoll. A alimea c• ide>Ve ser 1·ejei tada. 

EMENDA DA COMMISSÃO 

Rle:'l·uza- se a v :erlba 2·3 a 1. 200 :000$000. - Ribei1·o Jtmqt;eint, p re-
si.d"emte, 'V'e'l11C i<do quanto ·á e m en da 'li. J3. - Octavio •llfangabefra, 'fto 

. Jrutor . 'VOltei con.h'a a a utoriz·ação da emenda 14 alimea b. - Galeão 
Om"V'aN~al, com restricções . - Rem! F'enmnlles, votei vela re j eição da 
elrr.<enda n. 3. - José Biezerra, votei rpela ap:pi10<vaç1Lo da em en da 
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n. 14. - João .Si1nplõcio. - F'elix Pctcheco. - Pm·eint Nunes. - Cae-
tano de A<buqtte?'q?te, <eom res:tri•cções. - Ho11>e1·o Blctptistct, votei contra. 
a ·em·enda ·n . 3 . 

Documento explicativo a: que lse refere o parecer sobre a Bmenda n. t 

O o•rçaJmJJilto •de 191•2, não eons·ignava sómente a·s quo1as na im-
POI'tancia 'tota.! d•e 71·9 :.4.9·8.$•; ·l[)o is ha se.rv.iços tpe:rtencentes a outras 
vembas, do. •e:>O&rciiCito ~d•e 191·2, que ·pa<S'Sarrum; na •Pr.ü!Pria, de 1'913, pa<ra 
a. verba g e·ra.l - Aln1'141'Ctllt•tcvclo. 

Na •tabElHa 13 - IDeposi<tos Navaes 
- •de 191:2, .oons•ta. a ·quo. ta de 
&7 :,7.1•8 $ ; ·ao p.a.s.oo que .a. •pro-
posta ·ele 191 3, m•e.noi.ona apenas a. 
•qu runtia d •e 12 :500$. A ldti.fife-
•r.ença, .ct•e ·55 :21.8$, l!'ep.resen'ta .os 
vendmentos d•e adtdi•dos que foram 
apa~v" ct•t.acros. . . . . . . ... . ...... . 

•Verha 16• ISu·!J.ertntemd:enoia 
dJe :N•avegação - d ·e 1•912 : 

fV.emiCiirrnem.to·s 1d·o· .pessoal •q,u.e, -co1n 
a rrefu·rma, !paSSall"Riffi !])fl.Ta .a Y.ePba -
A!m.iranta!dü : 
P.a>ü•Le p<o·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sarvente <!.o pruioL . . . . . . ..... ... . . 
Conbitnuo.. . . . .............. . 
s.arv.e.nte. . . ................. . 
Desenhistas. . . ..... . ........ . 
Of.fici•na <typo-'lit•hog.ra~ph'}oa . . 
AT·Ohiv·i•s Da. . . ...... . . . ...... . 

Dtrector.ia. .a:a :Bl-
bli<othe.ca, •Mu.seu e AJI <chivo: 

, AJrclüvista. . . .... .. ..... . ... . 
Sub-•ar.dhi•V'ista. . O . •••••.••• . • 

'Nas quotas de Mater.i·a l <ela. verba 
.Sl1p.er.in<tenclencia <d:e IN·av.e.g•açã.o -

do .e:>eer.oioio •de 191•2, •já h.a. a>s segui·n.-
•t·es .q,u.otas, {JU•e, co.rn a l!'efonna, pas- . 
sarr.a:m pa•ra a. ·v:er ·ba - Al!mltra;nbaJClo: 
linsbl'u·merutos nauti.cos e ·hY'd·!·o.gora-

lph.i.cos. 1 ••• • •••••••••••• ~ 

Oo<mtpra d•e •can.·taJs, etc . . ..... : . .... . 
iDespe,as m •i udas de observa:to.rio .. .. . 
;Bespez.as .cla.s •estações meter.e'Ologica:s . 
M'at•er.irul IPaJl'a a officin.a. typo-.!i·tho·-

.gratP lücas . . . . 
·custeio d•a <mina eleoti,ica o•a .j.Iha <lo 

Rijo ............... . 
Maiteria! ·,Para ·des.e~,i,,o ... . .......... . 
CotnSerVação •e mei!lh01'8>ffien•tO d'O •ha-

lizrumen<tO .elos •P·O•ntos ... . . . .... . . 

55 :.2 18$000 

7•20$000 
•600$•000 

- ·2 :400$000 
1:800$000 
9 :•600$000 

43:080$000 
3 :6'00$000 

1 :.Sú0$000 
1 ;.200$000 

:3<5 :0·00$000 
4:000$000 

·600$000 
•3 :14·20$00 0 

10:000$000 

•2 :400$000 
12 :000$000 

100 :•000$000 

55 :218$0•0(} 

61 :800$000' 

3 :000$00-

157:420$00(} 
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Quantia mencioml;da na eme·nd.a, isto 
é, .as verbas :existent~s no orça-
•rnenrt:.o de 1912 . ... . . . .......... . 

Oorrnpa.ra:nd1o a:; ·quotas do ürça-
m·ei11.to de 19112, com a rproposta od<e 
1•913, na <pal'te T·eferente á •l'efo.runa, 
,yeriflioa- se o seguinte: 
P<ropos ta d~ 1·913 .... . . ............. . 
Orça.mel!l'to d'e 1·91•2 . ... .. ....... . ... . 

i!)i>ffere·nça .. - .. . . . ................. ·, 

·A1:te-ndendo-se a que ·exis•te a. quota de. 
100 :000$ na venba - J~.;Imi•!'a·n 

•t.vdo - •da 'J)I'IOPOSila de 1913, 
'Ve.Pba essa desti•na::'la a occoM'er 
~to ,prug•amento de v·~·ne>im·e·n•to·s {!.o 
p.es.soal ·da I•rr1prensa !:-<aNal, enn 
·serviço n e.s-te min·i·sterio, apó.E o 
drn1cenàio d.a I11nprensa ·~aci.onal, 
s e!rn q•ue seja ·a r e-forma do almli-
ll'a:n•t.ado a ·causa:dora da. dnclusão 
•d·essa q u1ota de-ve-se ded•uZiiT .. ... 

C'onvê;m a;i.nd.a aSEi:gmrular .que, nas 
o•i ver,;;a:s quotas de maJter.i·al da verba 
- ,A,lmiran1rudo -, ta:es .camo e:><pedi -
lenbe, impl'<essõ.es, lcl,es,pezas J.n~udas, 

etc., h a aug:mentos m.ecessrurios P·ro-
r~·stos ·pelo GovC'r.no, •tendo em v·ista 
a i.n.su·Micienci·a d>as quota-s dos exer-
ci·cioo de 191.2 ·e anteriores, não sendo 
1·amib&n •a :refnnma dn Almi•ra:ntado 
a detel'minante d•esses argumenTos. 

lHa. ltrumbenn augmenrt:.o do. •tnta:l 
da. 'V'BI'!ba Aud·~to·rha e esse augm•ento 
não ip'roV'em da refonma, e, sim, é fei-to 
nlaTa oc·wrr:.p,r.i,mento de leis que a·u-
gmentaram os vencimentos -dos respe-
cti•vos s'ervenltUa.l'i•os. )) 

..... ~ ..... ~ ., ~ 

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

719:498$ 000 

99-6:936$000 

1.274 :64ú$000 
996 :9•36$000 

277 :704$000 

100 :000$·000 

177:704$000 





NOTA· 

·<las em 3~a . Or·am os Srs. A.nto·nio Nog.ueira .e Calogera.s . E' enceprada. 





DISCUSSÃO 

O Sr. Ca.log eras - Sr . .P.resi-d.ente, ten1ho sincero rpezar em notar a 
ausencia ela Commissão ele Finanças, especialm·ente do relator do Or-

çamento da Marinha, ao se •tr.atar da d iscussão 
Sessão de 23 de de u.m parecer e J.ruboraJd'O .pela mesma Commissão. 

Outubro il'<á nos vamos acostuma·ndo, •nós, os Deputados 
que es•tudamos e procuramos c ump·riD Ô nosso de-

ver, com essa a:usencia ·forçada. 
Do Olyml}O é raro dese>er.em os deuses ... 
Mas, •e·mquanto não nos ho•nram com a sua pre•sença, 1d·espi·eza.nd'O 

a ·CO'.llaboração pequena, ma.s si·ncer·a, qu.e .).hes vimos traz'endo, no es-
tudo de ;pareceres, na .wpr esentação de m edidas, n a ·a.n a lyse de probl&-
mas n~cionaes, continu.a.'lTios em no1ssa J:neia lingua tentando !l}ros.eguir ' 
na tar.efa que nos .im.puzemos a bem •dos interesses ma,cionaes, lame.n-
tando a aus·encia desses dis•tin cJto.s collegas, mas não in t·errompendo o 
nosso trruba lho por fa.cto t ão lamen.tav·e•l. 

r.ra-nto mais .necessaria seria :a russisten.cia do honrado o·ela to:r quan-
•to, tendo discordado d<o rm edid aJS varias, propostas no .deoorret' da dis-
cussão, par.eceria ae>ertad.o que S. .Ex. .o·u.visse as razões •em que se 
fundaram os qu e •apres·entar·am •essas medidas, e v iesse, a lém do laco-
'lÜco 1)arecer, ·dar os motivos ·princi·Paes que aconsBiloharam a sua r e-
jeição. 

Ai:n•da b em qu,e, ·em r .elação a a lgumas d·ellas :por m •im a,pr.esent·a-
das, me -e.ncóntro, não d•eante de provaJS inconcussas -dos desacertos d O 
pare·cer, mas d eante .de confissão mais ·clara, m ais f ra'!lca, mais inso-
phismavel •da razã·o ·que m·e .assistia ao apreserrtar ·a rectifi.cação da 
tPropos:ta orça.mentaria no ~ocante ·á medida •do E xecutiv·o, tomada em 
·d•esres peHo f lagr.ante a regras :positivas, a ord·ens i.nilludiveis :do Po•d.er 
L egislativQ. 

Re.fioro-:me, S r . Presiden•te, lá .r.eorganização da .g.e.cretaria ·do Mi-
·nisteri·o oda Marinha. Em lei ·anterior a.o ld-em·leto ·d<o 30 de novembro ode 
11911 tinha o Cong-r.esso firmado qu.e esta a utorização de reformar a 
secreta.r•ia só s·e pod.eria 1:orJlar effectiva med'ian:te o :limite ta.:'<-aliolva-
mente ·esti,p•uilado - de mão se exceder na ld•eSJl)·eza o to•tal .elo .orça-
mento. 

Na emenda que -tive a a1onra d.e subme•bter ao criterió ela Camara 
e ao ·estudo oda Commissão ·de F i.nançrus, justif i:quei, m ediante a apre-
sentação ode a lg-arismo.s , a m 1nha •ass·erção ·el<o .que na verba pedida para 
o .exer·cici.o de 1913 ·es•ta. .d.isposição lewisl aJliva tionba si'dD v iolada, •e a 
prova f.o i dada por mim, alinhando -algarismos ·e mostrando qu.e os 
serviços correspo.nd·entes no orçamento vigente ,cJiff€-riam ·em .pert o •de 
·50·0 :000$ •d o que se pedia para se·rvi~o a.nalog-o no orça.m e1111:o .a.e 1913 . 

Desde .Jogo, v.erifiquei que •tinha .commetticlo um •engano e que ·uma 
das ;par·e>ellas ,por mim i'llclu.i•das, a .que se ref.er•ia á aud itor ia, :não o 
c ·evera ter si-d;;>, porque •esta s e r egulava po·r 1lei <ospecial ·que o Con-
gl1esso, na vo'tação ·ela verba pa.ra o ·ex;er'ckio f utu ro, ti.nba de levar 
em ·CO•nsicJ;eração. 

•\Não tendo oocas.ião d•e fazel -o da :tri·buna, nem mediante a retirada 
ou a r emodelaçã-o ·da minha •emenda, por-que es tava .encerrada a .dis-
cussão, lev.ei a minba J.ealcl aJd•e -a po.nto .de immedi·a!tamente .pro-curar ·O 
r<olator .ao orçamento, que n a quelle •tempo era o nosso pr·ezado collega 
Sr. :S erzed~llo ·Corrêa, para dizer a S. Ex. ,que ti.nha ·B>rlr·a.do ·e que, 
porta.nto, f·izes•se a ·abst.racção cle·sta ~}art·e . 
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O motivo qu.e todos 'deploramos e que afastou -dos nossos .trabalhO•$ 
o illus•troe repr-es-entante do Pará, fez com qu·e, por designação da Mesa" 
fosse substi'tuil.o .na Commi.ssão de Finanças o d·istincto .Sr. Octavio· 
Ma:ngaJbeira. 

O SR. FoNSECA 'HERMES - Devo dizer a V. ·Ex. que o Sr. Octavio 
Mahgabeira não está presente, porque assiste á reunião ·da . Cornmissão-
'd·e Finanças. 

O SR. CALOGERAS - Respon d-erei já ao apa.rte do honrado Depl!-· 
rt:ado. 

Immediatamente, depois da .designação ·feita pel.o ·digno P ·I'esidente 
da Camara, ,procurei o novo r.elator •Para lhe faz-e-r a .mesma dec!-a7 
.ração. 

Era •um dever de •pro'bi·dade intelleobua1, .que cumpri gos:to.samente, 
como o faço -eom :toclos os actos de mi·nha vida. 

Abro um parenthesis na exposição, par(!. !lembrar ao illustr-e Depu--
tado pelo Rio Grande· -do .8-u.l, que allega, ·como jus,t-ificativa ·d·a ausencia. 
{lo digno relato•r', o faoto d.e ·estar S. Ex. -em reunião da Commissão· 
de Finanças, que aos relatores, ·quan•d o s-e discutem os pareceres que 
rt:eem de d.efend-er perante a C ama-ra, só cabe úm logar onde se achem:. 
{; no recinto, assistindo ao debat·e. 

Reato as minhas ocmsid•eraçõ.es. 
'Fi.nha, po.r•tanto, fei•to ·essa resalva, afim 'd·e dar a melh.o r vrova. 

da sLncerid&rle com- .qu•e estava organizado ·meu otrabal•ho. Não compre--
hend·i, por •COnsequencia, como no parecer appareceu essa suggestão,. 
como si já não •houvesse partido ·de mim a lembrança de que oel:'lta.s 
!doespezas, que contr'ib-u.iraan para a elevação &pontada, .não são prove-
ni•en:tes da reforma, que a verba ·da auditoria, por •exempi~o, .está au- -
.gmen:tada .por força da lei que elevou ·OS ven cimentos -d•os fttnccio·narios. . 
respectivos. 

Nã-o h a duvida: quem o disse fui ·eu. 
Liqui-dado este ligeiro incidente, exa.minemos ou'tro ponto de funda- -

men1ação do 'Parecer co·ntrario á em~nda. 
Diz · o parecer, e com razão; que algumas quotas que dantes f·igu--

rava,m em •CO•nsignações outras d-o orçamento da l\illwrinha, vieram 
agora onerar a dotação da Secretaria da Marinha. E ·, as.sim, são· 
d 1tadas em um annexo ao parecer varias rubricas que :não vou r ele1·· 
agora para mão alo-ngar o m eu 1discurso; mas ·co!lstam d-o folheto que· 
se acha em mãos d-o.s Srs. Deputados. 

Nesta fundamentação se ·encontram, .p_o•r v·ezes, dtações ünexa;ctas ;· 
dou, porém, eLe barato que todas sejam a;c.eitaveis', que todas püs·sam 
ser adrut•l·idas .sem discussão, o que não é vendade. Faço ·esta resalva,. 
porque vem robustecer a minha argumentação. 

Ainda assim, é o •proprio Sr. r elator .ao ;parec-er que -chega, no · 
final de seu trabalho, .a :P•rovar que a ·differença das desl))ezas, antes 
d a reorg.a.nização -e depois des-ta, mon1a a 178 :000$000. 

Quer ·dizer: são ocs propri.os documentos officiaes que, querendo-
recJtificar os meus calculas - em alguns pontos, eu o d·eclaro, com' 
n~;zão - são esses mesmos documentos que me •trazem ao espirHo a 
convicção de que a mi.nha .emenda era -prooedoote, e de que o Poder-· 
Executivo, ao reorg-anizar a Seoretaria da MarJnha, violou ü dis, 
positivo que mamdava nã·o .ex•ceder o orçamento vigente na occru,sião 
em que se vo•tou a J.ei. 

'Sei q.ue ·essas situações são po.r vezes d·ifficeis·; sei o que são--
as exigencias dos ·chefes de serviço, o que é esse falso amor pr.oprio, 

. que aconselha a \jJersistir no e-rro, -em vez de acon.selhar a sobran--
oeria de romper CO!Jl elle, -de conf!essa·r a verdade, de -corrigil-o .. 
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Não tenho, par tanto, a menor duvida quanto á sorte da emenda; 
sei até que contra ella se póde argumen<bar que está errada em 
algun;s ·dOS termos, .e fui o .primeiro a dizel-ü ; mas, de facto, na s ua 
essencia, ·é perfeitamente verdadei•ra, e é o parecer que o diz. 

No decorrer da 2• discussão tinha eu procurad o collaborar, com 
em-endas, que nem siquer justifiquei, ou antes, que !J)Or alto ju.sti-
:tlique.i já depois de dado ü parecer, que foi favo-rave l, tanto que 
as medidas .por mim pr.o.postas foram incorporrudas em orçamento 
para 3• d is;cussão. 

Tinham ellas em vista, Sr. Pl'Elsid-ente, duas causas: o aperfei-
çoamento systematico dó tiro de guerra . a bor·do dos navios da es-
quadra e a venda <de nav ios -implrestaveis para fins m.ilitares e a 
applicação d-os .recursos •eS!J)eciaes proveni-entes dessa ·alteração ,para 
•fins da .defesa n aci-on a l . 

Como V. Ex. sabe, o orçamento -da Marinha fo i um dos !J)rimei•ros 
a vi-r a ·debate. 

Devido á grande o·p~rosid.ad·e .do Sr. 6erzedello ·Corrêa, teve an-
damento ra1pLdo, -e segura:mente teria IS·i-do -o primeiro fragmeJ11to da 
lei annua, se por motivo d-e molestia o nosso rnobre collega nã.o 
tivesse stdo -impedi-do d-e dar pare<cer sobre as -emendas ap reserutadas 
em 3• discussão. Era natural, POl'tanio, que na·quelle momento, obe-
decendo ao piamo de <retirar de to·das as leis a nnuas as malfad<adas 
autorizações, o meu prezado amig-o •Sr. Carlos Peixoto apr-e:sen!Jasse 
u1n:a ·em: .end.a, :~ upp·r,e:ss irva de -todos o.s. -aTti:gos adldit1;vos do· orçaJ.nento. 

Obedecia esta emend a a um systerrna que eSiperava S. Ex., como 
tambem eu esperava, -foss(\ .a;dC!p•tadü nos 'demais orçamentos para 
os diver.s.os Ministerios. 

,í .nfeHzm·en<te V . Ex. e a Camara são :testemunhas n o modo 
l[:ior que esta orientação fo.i segui-da, Se de wn no para •anno a ugmenta 
ü todo, o volume em que se codifi·cam as no_ssas J.eis annu•as, em 
1\913 ·é provavel q'lle teremos um iJn·foZio d-e g-rossura muito maior do 
que o do col'rente e><erckrio. Nestas -cond•içõ-e:s o plano ini•cial fa-
lhwra. Não sei s•equer - não <te;nho autorização pa11a d e-clarar - se 
a emenda suppress.iva <dessas disposiçõ-es IS-erá mwn tida no plena.-ia. 

Fui ouvido sobre -e1la antes d·e ser apresentad<a p elo seu au<to,-, 
o m•eu -illustre a migo o Sr. Garlos Peixoto, e declarei desd-e logo 
que, obed•ecendü -ao ;systema, ·seria o .priJmeiro a concor.dar c;;om ·a 
medida tão van tajosa, normaLizadora da re~ra orça,mentaria da 
nossa -ela boração <das leis annuas. F ui ainda sobre es1te pornto con-
sulta;do pelo dig.no relator actual do orçamento, Depiutado p ela Ba-
hia o Sr. Mangabeira, que me pergun'tou qUJaes o.s intuito-s -das mi-
mhas emencilas, porque, é preciso qn_e eu diga, em 3• discussão eu 
modifi-cava a · redacção -de u ma -dellas: ao env.ez de limitar e><clusi-
vamente &o üro •il!e ca'l1bão o •conjunto de r·egras alli .es ta belecidas, 
instituía outras reg.ras . amplas, m>ViiS Jn>ethodicas, obedecendo 
m·elhor. ao systema, tanto para os aDtilheiros de boTdo como pana os 
de to•rpedos. Além cliss.o -determin ava normas e reunia -esforços no 
senti-do ela creação de um ims!J)e·ctor de tiro ao alvo e <seu ajudante. 
Não era creação -do ·serviço a1penas, den<tro do serviço •existente, uma 
r emodelação delle. E não havia · il•a,mbem augmento de despeza d:e 
qua!i:dade a lg uma. 

<SobT'e 
.gando se 

esse pon-to 
a med i·da 

.ped.io 
·era 

es•clwrecimento o illustre relator, i'nda-
prolpr.iamente orçamentaria. Respond-i-lhe 
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em~ão o que vou dizer á Camara: que, ele facto, mui<tas . dessa.s m e-
didas tratavam mais ele cousas de ·admimistração, mas que, i-nfeliz-
mente, na •longa sêr.ie de a clminish·ações navaes que temo,s üclo (tal-

. vez nisso haja mais co~nfirmação do acerto elo .parec-er elo honra;clo 
Deputado ·Souza •e Silva) ne.ssa longa sêl'ie ele administrações navaes 
e aJI)ezar da longa 1prati·ca haurida •em nações extrangeioras, em ma-
teria de tiro de ar.tilharia, de Ulti!ização ela arma tm,p.eclica., nada 
se havia f eito entre nõ:s, tanto que, sem contestação por par<te dos 
profissionaes d·esta Camrura, •eu >Unha podido diZJer em lddscurso o 
quanrt o de pueril havia em ex•er•c1icios feitos, quer co1n uma, quer 
com outra; dentro ·ela nospa hahia e ·fóra della. 

Era natural que, •em falta de in icirutiv.a administra:tiva, a sugges-
tão partisse •do Cong1•esso, ·camo fôra mais uma vez, ·Como foi esse 
mesmo systema el-e •premios 'J)ara !Lperfeiçoamento do <tiro, apresentada 
está em vigor na Armada, por inicirutiva minha, que •não sou profis-
sional. 

Era natural, portanto, gue nesse assum:pto pudes,se fallar com ceda 
autoridade, quando outra não fosls·e, a ela antiguidade no ·cog.itar -dell.e. 

Vem o nobre depu ta,do da Bahia ·e decJara '110 parecer J!Ue proferi o: 
"Em relação ás emendas 2 .e 3, a ·Comm!ssão •ele Finanças r·epu·ta pre-
judidaes essrus em endas". 

Ora, Sr. Presidente, já declarei a que intuito •Obedeceu a apresen-
tação ela emenda eJ.i.minrutonia d'O meu }Ilustre amigo e collega Sr. Car-
los Peixoto Filho. 

Diante drus ·ex];>licações que <~;cabo d·e dar e por não ·Se ter transfor-
mado em realida-de 'O plano que -todos nós desejavamos ver seguido, ·na 
eJi.minaçã'O ·de arti.gos additivos aos orçamentos, parece -carec·er de razão 
o concei•to dado pel-a Com.missão de· Finanças neste ~Jonto restricto. 

Onde, porém, mais ·cur.ioso . ê o ·COnceito que a Comm·Íissão de Fi-
nanças fôrma desse assumpto, ·é no parecer j.cJentic.o claclo relativamente 

' á suppressão da a utorização que a Gamara j'á acei•tou, .por pÍ·oposta 
minha, de se dar baixa e vender em hasta 'J)Ublica os nav.ios da ·ésqua-
Qr.a i~mpres~t-aveis para fins :Jni.litare.s . 

Sr. Presidente, ü mu-ito ;pouco que -conheço (la legislaçã.o -ele Fa-
zenda, me fazia crer ·até hoj e que esses ·elementos todos e1s,tão incor-
porados ao .patrimonio naci,onal; que sobre a ·alienação deste, o uni-co 
poder competente para conceder ·autor.iz,ação -era a Nação, representada 
pelo Poder Legislativo. 

E vejo coqn profunda sorpez·a que, 'como ,sg-narelli, -ele Mo.liére, «?Wtts 
ctvons chcmgés . .. -tmut ce'!cL>> ; já não se rt:rata de autorização que seja-
mos os ~micos •competentes para -conceder; não, a medidà pócle ser 
1-alvez feita aclmini.s•lrativamen te. 

Ali-ás, j1á t emos um caso .de.stes -na "Vigencia do actual Governo. 
Mas, em épocas .passadaJS, quan-do .deliberou o Congresso, e acertada-
mente, que -se retirasse do serviço mil.itar, ao qual '11ão se prest·avam 
-de fórma n enhuma, 1.ms rta.ntos navios ·adquiridos em momento de 
aperto da vida nacional; em rt:empos pa1ssados, dizia ·eu, julgou o Con-
gr-esso dever autoriz-ar o Exec·U'tiv.o a -dar baixa a esses navios ; não 10 
permittio, entretaJ11to, de um m1o<'lo tacHo, .considerando a m edida como 
de alçada exclusiva -elo Executivo; não, fel -o med.ian•te deliberação do 
Cong-resso, vo·tada ·e incor-porada ·em lei. 

E' a esse precedente que me apego, e que ·evidentemente ·a Camara 
não poderá r-ecusar. 

Fina-lmente, sobre o conjunto da1s medi-elas, ac1mitto que as co'l1si-
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<'lerem más, oomprehenão que se rejeitem, julgo perfeitamente acei•tavel 
.qu ' se reputem linconvenient·e.s e que, -nessas condições, •aco·nselhe-se 
.sejam rejeitadas .pela •Camara. Mas dizer .que as medidas são boas, _ que, 
e llas attendem ás exigencias do serviço, pa ra depÓis d izer: «CÕmo, po-. . 
rém, os as.sumptos ltra;tados nos doUJS artigos - não são para d;esprézar; 
nos •termos em que se achMn. ·formulados, opi.na à Commissão que ;t.aes 
.àrtigos, dest'arte s upprimidos d-o orçrumenuo, devem forma1· projecto 'se-
parado, é o que não comprehendo . 

Ou essas medidas .são boas -e slgamos a orientação que >temos se-
.guido até hoje, inaorporando-as ao orçamento; ou não r onsul'tam ellas,· 
-o interei!'se .pubHco, ·e nesse caso, co.nvencid·ó eu do meu desacerto, seria. 
-o p.rimeiro ·a ped.ir a sua r ejeição. . . 

O q<.h~ se trata de fa zer, •pelo menos o qu:e eu pro:curo fazer €, com 
todo o ;ffiéu esforço e com ttocla a pureza ·ele meu .patrio• ti,s·mo e p-rofundo 
.amor de meu paiz, é fazer rt:udo quanto de mim depende, ·de aecôr.do 
com os interesses nacionaes, para dar ás forças armadas de meu .paiz 
·Os ·elementos .de ·que preci-sam para a 1sua a.cção, para 1que se •tornem 
exclusiva-mente ~technicas, ,par.a, •PO.t isso ·mesmo, .se afastarem dessas 
·outras seducçõe.s "m que infelizmente tem naufragado tanto official 
dis•tincto ; máo .poli ti co e optimo offi.cial. 

Ora, oomprehende V. Ex. que e num momento como esse, em que 
oehegam ao:s nossos ouvidos as mais tristes noti·cias; ·em que 1sabemos 
•que forças nacionaes acabam de ·soffrer um golpe que faz sa.ngrar o 
cora-ção de todos nós. 

Neste momento em que V. Ex. é testemunha d·e quanta dô-r 1ne 
v·ai na aLma, por ter ele me referir a acontecimentos tão lutuosos, n es·l·e 
momento, ·como é possível que se negue, ,por questões d ·e .nugas regimen-
taes, questões sybilinas em · ma:teria de legislação orçamentaria, uma 
m -edida de necesstdade, como é recusarmos a praticar um· •acto de au-
grn8lnto d·e v·alia dessrus mesmas forças armadas? 

O ·SR. AuGUSTO DO AMARAI. - Bem razão tivemos nós em nos bater 
·Con•tra a reducção dos 3.000 homens .no .orçamento da guena. 

O ,sn. CALOGERAS - Sr. Presjden•te, UJãü quero, .(te fôrma .alguma, 
fazer o papel de ave agoureira. Vejo no rr.omento actual o Brasil . 
('llão ligo isto a factos pc;Liticos n8lm a agitaçoes -de o.rcl·em .parti daria), 

mas, de facto, es•tamos .com element•OS vagos de •perturbaçftü da R e.t;JU-
bl!ca. 

No norte, ha muitos annos, vagueia um ba.ndo ·de malfeitores, que 
tem zombado de .policias estacluaes e d.o Exercito. 

O SR. AuGUSTO DO AMARAL - Permit>ta. V. Ex. : •esses bandos 1têm 
·contado com a complacencia cr-iminosa de poliHcos pod·erosos -daquellas 
regiões. 

O SR. CALOGERAS - Não entro n essa •analyse, ape-nas aponto o 
faoto. Na Bahia, os telegrammas fallam to'dos os dias >de t umultos . . . 

O SR. ANTONIO MONIZ --'-- Peço J.i.cença par·a -observar a V. Ex. que 
-esses telegrammas já foram desmentid.os. O sul -d·o Estado da Bahia 
está 'completamente pacificado. Houv·e Ulma .perturbação da ordem pu-
blica insignificante, que já foi restabelecida. Hoje rei-na inte-ira paz 
no Estado. 

'Ü SR. CAI;OGERAS - Não tome V. Ex. minhas palavras como eivadas 
o e espírito • .de par•tidar.Lsmo . 

. Nota - Nesta sessão orou ai,nda o Sr. Antonio Nogueira, que estU:-
àou o problema do .perto militar. 

30 
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0 SR. ANTONlO MONIZ - Absolutamente. 
O SR. CALOGERAS - A perturbação da ordem no Estado da Bahi·a: 

êxisUo, pequena ou grande. E' essa a . diattrese que quero combater; · 
Í.J'er.turbação, •pequena ou gr-ancl•e, •existio. 1.\/ão ·é •tão -r·e:m•ota assim a · 
historia ele Canudos. 

Em outros pontos·. ·dO Brasil, no noi·te de ·Goyaz, ha poucos annos. 
ainda ·ti·vemos os f actos lamentaveis de Posses. Estamos. vendo .no suL 
manifestações de }Jhe<nomeno igual. E ' evidente que a uma diathese, 
e seria agora o momento d·e fortalecr o paiz não ngand·o meios a forças. 
armadas. (M~IIit'o bem, nucito bem>.) 

E' encerrada a discussão · do parecer da Commissão de Fipanças: 
sobre as em·endas e ad·iada a votação do projecto. 

VOTAÇÃO 

.Votação do ']JIIojecto n . ll6 B, de 1.9 1<2, fLxando a despeza do M·i-·, 
n~steri·o •da Mani·nha para -o exerci•cio .de 19113 (com emendas) (vide·, 

·proj,ecto n. l' 6'6 ·C, 1'91'2) (3" discussão) . 
Sessão ele 24 ele 

Out~tb1··o 

VotaçãJO. ·d'a se.gui·nt.e emend•a sob n. 1 do s ,r. 
Calog'era,s : 

Considera·ndo q·ue a re.for,rr:a da Secr·etaria da. 
Marinha ,foi •dete.rminada 1Jelo üongres.so, ·sem augm.ento· do .total do o~· 
çamento (•clec•nito n. 9.1>69 A, d.e 130 de 1novem1JJ.ro <d·e 19H); 

!Considerando que o ·orçam·ento ele 1'911 consi.gnava a·penas : 

G<ahinete do Ministro· . .. , . ........ · ........ . . . .. ... . , ... . 
A lmi ra.ntadü ............. .. ........ . . ........... , . .. . 
!E's·tad·o-Mai or ........... ..... . ... ... ......... .. ...... . 
Inspeotorias .... . . . ... .... . ........................... . . 
Di.reotoria de .Oonta•bilklad·e ....... .. .................. . . 
AuMt.o.r.i•a .. .... . . . ......... .. ... . ........... · .. . ... . . . 

To tal.: ....... .. . . ... ....... . . , .... .. . 

. ·2>418 : 5·5 8$ o 00· 
.20 :440•$000 . 

7 :200$000 
4'7 :900$00•0 

<3<418 :500·$00<!· 
4,5 :900$o•o·o · 

719·: 4.9·8 $00 o: 
·Oons·Ldera·ndo que .o ·Pr~jecto d•e orçamento QJaT•a 1'91•3 exced'8'LI ás· 

torças da autorização 1eg's•lativa, .dando :par.a €SSes s ·erviços : 

:Inspeotciria da Engenharia .NavRl .. .. ,, ., ............. . 
:Aud.i·to.ria ........ . · · · . · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · ·'· · · · · · · · 

To.ta.l .... ....... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1.173 :264$000· 
·27 :0•00$·000 
7•3 :200$000 

1 . 12.7'3 :14'5-4 $ 0·0 O· 

'Consideranclo-•se .que o exce.ss·o foi •de •5:5:3 :<96•6$0•00: 
Reduzam-·se as J'U:b<ricas 1, 12 e .3 ·do art. 1° ·ao t-o.t•al de 719 :49:8$,. 

<de a ccô.r.clo com •O d·ec r e to rr . 9 . 1<6'9 A, de ·1911 . 

O Sr. Octav:io Mlangabedra (pekt owVem)' BncaJminh.an•J•o, Sr. 
P <res.hiente, a vofação ;cl·a emenda n. 1, ·eu me aproveito •da o•pportu•ni-·, 
\[la;cle ,paTa1 justificancl·o o 1parecer da Com~m,i.s·são ~de .. Finanças ,e ori·en--
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;ta.ndo o espírito ·da OamaJCa. SO·b•re a. materla. qu.e s·e vae vo·tar, cume 
p.ríndo por ·Ou:t.ro 1-aJdo, a GlbHi.ga.ção .d·e , com.o rela:to.r odlo JJarec-er, tnmar 
ma atte.nção 1devida as .cons-i·de1rações apre•sentada.s, e:m di:scus-são d e 
01ontem, ,pelo nosso illustre eol!.ega .S.r. •Oalogeras. 

Vae ver, 1po.rtanto, o no'bre ·D ·eputa·::l o, qu e, si a necessi.:da.cie em que, 
me vi de acon1p.anhoar o g, trabalhos da !CoJnmis::ão ·&:e IFi.nança.s, que 
·11o.ntem funecionou até ~á noHre, não me '-"permittiu o prazer .ae a:inda usm.a. 
vez ouvi·l-o, n1Lo me furto, co•'rr: tudo, ao -c1e;v.e1· <de, amtes que s e resolva 
pelo voto, vir pres<ta.r, desta t.riobuna; os ·esclar.ecirr.•entos n'ecessa.r.ios a 
res·peito da ·emenda, a ·que :S. lDx. a.Huodiu, e -do p areeer, S·Ob:re o as-
sum.pto, da Oommi·ssão ·c·e F'i·na·nGas. · 

Deputado novo, que sou, Sr. P.residen•te, com alguns mezes .,ape-
nas de mandato ; traruspod·ado, não sei s.i em boa hora, de uma si•m.ples 
·edLlidaclii> provi.nciana, da qual ás v.ezes me lembro com. saudades, para. 
o Parlamento da Repu blica., .poderia aceitar, ·de boon gr.ado, a lição. 
·COm que me honrou o meu illustre collega, repr.ehend·E•ndo-me .severa-
mente, por não estar presente no rec-into, quando s·e dis-c·u•l io o parecer. 

Acontece, porém, que hontem mesmo, e poucas horas a .ntes, o nobre 
deputado, que é um dos on1amentos :mais leg.i•timos da bancada. mineira 
nesta ·Casa., j á me havia. ·poMo a perder, ·dando-me uma. outra lição, 
que, por ter sido a primeira, se me gra you mais no espírito. 

Fallava o .Sr. Josi.no de Araujo. O .Sr. Irineu Machado havia. sicló 
Jnj-u,stissimo com os seus collegas -de oppo.sição, nesta Camara., porq.ue, 
em vez ele condemnarem o parecer .da denuncia, andavam aqui a es·tre-
'rnecer d-e Z·elos, viviam a morrer ele amores pelas dótações orça.mentarias 
e pela g uerra ao ·d!eficit.. 

O nobre ·deputado, com-o opposicioni.sta. 1'íovo que é, -d·everia atten-
,cJer ás irustrucçõe.s do npposicioni~ta mais antigo. Não o .f.ez, porém. 
Num aparte vehemente, que me provocou o enthusiasmo, S. Ex. bra-· 
dou: - «mesmo porque cada ·Um de nós .cumpre o s eu d·ever como. 
entende". 

Affirmamclo a V. Ex., Sr. Prestc1erite, que, ·das duas ,Jições hontem 
dadas, a que mais m,e aproveitou fo.L :a p·rinneira, eu passo a ·entrar 
na materia.. 

A reforma. ela. Secretaria da Marinha foi a.utoriazda p·elo decreto 
n. 2.375, ele 4 ·de Jan eiro ele l!Íll, em vi'rtucle do qual es1sa r eforma .s e 
deveria. faz·er s em augmento d·o ~o'ta! elo orçaunen•to que <naquelle tempo-
vi.gorava . ~ . 

. ·Considerando que o t otal do orçamento que •naquelle tempo vigo-· 
rava. não montava senão á quant ia d·e 71.9 :498$, ao passo que a .pro-
rrlosla do orça<J1errto para 1913 ped ia, pa.ra o custeio dos serviços da. 
Administração da Mar.i·nha., 1.263 :404$, o Sr. Calo geras propoz que .. 
se diminuiJSse nesta verba o ·excesso de ' •553 :·970$, em que e1la. havia 

.-. ultrapassado os limites ela autorização l.egislativa . 
O Mi•nisterio ela Marinha., inquirido, sobre o caso, pela Commiss1Lo 

-de Finanças, infol'mou que -ele facto não ·havia aqueJle sup-po.s'to exc·esso 
de 553 :967$ vis•to como, na. prop-osta d·e orçamento para 1912, figura.rrL 
sob a rubrica. ele .Secretaria. de Ma rinha., s erv-iços outros que, nos orça-
ID·entos elos artteriores, constavam de ou·tras verbas. De mo.j o que, cli-

minui•n·d·o-se da votação as quotas correspondentes a serviços q~e, até 
.então, lhe eram extranhos, verifica-s·e q.ue .o a ugme.n•t o se re duz a ·c ento 
~ tantos comtos, ele que o M•inisterio declara que justamente .Precisa, ·para 
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a boa m·ar.cha dos serviços da .&dmini.str.ação da Marinha. E a Com-
=issão ·de Fina•nças, não querend·o coh>b·ir a irregulari.dade que ·porven-
tura haja, em vista disso, com o·utra irr·eguJ.aridade ainda maior, achou 
·que d·evi·a acceder a esse pedido do M·inisterio, concordando com esse 

- aug'mento . 
Eis a razão, Sr. Presidente, porque a Commissão de Finanças dá o· 

seu voto pela rejeição da emenÇla n. 1. (Muibo bem. Mtbito be>n.) 

O SR. 'CA,LOGERAS (PelcL o>·c~em) - Sr. Presidente, qua.ndo· 
muHo serei um alumno mod e.s•bo, jáJmais um mestre·. Não me cabe e 
não <tenho a pretenção de .dar lições a ninguem; saliento, a.penas, que, 
systematkamente, ao se d.iscutirellll, nesta Casa, os orçamentos, os res-
pectivos relatores estão a usen!les. Cada qual cmppre o s·e.u dever c-on-
forme a consciencia lhe ensi.na e manda. 

O SR. OCTAVIO MANGABE,IRA - Ao d·iscuth'-s·e o orçamento ·da 
G uerra •notei que o Sr. João .Simplicio, rela:tor, era assíduo â.s discussões. 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. terrn 'razão. A minha .phrase foi por de 
mais ampla. 

O Sa. FoNSECA HERMES - Os relatores não podem 1t•er o dom d·e 
.ubiquidade: ·e:s1tar nas com-missões e aqui. 

O .SR. CALOGERRAS - Não se trata de uma questão de ubiquidade. 
P •elo Regimento os relatores têm de assistir á discussão dos respe-

ctivoo orçamen•t:o.s. E elles são irrn·prescindiveis no recinto ; emquanto 
que na commissão, desde que esta é uma conectividade, a sua· presença 
é menos neces_saria. Isso em .prim•eiro lugar. Em segundo lugar,, quanto 
ao facto material d-é ter ·havido desrespeito >da ordem ~egi.sla:tiv.a, qual 
a ' de não se excederem •OS lillllites do orçallll•ento vi.gente, ao ser reorgani-
zada ·a Secr.etaria de Marinha, não sou eu quem o diz, é o nobr·e ·depu-
!(.ado que acaba de sen•tar-se: reduz.1o-se D excesso de 500 e poucos cone 
tos ,a 400 contos, >O que de resto n 'ão é exacto, llllas que aceito para 
argume·ntar com a affirmação de S. Ex. 

Está estabelecido offici:almente. pel·o avulso distribuído aos depu-
trudos e ond.e se acha uma demonstração feita pelo Minis•t.erio da Ma-
rinha e · corrobDrada pela palavra do nobre deput.ado, que foi .clara-
ment·e desrespeitada a ordem legislativa. Ha, .pois,, do.us abusos : um·, 
.segundo diz o nobr·e >d·eputado relator do orça;men•to, de ter sido d·esres-
peitruda a lei do ·Congresso; e o outro, d·e nãJo dar ao Congresso o neces7 
sario bi.ll de indemnidà.de. 

0 SR. 0CTAVW MANGABEIRA dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Para sanar esses dous abusos cumprê ao Con-

gresso ou· adaptai· a .provid:e.ncia n e-ces-sarla wira o caso, reduzindo a 
dotaJçã·O: ·orçament•alr.ia -pa•rá 1913 \vos estri-ctoos Jct:nH•es à-a 'lei, ou res-
.po·n~saJbiliza:r o Presi1dente •ela [={!ep·ubHca, e·m nome Ide !quem a1ge o Mi::. 
nistro da 1Mari.n11a, •por ter sido viola-d-a tnna or·d·em .l egislativa. 

•Vê iV. Ex. que •entre a·s •d'uas par<tes do ·diJ.ema a-ue rucaho de 
esta:be]e•cer, dlevemos' ·escolh'er ''"ma <'lteoHas . 10 lf-&lcto é q~e houve des-
res·peito a uma ord·em J.egi·slaHva, que .devia ser respeitada de modo 
abs·<Yluto p•elo P•oder Executivo. !Nruda maJ,s •tenho -a dizer. (Mtti~o be>n; 
muito bem . ) 

Posta a ov0 tos .é :r·ejéitad-a a r e feri·da ·et:n•en,d'a n. •1. 
Votação da segui·nte emenda, SO·b n .. •2, do •Sr. Carlos Peixoto. 

Fliloh·o : · 
Su]Yprim a -se o ar·t. 1° (autoPizaçã:o •Para ,premias 'd'e ape:1'eiçoa-

mento do ti•ro). 



<Alppr{)jVa·da nos ter.mo.s <'lo p.arecer, de modo a que o art. 1 o d9. 
p.rojecto ,passe a constitwh" rpPo.jecto rá pa;r·te . 

·.votação da ·"·egui.nte •emem:i'a, s~b n. r3, ' '(lo Sr-. ·Carlos Peixoto 
~~- . 

.Supr<rima-s'e o art . 2° (a-utori·zação pa•ra baixa, aos navios j :m~ 
prestaveis) ~ 

A•P•Prova,da no·s mesmos termos ·da anterior . 

O Sr. PresdidellJte - lDstas emendas, .nos termos do pa·rece:r da 
Cc)mmis, ão de Finanças, vão . ser d·estacadas para const<itrui.,- ,projectos 
á pa-rte. 

(Votação da emen<'l·a, sorb 11. <4, .(in sr·. J=>edro !Lago e outro. 
<e<Desta.que-rse .cia ver-ba - ])lorça Na•val - a .quantia d·e 14:800$., 

l:)ara o pa.ga=Ejmto de uma .. g ratificação, a mai,s <'!•e •2$000. po.r doi~J,, a 
cada um <dos remaJd·o·res ,(la Capitania do 1Po<rto· Ida ;BaJhia no tota1 .. d e· 
11 :200$ e •pa ra uma diaria de '5$ aos !patrões rmóres 'ii'ú Ar.sena.[ do Rio 
e da C'apita•nia. do· rPorto 'Cl•a Bahia •no total •de .3 :·600$, rdevendo a quan~ 
Ua se·r des•tacada ·e ad-diciona:da ás verbas .Sn e •9", >d·a seguinte fórma : 

' IVe·rrha <8" ·- Ars•enaes - 1 :800$ ·,p.a,;ra a d·ia:ria ,(lo pat~ão-rnór do 
Rio ·de Ja1neri.ro; 

.verrha 9" - Ca,pitani'as ~ 1·3 :000$ ·para o :Pagame.nto ·da d.iaria, a · 
mais, ruas .10 :rem-ado-res ·e .S$ ao tpatrão-Jn6r da iCfl{Pitan.ia. >> 

O Sr. l'ledro Lago (2J<ela ,o?YLem) -.Sr. ·Pr.esidente, a emenda n. 4 
que t:i.ve a ihonra od1e apresentar 1á •CO-n:si·d·e.I'ação da Casa não aug·menta 
despeza; ena VEr.n atiJe.nd·e.r a r eclamações j.usta.s d.e funçcionar.ios mal 
rem.unerados, e ahsol-uta•menbe não o-nera os cofres. 

A •Co.mmissão de :Finanças não é contrat'ia a <essa meJO.<da pelo con-
trario ü dL\<u,st.re relatoT rdo o'rçam.e.nto •do Mi•n.ister.io da Marimlla acr11a 
.que esta g menda é de t~d'O ·O ,ponto justa rS. E·x., que con:llece ber.n• as 
necessi·drud•es dos ,nemrudores da Bah:ia, sa:be que a remuneração q·ue 
elles teem no mom·e.nto lé · insigniüca•nte . 

. o .meu lil.lu;:tre collega o •Sr .. ;Mangabeira ·está, ass in -:·, dte dnteiro 
aJocôrdu c.ooin a em1enda, 'POil'•que 18·. ·E·x. ~sa·be que não: tê ·ex·acta a ·in-
f:o·I"mação .qU'e r·ecebeu, :r;1.e1m lé exa·cto . . qwe a ver.ba - ·Forç.a NavaJl -
s e ja feita .co·m 1pa.s·so. 

:Gara,nto á üam·•Ha, e nesse parti~urar appeHo para o illustre Depu-
tado :pelo Rio .d<e LJane,iro, o <Sr. So•uza :e tSilva, ·O qual durante t:n·uitos 
amno;s .f.Qii sem~ebar.i-o •dlo !Mi.ni·sterio da .Ma·rinh:a, :que a v-erba - Forç~ 
Naval - sempre deixou .sald·o . 

•O.ra, si ·é ass.im, não 1parece murit<Q que !dessa -verba ·se Ure o ne-
cessario )ara .J:.etrirbuir-se hem aos ·que Ú2Jba}ham. 

'D •es:E.'Jj.alria ouvi:r do .meu honrad.o · ~co1llega, si -é ou não venda'Cl.~e que 
€:.ssa veroba se.m.pr:e 1dei~ou saldo. 

'Ü SR. SouzA E SILVA - E·' verdad·e. 
O SR. PEDRO LAGO - Ora, a ~i .mp•ug~nação por .pa-rte =d'a 'Co•m·missão á 

:emenda foi que, tenl(]o essa verba destino eSlpecial, devend'O ·ser at~ 
tendidas deEtpezas 'Perfeitamente ·Ca lcu'ladas, não s e ·pod·ia d lllla destacar 
.quotas ;p.ar·a outros pagamento.s. 

iDerunte da conf.i.rma~ã!o do nc{bTe . /De:pouta;d·o p·enso, Sr. Presid·ente, 
auP. desa:pparece a j.mtpug·nação ela C'otnmissão. 

-Nestas ·CO.ndições rSr. ·Pre.si·d·ent·e, .espero que a ·Comr:r..i..,são a,p-
provará esta em·ern.a.a: pütque assim a;t•tendérá ao J'.eclamo de :funcdo-.. 
·l).ar·ios ma:! Tetribuidos, <praticando ltim a:cto de verdad'eira justiça. 

O Sr. CC";a.vio Mangabeira. (pela. m·clem) - A em enda n. 4, a que 
v-em d·e rerferir--s.e o nob:Pe D ·eputa:do, ,faz 1parte {le •u(n grupo ·:de emen-



422. 

das, as de .ns. 4, ~5, 6, 7, .S e 9, que tiveram, toias e!las, o mesmo 
·:pareoer. 

A Com:missào rentenõ:eu .que, as.sentada.s como !foram, na 2.a cliis-
·cussã:o du projecto, as hn.portancias exadas .que :ser'á dado ao <Governo. 
dbpender pa:: a o serv.'ço das vePbas d·e caracter ;pe·rn' anente ao lPoder 
Erxecutivu deve co.mp·etir, ele :prefere.ncla, a a.ppl.icação da.s m ·esmas, 
vi·sto ·co;mo não ré rpara o•utra ·Cütlsa, si•não ·pal~a attender á"S vrov.i.dren-
cias, equi.tatilv·a.g e âusrtas, Qil8 rs·e v.eri"ficareJn :p·o.rventura no transcorrer 
{ira exercicio e -que s·e rre1a.cionetn co·m aE rubricas e.spec'1ncádas no or-
çamento, não ·é ,para ·Outra ·COUSa qüe Se ·C.OtlCede :io rGoverno .a auto-
ridade paTa dispender •essas quantias valadas. 

No caso, por· exemplo, · da e.n:.enda em questão, na parte que se 
r efene a arlb·itramento· ·da d.iar'ia de 5$· para o ,patrão-mór d•o Arsenal 
·dÜ Rio Q·e Ja:neh-0, ·a Go:ver.no Já pa.ga essa dJapia por·q.ue ·esse func·cio-. 
. nario tem dlre.õto á morada no arsenal, e, des·d:e :que se ·l·he não dá essa 
morada, oé •preoi•so se J;he dê a ·Cümpensação respectiva . 

E isto o :Governo já faz sem autorJzação especiaj. 
A:p,p·r·ovada a emenda n. 4. 
Posta a voto.s •é rejeitada' a ".r:.enda "' . .5 . 

O Sr. l;~:í ;neu Ma;ci!La•do (1Jelc' 01'clem) - .Req•u er a verificação o·a 
votação. 

O S r . Prl<!1:<denrtle - Os iS•rs . que votam a Ja vor da emenda n. 5 
q .ueira·m ~ev.a.ntar-se, conservanc1o-~~e de pé, par-a se .faz.er a contaget:n. 
(:Pawsa . ) 

!Votaram >< •favor da emecn-cla ·á -cRre·'·ta 15, á esquerd·a seis Srs. 
IDepu.ta dos. 

•Queiram levantar-se os Srs . qL,•e votam ·contra (Pansa.) 
Votaram :co.ntra a emenda, á ·direita ·51, 1á esquer·da 4'3 Srs . Depu-

tados . 
:A ·eme~>da foi !'ejeita.da JJ'O'r •914 votos eon.tra 121 . 
Votação da se&uint•e En:en.da. so·b n . . 6 do .Sr. Pires d'e ·Carvalho·. 
Ao art. 1°, •n. 20, a;c.crescente-se: 

llf ateor'ic,z naval 

Devendo •ues ta consignação ser ap•p·l·i·cada até a quantia ·de 40 :000$ 
JJ'ara aequ isição de uma lancha a va·por 1Paif a o serv-iço da; Ca:Pitania 

. do Po:rto ·da J3a.h:ia. 

O S r . P "res de Ca r valho (JJ'da o.-flmn) ' - A emenda cuja votação 
V . .JiJx. a-cruha de ann·U'l1C4ar, roefere -se ao -pe·did'o de ·uma consig-nação 
:para a co.m,pra de uma lano:1a que vá. .attender 'ás neces,si dades da Ca-
pitania ·do porto da Ba1hia·. 
. i1 .. Ca1mara deve e.star lem:h:·ada d e que na s:~eg~unda c·:s.cu·ssão 1de::::te 

orçamento 1foram pro.postas tres co.ns:ignações idenücas : para o Ri·o 
Grande do Sul, .p-ara S•anta Oat11arina e •para a Bruhia. 

·Acolnteceu .poréLTI :QUie a e•rrienda que, então a:p·resentei e :que a mi -
Rilla .ba;ncada ,patl'Ocinava, se referia a uma vet1ba. .que, ·po-r erro de nu-
mera;ção, não correspondia ao ob<jeeto ·da emenda. 

Em virt•ud:e d:i'?to eu a a·et'rei, . ·COm'promettend·o-me a renoval-a na 
~ercei ra 'd·iscussão . 

1Sobre o as.su.m.ptn .me entendi com o iHusüe Mi·nis-tro da Marinha· 
que :prometteu todo o seu apoio. 
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O SR. PEDRQ LAGÔ - V. Ex. até {!eclarou QUe o lead·er da maioria. 
;-estava de ac.côrdo com a ermenda . 
· rO Sn. ·FONSECA HERME~ - Estou de ac,côTdo com a· Com missão. 

·O SR . .PIRES <CARVALHO - Pro'Dure.i ouvir oüu:111b~m a opin·ião elo l ea-
~ (Z.er da m.a:oy.ia e pedir-Ul11e que, com o .s·eu .p.res·Ug-ia., v•iesse em a-tlxilio 
{!esta consilgnação .i,nsig.ni'fi.cante para attender a uma n~cess.idade d!l 
.alta relevancia . 

.Q SR. ·Cloi.LOGFRAS - V. Erx. ·o •provo'l!. 
O SR. PIRES C:ARVALHO - Permitta-une a Camara que eu .raça sen-

· th~ que •é ·mu'Ho il-éip·rkneu:te que e·m nHn ~p·o ·rto -como o ·da Ba.Jhia, o Ca-
p itão do· •porto., o chefe militar da estaçã:o naval não disponha de uma 

·.1 anchá ·com a q ua-1 •possa correspo.nd·er . ás 'V'is i tas oHiciaes d•e· comman-
·d'antes de navios· de g.u~rra estrangei >os. . 

tSoLicito , a~s~.m, a a·ttenção d.a Cama·ra, iPedindo- N1e que vote errru 
:lfav:o1r dessa •medida, que já -está a1Joiad.a ~ela 10omm;iss.ã.o, que a não 
:.rejeitou no pa>rtCieo·, visto como é a .p.ro.pria Commissão, .que d•iz q u e., 
- ~w:nuitas d-essatS mej.idas .são razoave.i-S>); ré p-ropr•ia Co:mmissão q:ue re: 
oeo;nhece Que mé·d>das ·como .. esta não a:>od•em ser negadas ao proprio ser-
'viço ·pubHCO>>. 

rConf'!o que a justiça ela rCamara não .recusa;ná esta in.signi>fica.nte 
··cons!-g·n:aç·ão de 40 conto.s •para a acquisição ·de •Um-a lancha ·para a Ga":" 
·rp•ita;n.;a do Porto d;a 'Bahia. lvh<ito bem; ""'"i"·o bem.) 

,Posta a votos lê HleJjeitada a ref.er.ida ex·e.nd•a n. 16 . 

O Sr . . Pe.dro Lago (plele< o?'C~elm i ) - 'Requ.er '·a ver·ificaçã·o da v<;> -
tação. . 

Proced,en·ilo-s•e á .veri,fi.cação da 
·rtad:o a <favor 41 1Sr.s . ·Deput rudos, e 
·si.ctent·e, 107. 

vota.ção, 1reconhe-cesse 1ere:rn vo-
·contra ·6'5 ; 1ü!tal 10i6, -com o P!re-

O Sr. Pr·•·sd:dente - V:oltaram 'a ,favor da emend•a 41 S.rs. De;pu-
-~ados, •e contra· 6'5; total 10·6, com o 'Pres•icl.ente 10·7. Foi •rej~i'ta11a a 
·emenda. 

Posta a voto,s 'é rte.jeitada a emenda n. ·7. 
'Votação da se.g.ui.nte ·emenda so·b n. 8, do •Sr. Joacrui.m Pires: 
«Deduza-se d'a verba '24 - ·'Eventuaes : 
70 :00·0$ ;para a-coquisição e ·custe.io cl•e uma ·la;nciha para o servJço 

.dos .porvo.s ·de Amarraç·ão e Tutoya. 

O Sr. Joaquim Pires (1Jelat o?Yne,n) - Sr. Presid·e.nte, a. emenda 
.sobre a qual a Camara vai pronunciar-se não traz a ug.mento ele cles-
peza. Ella m ·amda destacar da verba votada ·para Eventuaes a qua•ntia 
.fl·e 70 contos d·estinacla á acquisição de uma lancha que vai prestar ser-
viços de . que carecem oO.S por•tos de Amarração e clra T.utoya. 

E' justificavel es't·a. dotação, Sr . .Presi.clente, por isso que ~odos os 
Ministerios têm para •a verba Eventuaes a quantia. ·de 1:50 cun•tos, não 
sendo ·demais, '])ortanto, que o M:Lnisterio .da· Marinha tenha igual. verba, 
e .qu e deHa se 'destaque ruquella quantia para uma lancha que preste 
serviços naquenes portos do Norte. 

!Demais, a Gamara votou, em segunda discussão, verbas para ·acqtii-
sição d·e lamchas .cte.s•tinaclas aos porto.s d·e Parahyba e Rioü Gra.ncle do 

·~or:te e igualmente .par'a Santa Cwtharina, a.ocrese~nclo que o porto 
0e fl'utoya e {!e A!marração não possuem absolutamente uma só .Jancha 
·um sõ et.emento para ;soccorrer os naufragas .. . 

O SR. ISAT.LES FILHO - E V. Ex. deve a>e•crescentar que os naufra -
:i!;ios a !li são eonstan tes 
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O SR. JoAQUIM PIRES - E como muito bem _ d.iz o meu hbnrad>O col-
lega, 15ão constantes os naufragios •que _a lli se dão, ·d-evi-d·o aos mares 
bravios do Norte. 

E-ssa emenda, portan•to, Sr. Presfdente, al-ém de ser justa é. de 
grande utili-dade. (Mt<i;to bem>. omt~to bem.) 

.Submeltida a votos, é rejeitada ·a -emenda n. -8. 

G Sr. Joaquim Pires - Requeiro verificação de v-otação. 
Procedendo-se á verif.i-cação d-e vo•taÇão, reconhece-se que votaram 

a favor 49 Srs. Deputados ·e · contra 6-4, total· Ú3. 
·Posta .a votos, é rejei·tada a emenda n. 9. 
V•otação da -segui-nte emenda sob n. lO do Sr. Souza e Silva .. 
Onde ·convi-er : 
Fi-ca o Governo autorizado a fazer o extorno de ·500 :000$ -d·a verba 

22 para a.s verbas 19' e 29, r eparti-damente, do orçamento -da Marinha .. 

O Sr. Souza. e St'l'Va. (*) (pele~ oojcle;n~) - :sr. Presiden•t<J, esta 
emenda autoriza o Governo .a faz•er o extorno de 500 :000$ da verba 22' 
para as verbas 19 e 29, repartMamente, do orç.am.e.n•t o -da Mari•nha. A 
verba 22 refere-se ao combustivel para o qual o orçamento discrimina 
a quantia .de 1.500 :000$. As verbas 19 e 29 se d-estinaun res•PMl-ivamente 
ás -construcções · navaés e •ás munições navaes. 

O objeoto -desta emenda atten<de aos i.nteresses imme'diatms -do ser-
viço naval. Ella v,em corresponder á necessid-ade, em que nos -encontra-· 
mos, d-e pre.star to-do' o a uxilio á construcção naval •no paiz. · 

Não .hru ai-nda mui•to tempo o Gove!'no encommendou tr-es peque-
nos monitor-es aos estaleiros inglezes, ficando elles .por um preço li-
geiramen•te oinferior -áquelle que poderia ser .gasto aq-ui. Já tive occasião-
-de mostrar · que quando tse trata -da ·construcçã:ó nava.J estrangei r a cerca 
dJe 70 ojo -do capita l empreg>ado q1essas co.nstrucções va-i p.a.rar directa-· 
men•te ás mãoo· dos op-erarios. 

O que pr-etendo com esta emenda é p.romover o m -elhoramento e o• 
desenvolvimento da nossa industria naval, indo favof:ecer tambem cli-
rectamente -os nossos ;proletarios, porque em vez -de encaminha rmos 
esses salarios, -quiçá impa•triotJ.oamente, para o bo.!so dos· oprerar.ios ex-
trangeiros, devemos empregar esforços af1m de que fiquem no J.)aiz e· 
vão aproveitar aos nossos -compatricio.s. 
'" Não é u..;.,a utopia o que pr,et-endo: dispomos hoje de estabelecimen-
tos -ele todo aptos e ·capazes de levar a •eff·ei:to ·,ru cons•trucção -ele peque-
nos monitores; -e sómente mã.o 1ne atrevi a propõr a despez-a qua.ndo se· 
ti-atou da org:;mização do orçamen<o da MariJ1ha, J.)orque -meu :proposi'to 
er-a não a ug>mentar as despezas; ;p-rocurei estudar detalhadamente a,s 
c1iv.ersas verbas, verif-ica.ndo em quaes de!laLS .5'€ P•Oderia, sem prejuiz.o 
Para -a ·efficiencia da Armada, fazer eco.nomia ·e emtre enas s•e .me d·e-
parou a do combustivel, fiJOada, como j-á disse, em 1.1500 :000$000 . 

:0 <:onsumo de combus·tiv-el na Armada orça .por 40.000 •tonel-adas 
a11.nua-es, que a 38$ dão .a -cifra d•e 1:500 :000$; entretanto, crei.o que está,' 
nas mãos do -Governo, depende tão s6memte da .boa vo.ntad-e da adminis-
tração naval, -r-eduz.ir o preço da tonel-ada de carvão a cerca de 25$, 
que é quan'to paga o Ll•OYd J;3rasHe'h·o pelo ·combustiv-el ·d•a m -esma or-i-
gem do que ê fornecido á Marinha. A razão dessa differença é que, em-
quanto o Lloyd se abastece directamente de -carvão .nas minas do Al-
mi-rantado IngJ.ez, o Ministerio da Mari-nha compra o -combus-tive-1 au 
jotw le jom•, a intemnediarios, a negociantes de carvão. 
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,s·i a a-dmin.;stração nav.al .adoptar o mesnio processo de acquisiçã.o 
que •emprega o Lloyd, haverá urna economi.a -de cerca d•e 30 °1° da 
verba, e é este saldo que está no ·criterio, na · int·elligencia da ad-minis-
tração cons•eguir, -ê este saldo que 1)r·oponho seja app)i.c~do {lo modo 
mais util .. ·. 

0 SR. RAPHAEL PINHEIRO - Mais ,patrÍI~ li<:'"', p6de dizer. 
O Sa. SouzA E SILVA - .. . rna:i·s prutrio•ti{)O, mais· humano, favore-

cendo as nossas classes proleta.rias, ê este saldo que desejo seja extor-
nado d.a V·er-ba, •O que ê possiv.el fazer, 1porquacnto O honrado relator e 
a propria Comrnissão od·e Finanças reconheceram ·que .a econo•rhia podia 
ser feita, ·e a fixaram em 300 :000$000. 

E .esse eX>torno, assim possiv-el ode se f·azer, que eu peço seja em-
pregado no inicio da cons1t.rucção -dos n -av-ios aos quaes me ·referi, me-
d•i•ante concurr.encia publica. 

Appel.lan4o -para o crite.r.io _da CMnara, <p.ara a boa vontad.e do Sr . 
. Relator e dos dignos membros da CommissãJo ·de Fin.anças, solicito .a 
rupprovação da emenda, que não constitue i>mrposição ·ao Governo, mas 
();l)"en.as o autoriza a apphcar o0 saldo que -puder realizar na verba do 
.c.arvão, ao ini-cio {la -construcção - não a con-strucção - de dous pe~ 
queno.s moni•tor.es. São t:alvez .dous mil .operarias que vão viv•er dessa: 
u;rl'igalha, e isso sem p.rejuizo da effi.ciencia da Mar.inha, tanto mais 
q!J.anto a economia é condicional, e o Gover-no só lançará mão d·esse di"· 
nheiro, s•e a conseguir realizar, ·custeando mais barato o -consumo de 
çarvão sem prej.uizoO para o0 serviço da Armada. 
· Estou certo que, se o digno relator d·eixar a Oaunara d.eliberar comÇ> 
l(n'lender, _ a emenda s•ená a.pprovll!da. (Muiltk> bem; onru4to bem.) 

O Sr. Octavio Mangabeira (11,elct o?·derrh) - :Sr. Presid·ente, depois 
das palavras prof-erid•as ;pelo i llustra.do collega .que me antecedeu na 
tribuna, preciso dizer á Camara como proce-deu a Com-missão .em re-
lação a este assumpto ..... 

. Justificando a sua ~menda, disse o nobne d-eputado: 
«•Se a Marinha fizer um -con•trrut.o para fornecimento d irecto ·de 

carvão, o seu ·preço oscillará entr-e 25$ .a 2·6$ a tonel·ada, isto é, será de 
cerca de il -3 menos do custo da tonelada ad·quiri'da, como actualm.ente, 
a .intermediarias im-por.tadores dest·e modo, ·a verba de carvão pôde •ser 
'l:'eduzida a 1.000 :000$, sem haver dimi-nuição na quanti.dad·e -de carvão 
necessitado pela Marinha.." 

O Ministerio, ouvido sobre o caso, , declarou que não po.d·i-a a medida 
ser •aceita, ,par.a ser ex;ecutald·a no .exercido vindouro, e pugnou pela 
conserv·ação c1a antiga verba de 1.500 con tos. Não ob&ta.nt.e .a Comrnis-
são d-e Finanças .. . 

0 SR. CALOGERAS - Pot' que não podia? 
0 SR. 0CTAVIO MANGABEIRA - Porque não tinha depositDS para O 

carvão; porque pr-ecisav·a preparar insta1l-ações .p.ar.a rece-ber e collocat• 
() combustivel, além de que, no anno .proximo vindo-u ro, es-p,er·ava rece-
ber· novas unidades da ·esquadra, o que detenminaroá maior consumq. 
d-e carvão ·mineral . 

' O . SR. CALOGERAS - E quanto ao modo -de compra a que allud•io o-
nobre d-opu't.ado? 
· O 1SR. OTAVIO "MANGABEIRA - O Minis•terio informou que para impor-

tar d-irecta.me.nte 1Jl'eciso er a que eUe primeiro se appar.elha2se com 
installações e depo.sitos que, por •emquan to, não h a. 

O SR. ·CALOGERAS - Mas não er-a -este o regimen anterior? 
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O SR. Sou?<A E SILVA - Peço lkença para informa r a V . Ex. que 
a Marinha j·á manteve no Rio de Janeiro um &Cock de 12 mil 'tçmeladas 
de oarvão. 

O SR. OCTAVJO MANGABEIRA - Mas, exactamente pelo facto ·da; . 
Commissão de Finanças achar que o Ministerio ·POd·eria .talvez provi-
·denciar no sentido de' constituir esses dep.osi•tos, e, mais, porque pareceu 
que a.s .considerações que acabam de ser feitas ·Pelo rSr. Soqza . e Silva 
tinham razão de ser, propoz que se r-eduzisse a verba de 1..500 para 1.200 
COI\tos, não , fazendo a mÇlucção d•e 500, para tomar .em consideraçfuo 
<> argumento <le qu,e, . q1 o a nno . v indouro, vamos . receber provavelmente 
novas ·unidades ·da Marinha. 

O SR. SouzA E SILVA - · Püclia propôr que se empregass·e essa ·eco-
nomia no Ini.cio ·da constt.rucção Idos monitore.s . 

O rSR. OCTAVIO MANGABEIRA - Estando, Sr. Pr-esidente, em . ·es·tudos 
na Cama.ra um .projecto .apres·entado ·Com a •a.ssignatura do mesmo Sr. 
Souza ·e Silva, sobre monitores fluvi·aes, a Commis-são de Fi·nanças en-
tendeu que não era ·conveniente prov.id·enciar .no orçam·e.n•to sobre o as-
sum•pto, uma vez que existia -ess·e projecto a ·cOrrer os seus tramites n.a 
Oamara. Por i.sso, Sr. Pre.sidente, ella propoz fossem economiza.dos na 
v·er.ba - Cormbustivel - aquelles 300 contos, -satisf·azendo assim, d·e um 
lado, a l'embra.nça qu•e nos trouxe o competentissimo official de marinha, 
qüe é o Sr. Deputado Soouza e Silva, re, de outro lado, a•t.tendendo ás 
i11formações que lhe vieram •do respectivo Minis•terio . . 

rO SR. RAPHAEL PINHEIRO - E' preciso lembrar que o Sr. Souza •e 
Silva já fez parte da .AJd mi·ni.stra ção NavaJ. 

O SR. ÜCTAVJO MANGABEIRA - Era o que t inha a explicar. (M~<ifo 
bem; m~liito bem·.) 

Pos•ta a votos é rejeitada a emenda <n. 10. 

O Sr. F:·kes Carval~o (tJ•Bla onilem) 
votação. 

·Proceclend<O-se a ve!'<ifi.cação ·da votação, reconhece~se que v.otaram 
a favor 22 Sr.s. Depu:ados e co(Jtr.a 99. 

O Sr. Pre1s~de11te - Foi rejeitra.da. 
Vo.~ação da seg-uinte emenda sob n. 11 do Sr. Calo,geras: 
Redija -se o art:igo ·como se.gue: 
A.rt. E' o !Presidente ela Hepublica autorizado a .mandar estudar 

·€ pôr em eXeCUÇãO syst.ematica, n<lS naViOS da es•qua;clra, um syste.ma 
de vrem iO S ~pe:uniarj o.s 8 ho•nO·l'i.fliCOS, is.ola·da OU •CUillU~.atjvamente, - C0!' .:1: 

'Ü -fi :o ele IJ)1'0·1110V8r 8 gaJa rdoar 0 a.perfeiÇOaJÍ1811tO dO ,tiro de g·uerr!l., 
-co m arti lh aria e com tor.pedo. 

Não se confer.irão JJre;n:ios .sinão em .fa ce de tir<Os r eaes, despre -
·iada q ualq uer o:assif.icação porventura· oriun·da ele ma·nejo de tu·bc>s 
de exerc ício. Para o tor·pedo, ré admissivel a classificação derivada de 
-pratica com os c<Ones · de exerci cio . 

. As provas serão feitas ·com os -canhões e os tubos elo torpedo de 
,todos os calfbres. 

No relatorio annuo do Minis '.ro ela Mar:.n.J1a virão publicadas ta-
llellas ·das CJtiaes ·deverão constar: 

a) a natureza dos a lvos e a.s dista.ncias do tiro. 
b) os nom es dos navios em exerci cio; 



c)_ o numero -de canhões e de tubos <'le tor.pedo u t i!izados por na·; io 
>€ por calibre, c~.pecifi.cad a:m ente; 

·cl) d·nd icação sob re -si se tra~ a elo pr;meiro exercicio de t iro ou de 
.t ·.:a:·n ' çõ<·s j·á adex •radas; 

6 ) r. ·J:-.: ero de home-ns da guarnição de cada -peça e de ca da tu·)'J 
de tor·peclo; 

f) numero de d•isparos feitos, por canhão e por tubo de torpe.':o de 
·cada calibre e de ·ca da navio; 

g) numero -de impact-os directos ou med iante ricochete; 
h) v elo-cidade -do tiro por ominu:o; 
i) numero de inl·pactos por tn· nu ~ o; 
j) pont-os o·bti{los tpor torre, ;por ·ca.!)hi\o ; 
k) nome elO me:hor · rupontaelor -de cada navio; 
l) numero de •impa-ctos •POr .:-n-inuto sob a <'lire-:: ção do melhor a pon-

·tadior; . 
1n) estudo compara-ti-vo com -os resuVados do loiro dos dous anno~ 

-an ~ erior es. 
-§ 1. 0 Os exercid os <lo tir.o serão -feitos pelo menos dua s vezes por 

anno, pan:"l cada n avio, e, tanto quanto .pra ticamente ·possiveJ, e-!1'1· qual-
·quer es tado de agitação do mar, sob a d·i r ecção de um inspec.Jor lo 
tiro ao alvo e de seus a>judantes . 

§ 2. 0 As despeza s -correrão •pela verba «Munições ·na vaes». 

O Sr. Prfl:~idente - A pro·po.sito da em-e.nda n. 11 a Mesa j ulga 
-d P. seu d ever da r uma ex.pl-icação •á .Camara. 'Faziam .par :e do corpo 
a o .projecto em co-n sequ encia de e:1: enelas do Sr. Deputa-d o Ca:oger a s, 
a-pprovadas .pel a Camara em 2• (!oiscussão, m ed•i:las qu e fora m recli g·i-

-cl as so.b os artigos 1° e 2.o. 
' A estes artigos o Sr. •Carlos (F>eixo t.o offere-~ eu emendas suppres-

-sivas. A Comm i:Ssão <I e 'Finanças opina pela suppressão das ma teri as 
con1'"1idas nOs artigo·s 1° e 2°, ·isto é, a ·Con1m issão de •Fi·nanças o-pin.:>u 
'))e: a ap.provação das emendas do ,sr. ·Carlo.s Peixoto, declara-ndo, en-
··tre tanto que taes materia.s dev iam ser -destacadas .para cons tHuirem 
projecto em se.parado, •por-que, pensa a Commissão que effectivamente 
ella-s não são m ru•eria orçam entaria. Parec e que f oi e~sa a razão de-
terminante da a-presen tação elas emen das ·do Sr. ·Carlos Peixoto. 

Assim, desde que o pronunc-iamento ela Camara não ê sobre o 
11ne-recim.ento das 'lnedidas, -:-r.:as sobre s i dev em ou não f igurar no or-
·çam en : o, tendo a Commissão de ·Finança·s opinado que ellas, de ac-
cô:·do com as emendas do Sr. ·Carlos 'Peixoto, não fi g urem no pro-
jecto de orçamento, .mas co·n.st i.••uam proi ecto em separado, a Mesa 
pensa que o voto el a Ca mara não significa reprovação dessa s medida~. 
ma-s que sejam destacadas -para constituirem projecto em sepa rado e 
.submetciclas a nova à·iscussão. 

Assim entendido o vo :o da ·Cam•a ra, não s.e •lJócle consiclerar preju-
dicada. a em enda n. 11, a q ual, offer ecida ·pe:o a u-·or das m ed<idas a 
·Que me referi , tem .por :t:m dar ao art. 1° elo proj ecto outra r eà a cçã•J ,. 
de •modo qu e o voto da Camara, .favorav ei 'á emenda n. 11,' si gnificar~ 
·qu-e a>quellas medidas ·devem ser submetticla:s a .nova cliscussrw com 
·a . nova redacção, o voto con : rario signif-icar,á que ta es medidas deverão 
ser sub.mcttiel as a Olllt ra discussão -com a recl a cção q ue lhe foi dacl;> 
-em 2• d-i scu.s·são. 

E' n,' ssas -condições que ora su bm et.to •á votação a emenda ·n. 11; 
-assim el~g. tem pare-~er fav ora·vel da Comm'.ssão de Fina nças. (lVhtit.g. 
'bom; ·nMtito b e-m.) 



Posta a votos é ap,provada a emenda .n. 11, para ser des :acada em 
subsUtuição do art. 1" do projecto. 

São successivamente rejeita das as emendas ns. 12 e 13 . 
Votação ·da segui·nte ·eme.nd.a. ·so·b ,n. 14 do Sr . Souza e Silva e 

outro: 
.Onde ·convier, accrescente-·se: 
«Fica o rresidenre da Reublica autorizado: 
(.j a mandar, .pelas ver.bas 4, 23 e 27, servirep.1 nas Ma!'inhas e:.~ 

trangeiras por es·paço d-e um 3Jn-no :_ 
2 offlciaes :super.iores., 
12 officiaes subalternos; 
20 marinheiros -machini.~{as . 

2 medicas, -o.ff.iciaes su.balternos. 
b) · .a mandar, pelas ''er•bas 4, 23 e 27, .matri·cularem nas escolas. 

estrangeiras : 
2 o.fficiaes subalt.ennos da .Armada no .curso de co•nstrucção ·naval 

elo !'raval Royal College em 1Greenwich, 1desbi.nado aos .alumno8 estran-
geires; 

4 ü.fficiaes ·subalternos e se i-s engenheiros Jnachinds tas offic.ia.es: 
su·balternos, nas es·col·as <'le e~ee;tl'icida.de; 

2 offidaes subaltennos ·da :Anmada, ·nas .escolas .de aviação. 
• 2 m!ldicos, officiaes SU'balter.nos, .nas escolas de Medicina. e de 
Hygiene Naval., 

O Sr. Pre:Eii1lente - A esta emenda a ICommissão -offereceu o se-· 
guinte parecer: 

A .maionia da Commissão é ·de :parecer que se a.pprove a .alinea b ... 
'COtn as E,eguintes su.b -·em enda:s : -de1p01: s .da palavra «mandar», -d Í ga-'3e 
<<lm-ediante -co-ncurso>). A alínea a deve ser rejeitada. 

O ·parecer ·da Commissão sobr,e esta emenda ·d.ivide-se em duas' 
úartes, ·par a condemna.r ~um-a e approvar outra. 

· A Commi.ssão pensa ' .qu.e a .primeira •parte sobre a alinea a -deve-
ser rejeita-da e a segunda •parte sobre .a alínea b, .a·eve ser ap,provada,. 
çom •uma ·emenda modif.i-cativa que el'·a off.erece . 

'Vou, portanto, •submetter á votação a emenda, ·por :par:es. 

O Sr. Souza ·e st:V"a (1Jel/1(' my/,em) - Sr. IPresâdente, o ·ob j ec,to-
àe.sta emenda está d ivüdido em duas aHneas ;para que a Cama.ra possa. 
be'm aprec-iar a .natureza de cada uma; .mas e!! as estão in;tdma;mente 
Jiga,das. 

A ·Commissã.a de Finanças approvou ·a aJ.i.nea b) ·que dá ao Governo· 
autori zação para ~mandar matri.cu lar em certas escolas· especiaes, .P ru .. 
·fissionaes , .na Europa, alguns üfficiaes de marinha, •que :alli •poderãO' 
<'lilatar seus conhec•imentos, de modo que, quando vo·~verem ao .nosso 
1iaiz, .possam transn;ü~tir a.q·willo que !lá ta.prenderam •POr professores· 
ha-btlitados .• 

,Quanto a esta. parte a Co.rrm.issão ·de 1F in ança.s estiá de a-ccôrd() , 
Mas a pr itneira .parte so-bre a qual a Catnara vae .se ~pronunc i ar •ê me-· 
di-da ·COI11·plementar desta; .e cumpre-:n:'e dizer que não ·basta que v.e-
:n h a;m pro-fe.ssor.es e .i.nstructores esh·angeiros ou naoionaes, para, entre· 
nós, a bo rdp -dos navios, tra·nsformarem o.s nüs·sos of.ficiaes, os n o·ssoo;; 

·il1omens, naquillo que elles dev,em ser, · i·st.o ·é, profi"ssionaes ca·pazes de 
éxecutarem todas as .manobras .e manejarem os ma·chinismos e app:~,,.. 
relhos que lhes são confiados. 
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E' .precizo qu.e estes officiaes venham encontrar um ambiente já 
preparado .para. 'receber a ins :rucção que e!Jes ahi diff.undirão, para, 
que se e.ffectue a assünilação {!a.quillo que elles vão .ensinar. · 

A.inda •mais ~ ha ·certos as•pec.tos {!a vida naval que ·não ê .pos-
si•Viel ap:l)-re.hle.nd-er lpela valav:ra, que ;não lé po.ssiv:el 1diffundir lent•r,e os 
officiaes e ·praças por meio das .prelecções de um professor. 

iü .qu~ é necessario faz.er é .que um grand.e numero.· de ofriciaes ·;, 
de machinistas vá trabalhar dura;nt.e algum tempo em um outro meto 
onde po"sam receber •J.ições dia;lias d e €Xel'cicios .e ma·no·bTas, que aqu-i· 
não encontram. · 

E', portant o, UJnca medida comJJlementar âquella que se a~·ha i·ndi-
cada na alínea b). · 

P .enso, pois, .que . a Camara faná ·u.m acto de ·coherencia ap•provan-
do a emenda em ambas as suas .par. ~ es, porque, approval -a sómente na 
al ínea b), viria reduzir os fructos dessa •medd•d.a e i·mp~dü· que a Ma'-
rinlla tire a:s va.nt:age-ns -das · provi·d.e:nc!as ahi i-ndicadas . 

. A.Uás isso não irnporta. augmento da de.sPeza, ~porque o s0rviço é 
custeado dentro ·ela •verba des ~inada a mun•ições d e bocca, etapas, ve~· 
tuarios, e tc. 

lia . ap.enas 'Ü aug·mento re.sul;!ante da -c11if.ferença, em ouro, do carrl .. 
bio de 27 para o cambio ·do dia. 

No .mais; a oespeza ê a mesma .. 
·Peço, .porta.nto , ao honrado relator ·da >Commiss ão de •Finanças qu., 

não veja nas min·has .palavras ·nenhum proposito de invalidar o secl 
parecer. 

Ap,pello .para os ·.seus s .entimen tos •de criterio e d e pa.trioti'smu, ·Certo 
de que não creará embar.gos a que a Ca;mara vote a emenda .nas suas 
duas a~·ineas. 

(Muito be?n; ?1WAito bem.). 

O Sr. Octavio Mang-abeira (1Jel.c' oo·die-m) - .Sr . P ·r esi-clente, lavran-
do o. s•eu parecer sobre as emendas· .pro.posta.s em ·3" .disc·ussão ao · .pro-
jecto de fixaçãJo das ·des.pezas ·do IMinisterio da 'Marinha para o ex•er-
-ci•cio fut·uro, a Com·m~i.ssão ·d·e Fi·nanç.as tin1brou em ·evitar, q uanto pos-
sível, a formação da caud•a ·do orçam ento . •8-up.primiu , neste s•ent.i.do , as 
.autorizações •que ja haJVia. 'J.\ianife stou-se .contrari a a novas autoriza-
ções que •se •propu'!llham. Só uma pô•de merecer da Comm.i ssilo o seu 
a,poilo: f·oi •exactamen.te a que .fig·nra na alínea 7J ·ela eme,da n . 14 de 
autoria do nobre Deputado. · 

Discutiu-Se largamente no seio .da Go1nmissão 'O assumpto dessa 
€menda. ·Ponderou-•se 1que, fi.guranrdo no Orçamento da Guerra a utoriza-
çãlo •Para matricula d·e officiaes do Exercito na 1Europa, "'ão era equi-
•tativo que s e nã>o désse aos offi.ciaes da ,MariTiha a ·m·esma regalia. 

Entretanto, pareceu que se não devia adaptar para a Mari'nha a 
mesm·a auto-11ização votada. .para o :Exercito, visto como os oHida;es da 
Marinha, nas viagens :de in.strucção, e mesmo .nas co1nmissõ e!S que s·em.-
pre desempenham, ·estão con13ta ntemente em contacto mais ou me·nos 
demorado co·m as esqu ardra.s ,estrangeiras. De ~no•d o qu e, si · se cleveria:m 
reduz.ir ·de algu ma sorte, os termos da autorização, ficou apenas constan-
do do ·que está preceituado na alinea b da emenda. (Lê) 

:Venceu a s·u;Joemenda pro:posta p e'lo i !.lustre Sr . •Felix ·Pacheco, no 
sentido de que a esc-olha .foss•e feita m ed•ia;nte concurso, de modo' que 
os officiaes escolhi.dos offerecessem, na.s a ptidões do pr oprio· merito, a 
garrun1ia do exito de uma s•emelhan te. providenóa. 

Portanto, a ali•nea b da. emenda n. 14 é a unica autorização qHe 
venceu •a-os o:bstaculo.s crea·dos c-ontra aut•oJ',izações ao gov:erno. 
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iLem·braria até q'Ue .por occas;ião (!a redacç:1o do J>rOjtecto se inter-
calasse esGa disposição nas verbas a que ella se refere, porque assim 
se poderia evitar es.;,a unica autoirização que foi approvada . 

Como quer q ue seja, o q-ue é verdw~l'B é que não ho•UV•e da .parte 
da Commi.ssão de l~inanças s inão o desejo de collaborar .no s•entido -de 
que a n1arinha de g uerra nacton•al partic1:p.ass·e das aut.orizações daodas. 
para a ida de offi.ciaes .á Europa, mas nas cond·ições estrid!l-S que 
foram em virtude doas razões tque acabo de explanar. 

[Posta a voto.s é r ejeitada a pri·meira parte da emen.da n . 14. 
Pos ta a votos é apQJrovada a r efedda se.gu.nda parte com a s ub-

emend~a da Con1imissâJo. 

_O Sr. Thomaz CavtaJ.cante ( pela ordem•) - ·Sr . Pneside·n-te, peço a . 
V. íEx . fazer •consign a r ·na acta que v1ote i pelas d uas part•es da . 
. €menda, ;po.:s adho j.ustaJS tanto a primeir,a .como a segunda parte. 

O Sr. Presidente - Peço ao nobre 'DEQJUta•d.o que ma.nde a; sua_ 
declaração - de voto .por escrip to . • 

O Sr. Pr<>;sd,denta '---- 'Vou submetter a votos a ·em en·da da Co mmi·ssão .. 
!Votação da seguinte emenda da Com.missão de Fi'na:nças: 
«Heduza -se a verba 23" a 1. 20•0 :00•0$00·0., · 

O Sr. AntOnio Noguei-ra (1l'eàa on~e11~) - Sr. Presiodente, V . Ex. 
se lembra ·d·e que foi tRelator •dlo Orçamento da !Marinha na iGoinmissão. 
de Finanças o· ·operoso representante do Pará, nosso Jllustre collega 
o Sr. Serze d,ello !Corrêa _ 

A Cama-ra inteira salJe ,q·ue não existia •quem .ma;:s se batesse 
contra o cVerfiCibt . .S. •EX. pro-eurou, por tod·os os ·me-ius, onde cortar mo. 
Orçamento da Marinha, e cc.nsE•g uiu faz-e-r .uma -reducção de 5 0 0:0 00$ , 
ouro 1 na verba (CJC'ommissões no extrangeiro>>. 

S u ppr ehende-une agor'a q:ue a Oon1'm.issão d'e Fina nças,. só 'porque. 
·um· il:lustre ne·presentarnte1 membro ·dêssa a.nes1na CoJnmis . .sãoJ ap·resente 
e 1ne-n d·a dizendo que, si o !Governo com1prar carvãO assi·m ou as·sa·do .. 
·o d inheiro g-asto ~om -esse .co-m:bu.s tivel é inferi•or ao ·(íue ·se pret•e<nd·e 
destinar a essas commissões, reso.lva -d.est'arte swpp-rimir a verba e-
aprese.ntar ~um p·roce.sso novo . 

·Eu .pediria á iJl.ustre Co-mmissão, pe·lo se-u 'Relator, que oCJ.ésse a . 
res1Jeito aG necessaria.s explicações, po.rque estou certo de- que este novo. 
,processo vem trazer serias ·Complicações ao·, SI2Tviç;o da Arn1ada . 

O Sr. Octavio Mang-abedr'a (!1-'lePn onlem ) - Oomo a <C-amara sabe, . 
.Sr . Presidente, a emenda proposta pela Cornmissão de Fina.nÇas l)ãO-

·,resu]tou da infor-mação trazi·da pelo .Sr. So uza •e Silva. tE, attendendo, 
não só á r econ·heci-da .com.petencia desse illustre official de m·ar.inha, 
co:m•o á 'circum.sta.ncia de ter serv i•do S. ··Ex. muitos an1nos no proprio 
gabine·te da marinlha, froi qu.e ·a Commiss:1o ·reso-lve-u adoptar-ll1e os 
alvitres, mas assin1 mesn10 em parte . · 

1Demaás, o .assu.mpto jlá foi convenientemente -elu ci·dado ha a i.nda 
pou.cos mnmen1os, q~1ando se discutiu ·o pa!1e·cer sobre a emenda m-. 10 _ 

<Posta a votos, é a·pprovad'a a referid.a eme·nda da Oomm·!ssão-
de IF1nanças. 

·E' o .pro1ecto assim emenrdado e aprprovado em 3" discussão, en-
viado á <Conimissão de iRJedacção pai-a T·edigil-o ode -a·ccõ.rdo c!Om o-
vencido. 

, 



i 

· -;- ~:.-· ··-~ 

R.EDACÇÃO FINAL 

R edacção final do projecto n. J.1.6i, de 1912, que fixa a despeza d() 
Ministerlo da M.ari,n/za para o exer'Cl'CW de Hi1 3 

O Congresso .NaJoional . t~eso'l\: le: 

Art. 1. 0 O Presidente da Rep u bli·c·a é amtorizado •a des•pend•er, n o 

Sessão de 25 de 
Outulw o 

ann o .ele 1913, com o-s se·rviços a cargo .d o ·Minis -
ol~rio da Marinha, a .q.uant:i.a ele . 4!5. 0-41 :0 3,3$ 6'8,8, 
.pape•! .e -500 :0•00$ puro : 

1 . Almi-rantado . . 
2. 1In.spectoria de E.ng1enharia ·N"ava~ 
3. Aud.itol·ia .. . . ........ . . . . 
4. •Cor,po ela Armada e daeses an-

nexas, poéi'endo o Govern o retirar 
desta ve·r'ba, como das 12.2 e >2•G, 
a .iln :portancia necessar,ia pai·?.J, 
matrioular, tnecliante concurso, 
nas esco.las e·strangei.r·as : clüoU·S ·of-
fi.ciate.s suba·1ter-noe •da Ar.ma.cla n o 
.curso ld·e construcção na.va;l ·do 
rNaval Royal ·CoHeg•e em Gre-
renw i,oh , destinado ~os al,umnos es-
'trangeir§ls; .quatro o.tif·i.claes sub-
alternos e seis eng·e.nhei.I ·os 1nach i·· 
.nistas offok;irues .su balternos, nas 
escolas de •ell•ectrid•àlrucle; ·a·ou.s of-
•fi-ciaes subaltern-oe da Armada, 
·nas ·escol a~s -c11e aN iação; cl•ous m ·e-
ldi-cos, o-f·fi·cia .es s uhal tel'no.s, nas 
escol·as· de Medi.ci,na e !Fiyg:ie.ne 

Ouro 

1Naval .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
5 . 'Ool'po ode •Marinheiros Na,cionaes . . .. . . .. , ... . . 
6. Batalhão Naval . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . 
7. 'ES·coil•as ele Gr·umete.s -e .::1e Apr·en-

1à1iz·es M~api ,nhekos .. 
8. u\ ;I sena•es .(.incl·usive 1 :800$000 

•para pa,gamen to ·da .cli.aria de 5$ 
ao 'patrão-m:'ár d1o· Arsenal 'do ~io 
1d e J .a-neir o) . . . .. ... .. . .. . 

9. 1Ca.pJ.tania;e ele Porto-s (i-nclusive 

1.2. 

113 :000$ ·pa.ra -o ·paga.m:ento 'c1·a dia-
.. ria, . a mais de -5$ ao patrão-mó r 
.:1e ;de '2$ ao.~ 16 1!'\en1ad1ores ·da Ca-
IPitan ià .do IPNto •d.a 1Bah-ia) . .. .. 
iD6'PO·S'i tos N an;;a·es . . 
IForça INaval .. 
tHo~pitaes . . 

Papei 

1.173 :•264$000 
,27 :000$000 
73 :200$0 00. 

112.234 :89•9$9 7.6. 
12 . •4-7·1 : 9·9·2 $'6 2 5· 

3.10 :702$000 

.•384 :30 0$0 0 0· 

·3 . 985 :·926$68.7 

15213 :-875$0 00 
·8•0 :12·50$000 

·3. 70-2 :•314$000' 
·2617 :700$ 000• 



432 

13. Pharóes. . . ...... . ...... . 
14. Escola :Naval. . . . . ..... ... . 
15. iDi-rect'Orja da Bitbliotheca e Mu~eu 
1•6. •Armamento e ~qui-pamen-to ...... . 
117 . •Munições ·ãte ·bocca ... . . . .. . ..... . 
18. 1Munições navaes.. . . ....... . 
;t9. 1Materia1 o e cons t-rucção 01ava1 .. . 
20 . !Obras . . . ...... .. .. .. . . . . 
2·1. oCo·mobusti-vel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
212 . IFr etes, passage ns, a judas oe cu-H<> 

.e comJ:ni ssões -de saques . . ..... . . 
2-3 . l]l}v'entuaes . . . ... . ....... . 
24. tReconstrucção do -~-rs e n al do Rio 

d'e J anei•l o.. . . . . . ........ . .. . 
2•5. Directoria O'O Armaoment<> da ~Ia-

1"inha .. .. .... . . . .... · .. . .. ... . 
2t6. ·CommisEJÕes no estrangeiro . ..... . 
27. •Para acquisição 1de embarcações 

oe alto mar .que sei'á entregue á 
Capitania oc•e ~loria"opol•i s .. . . . . . 

2.8. Para acqu1sição de um rebocaldor 
para o •porto 'dO 1Natal e ;pharões 
do -cana-l de S. Roque ......... . . 

TotaH· .... . ... ..... . .. . . .. . . 

Ouro 

. ...... . ·.·· .. . 

·500 :000$000 

Papel 
I 

1 . 6&2 :~•60$000 
f>•2o9 :S00$000 

91 :800$000 
6·00 :000$000 

7. 479 :1-89$400 
2.000:000$000 
1. 500-:000$•000 
1.'000 :00 0$ 000 
1.200 : 000$00~ 

370 :000·$000 
27•0 :000$0 00 

·GO O :00 0$000 

60,1 :060$000 
578 ,5·00$ 000 

1'50 :0•00$000 

150 :00-Q $000 

500 :00 0$00·~ 45. OH :03•3$688 

A.rt . 2.0 Revoga•rn -s e as d·i·8·p·osiçõcs nn contra·rJo . 
.Sal-a '<la~ ICo:r.missões, .àe outubro de 1t9·12 . - Rattl CanCoso 

de lli'ello, Pres;dente. - Cn11•ha VcrisoonoeUos. - .E?·cUJ>no dle 111aoedo. -
S. Masom·enhas. 

E' a p provada a J'edacção final e e nv-iaào ao Senad'O. 

··- ··-·'i 
' I 
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PARECER N, 462 

Tend.o a Gommissão <le .Finanças iEJCamina,do ·cuidadosamente a pl'o-
.posição <la C'amara,· do•s .Dep.utados que fixa a despeza do •Mi·n.isterio da 

Marinha para o exer.cioCio d'e 19'113, vem suhm:etter 
.Sessão c7e 11 ele á consi·deração do tSenado o resutltado .de .seus 

Deze1n'two estu·do:s. 
Não é fa.ci l estuda.r um assumpto d'e tanta 

monta como este e que impJi.ca: a def,esa nacional, em uma atmos·pheva 
fin.a,nce'i.ra tão earregJada como a no.s·sa e onde o pani·co do ,-l;eficit tem 
impressionado tanto a maior·ia düs nossos •homens .pol·i·ticos. Etnbora 

··s·em ser -optimista, o Relator deste 1)ar.ecer nãio .se ap.a:vo.ra dea:rl·te dn 
ne>sso estado fin.ancei.ro., não considerando me<smo, .cDmo os esplrito·.> 
.pessitmistas, a nossa situação economi.co-financeka ·como de.sespera,dora. 

E' ee!'to que d·epois 'da mora1oria por ·que ,pass!ámos, · nos •submet-
tend.o ·ao regimen do f~tnâing-lonn, d•evemós ptr'ocuraJ' po.r todos os 
meios evitar uma· situação tão contristadora •como aquella; felizme·nte, 
.porém, as · nossa•s condiçõe•s actuaes .são in;teir.armente dive!'sas,' tendo :·R 
.Jiçao ·nos aprov.e.\ta.dü ·cónsiderave.lrrnente, pela. m :Hf.i.cação qu~ · operá-
mos no .nosso •processo economico e financeiro, instituindo. ·em .parte .._ 
cobrança em ouro na!S llossa;s alf.an dega~s., ~pensamento que j'á ·vinh_a do 
Gove.mo Provisorio, d'e sorte a .·não no.s .re.ceiarmos ,que a desvalorizá-
ção da .nossa moeda at.Hn•.ia d·e novo ao extrem'O a que chegou no S<õ -

_gundo quad1r\.ennlo presidenda.l, obrigando-nos a uma differença de 
cam·bio de mais de •cem mj,] contos annualmente, 1para o pagamento do~ 
nosso..s cõm.prom.issto,S no .exterior . · 

A ·nossa si·tuaçã"O ,financeira ·.de 1hoje ê 'CO!ITiPletamente outra, "· 
apezar d'as cõ.r.es neg·ras ·com que o eminente .Relator -d.a oTçamento 
da /Faz.enda <lo Sen<~ido p·inta a .situação do .paiz, o no·s•so progressn s~ 
~ccentúa cada di·a cjue pas·sa, não havend.6 müti'Vo par.a .nos impressio-
nammos 'com .a.s àeficits encontrados 1)elos estud i-osos " ~onsign:~dos ·nos 
documentos .officiaes e cujos ·resultados não ·coincicl:em, notall!d-o-se e ntr:e 
o·s proprios esp.ecia:li.stas destes assumptos e o princi•pal .res.pons3Vel pe.!a 
g·es:tão ·d<J,s nossas finanças, profunda diver.g'encia no qn.cmtnm- defini-
tiVo dos d!ejioits 'Oil ·çam,ent·a>rio.s·, emlbora os , <dados <do '11hesoU'ro não 
possam ser d.ifferentes. 

Apezar. do eE~.tuodo aprof.undado e cu idadoso dos illw3'f[es e o.perosos 
Re:labo·res dos o1·ça:mentos da •receita .e ela d·espeza da Camara dos 
Deputados, .. elles nã'D são ac.côr·d·es ·na importane.la exacta, do.s clc{ldt• 

31 
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dos dous ultimas exer clClOS fin a nce iro3, como de ambos divergem o 
r ela·torio do Ministo:;ri<:> da •F a zenda deste a;n.no e a;s m ensa.gens pres i- -
denciaes apr esentadas ao tCon.g resso Na..cioonal em 1911 e 1912 . 

Si não v ive.ssemos em um reg.~men de ba,lanços incom~pletos, im-
perfeitos e defici•entes, como r eoonhecem os r elatarias da Fazenda e o 
demonstrou o illustr·e ·presidente do ·T.r.rbunal de •Con ta;s .n.o seu impor-
tante trabalho, não en contrariamos es.;.a d ivergencia entre os qu e · es-
tu cla.m e conhecem .perfeitamente este as·S·umpto . 

' En tretanto, exami•nando os dadoo of f iciaes e as contas exactas dos 
dous ·ult ;rrnos exer.cici•os, reunidos, · fei t a a conversão da parte ouro em 
papel, ao .ca.mbio de 16,. €tnco,ntramos: 

1910 e . 19'11 

Receita orçam entaria ........ . 
D espeza totaol . . .. .... . .. . .. . . . . 

sendo: 

Despeza extra-orçaomentaria . ... 
Despeza. orça men taria 

Res ulta do nos dou s a nnos r es-
opecti vos ·um sa]do orça-
mentari o de ....... . .. . . . 

1. , 70. 913 ;00 0$000 

.161. 70 3 :000$( 00 

1.109.68~ :0 00$000 

1.1 G9 . 229 :000$000 

454 :000$000 

: Qs a l•garismos d~ rec·ei ta e despeza em que nos ap~iamo.s são os do 
re'lrut6ri-o da IF•azenda, com a ·conver!õão d'O o uro on papel. 

Ei.o a discrimina_fã.o da despeza ex tra.-o;tçamentaria: 

. a) · Pago em apolices para con-
·Strucçã.ci -de estrada.s de" 
f·err o e inden1nizaÇões bo-
livianas, em 1910 .... .. ... . 

b) Pago em etjJolices pa r a es-
tradas, indemnizações e sa-
neamento da baixada do 
;Rio de J aneiro, em 1911 .. 

c) Pago em cUn·l•ei,·o á es trad•a • 
de Itapura a Corumbá, em 
1910 . .. . . .... ' ... ... ' . . . 

•·l Pago· e1n cli1ih ei1·o ao porto 
do -Recife, em 1!HO .... ... 

e) IPago em cUn!hei.To oás es tra-
das de Itapura, Goyaz, r êde 
cear ense,. v iação bahiana e 
po t,to do Recife, em 1911 .. 

· f) ·Pago em cl-illlilte.i1·o á estrada 
!Goyaz, em l!HO om·o 

R esg·ate do empr es ti·l;,lO de 'ú7·9· 
•em 1910, O·Uro ......... . . : 

Ou em papel, ao cambio . de H 

3.2 . G84 :000$ 000 

40.962 :00 0$0 00 

13 .·201 :000$00 0 

4.380 :000 $000 

28 . 84 0:00 0$ 000 

4.1 8-4 :000$000 

2 .•54;8 :000$000 

24 ' 73·2 :00 0$000 
41.7-3.5 :000$ 00 0 

161.7012 :000$000 
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.A despeza extraordLnaria feita .nos dou.s exercícios de 1910 e 19J.1, 
como ac·ma se vê, .na importancia de 161.7 012 :000$, nãJo deve nem pódoe 
ser computada no orçamento orclinario para fazer res.altar um g·ran·rle 
clefiqit quando a . suã applicação foi feita em Gerviços eXItraor\ iJinarios 
e, em sua maior parte, ele ordem reprocluctiva . Além disso está com-
prehendido :neJSsa despeza o resgate do emprestimo de 1879, em 1910, 
na importa,ncia de 20'.'1\48 :000$, our.o. Isto 'é, D Governo contrahiu um 
com•pro1niss.o para satisfazer um outro, .5em augmentar c'On1 isto a 
nossa divida funda;da. • 

Demonstrado como ficou que a despeza extra;ordina.r ia ascendeu 
a 161.702 :000·$, vamos ag.ora. estudar os deftcits officiaes, evidenciando 
a differença da cifra. 
Defi,oi( do· relato rio da Fazen-

.da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 .·6·51 :000$000 

CompDsição ·do clefiobt: 

1. 0 R eceita indevidamente ex-
cluida, 1910, ou .saldo de 
deposito e mais 45 :0•0·0$00() 

2. 0 Erro em favor d.o cle/ioit na 
conversão de 11.880 :0·00$, 
ouro, saldo de 19<10 ...... . 

3." Erro, em favo.r do clejic,t, 
na -co·nversão de ........ . 
33 . 265 :000$, ouro, saldo de 
191•1. . . .. . ........... . . . 

4.0 Deducções omittidas d o pa-
gamento em dinheiro feito 
ás estra;das Itapura Goyaz, 
rêde cearense, viação ba-
•hi a na ·e por.to d-o Recife, 
em 1911 ......... . .. . .. . . 

5.592 :000•$000 

633 :000·$000 

2. 911':000$000 

28.840:000$000 
5. 0 Deducções omittidas d>O vi-

gamento em dinheiro fe ito 
á es-trada de •G oyaz e ~ 
resgate do emprestimo de 
1879, tudo em 1910 e · em 
ouro, con ver.tido em papeq . 41. 73•5 :000·$000 

79.7-14:000$000 

A differença que se ep.contra é erro de co•nta ou divergencia de 
cambio. 

Dejicit ·do Relat-or da faze·nda 
da C amara dos Deputados. 

-Composição do clefioit : 

1°, 2° e 3° como aci·lna, d·e ac-
côrdo com o reratorio da 
Fazenda. . . . ....... . ... . 

4. 0 Declucções -omitticlas de pa. 
gamento em c•polices para 
estradas, inclemn izações e 
saneamento da baixada elo 
Rio, ·em 19>11· ......... . . . 

91.773 :000'$000 

~ .'139 :000$000 

'40. 962:000$000 



5.o Deducções . omitfidas do pa-
gamento ·em dinheiro f eito 
á estrada de Goyaz e o 
resgate do emprestimo de 
1879, tudo em 1910 e em 
ouro, convertido em papel . 
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41. 735. :0·00$000 

91.836 :00 0•$000 

A d!fferença ou é erro de conta ou diverge•ncia de cambio. 

De!iait do Rela~or da recei-ta 
da C amara cios Deputados. 

Composição do clefiai!t : 

l.O Differença, a menos, da 
renda our-o ·de 1910·, ao 
cambio de 1_6 ............ 

2.0 Dillferença, a meno.-s·, da 
ren(la pawel, em 1910 ... . 

3.0 Sa.ldo de depositos, de 1910, 
-exclui do da receita . . . . .... 

4.0 Differença, a m·enos, da 
renda papel de 1911 ...... 

5.0 ·Despeza extraorçam~ntaria, 

total, convertida em clefidí!t 

205.70-4:000$0ÓO 

6. 838 :0•00$000 

75•7 :000$000 

.li. 547 :000$(}00 

30.886 :0·00$000 

161.703 :000$00•0 

20·5. 731 :000$000' 

Dia·n•te dos a lgari.smos a diver.gencia é pal.pavel, apezar dos dados 
officiaes, que não . po.d·em div·erg.ir. 

Mas se isto não fos se bastante .para most'rar a •insufficiencia e im-
perfeição d.ess·es dados, r ecorreríamos •á mensagem presid·enc•ial do anno 
passado, pag. 50, onde, traitando do ·exercício· d<;J 1909, s·e encon•tra a 
affirmação de -estar o referid•o ex-erci-cio joá liqu~cnaJdo e o balanço respe-
ctivo enoer11a1do .no .Thesouro, dando para a rend·a ordinaria, ouro, com 
a de a.ppJi.cação e.sbeci'al, 8•5.7·98 :44·5,j;162, e para conversã0 d·e espede 
pape.!, 49.883 :871$49•8; entretanto, em seu r .elat>Orio deste anno, 15 me-
zes depois da mensagem presidencial, o i'llustre rela•tm: da ·~azenda d•a 
CaJmara dos Deputadoo consignou, com a•lgar.ismos definitivos co.ncer-
nentes ao exerdcio de 1909, como renda ordinaria, ouro 91.902 :3'77$970, 
e como c'onversão de especie, 6·4.3•85 :236$·69•9. . 

Ná mesma mensagem ·e na mesma pag. ·50, tratando-se da despeza, 
encontramos: ouro, convertido em papel, 28.690 :478$396; entretan,to, 
no parecer do Sr. Antonio Ca·rlos, pag. 3, vemos. a.quella mesma somma. 
elevada a 36.873 :·411$298 . 

Na mensagem .prooidendal deste anno, ·encontr.a.mos para àe!icit 
do ·exercício de 1911, a somma de 34.0•6.9 :3·9·8$075, contra a de 
46 .191:572$74.3 consta·n•te do parecer do r.elator da d·espez.a da Camara 
elos Deputados . 

A verdade é que, subtrahi&a da despeza orçaménlaria a impor-
tancia de 161.703 :000$ despendida nos ·dous u.ltimos exercícios de 
1910 oe 1911, com pagamrentos a estra!daJS· de ferro, portos, re.sga•te do 
emprestlmo de 1879, indemnizações oe baixada do Rio de Janeiro, e 
aé!odicionando-SE) á receita geral os saldos d•os depositos', encontraremos 
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para o exerciClO de 1910 um saldo de 2. 77·5 :000$, e para o exercício 
de 191' um clieficit de 2.321 :000$, re.sultanqo nos dous respec'livos exer-
cício$ o sal-do de 454 :000$000 . 

.A.lé.m disso é preciso notar-se que os emprestimos feitos para os 
serviços de rêd e ceareno;e, v.iação bahian-a e poPto- do Recife e que· já 
foram áddici-oh ii,dos á nossa divida fundada, não foram, e-ntretanto, · 
ainda desp-endidos em sua 'totalidade, sendo o Gov<'wno responsavel 
apenas ·pela metade do serviço dos juros . 

Procurando d:emonstrar com os proprios dados officiaes que não 
existe aejicit orça;mentario nos dous ultimos exercícios, por não dev-er-
mo:s ievar á -conta do orçamento ordina1·io despezas extraordinarias e 
ex•lra-o rçamentari as, não pretendemos j•ámai-s estimular o a.ppetite dos 
gast~Ç!ores e i-nve ntores de serviços novos e custosos. O orçamento com-
muro se equilibra, mas o augmento ex•ka-orç_amentario vai .pesa-r sobre 
a nossa divida já bastante elevada, de sor'le que só d•ev·emos concm:rer 
para novas des.pezas, com cr-eação de serviços rep-rod uctivos ou quB in-
teres~em á d•efesa nacional, á instlmcção e á saude pubHca. 
. .A:s estr-adas de ferro, á part€ o funccionalismo que augme-n•t·amos 
todos· os dias, assim no pessoal como nos v-encimen•fos, pel·as · eq_uipara-
ções interminaveis .e que surgem ele 'toda a parte, são as que ma•is 
pesa;m nas nossas · c1espezas extraorçamentarias; mas •tambem s·em eJ.Jas 
não •POderi•amos progredir, porquwnto a extensão enorme do nosso ·t·er-
ritorio não dispõe de outros meios d·e communi-cação mais wpropriados, 
sem os quaes jámais poderemos explorar e d•esenv-o.lyer as -nossas ri-
quezas naturaes. E' .certo que nem sempre as estradas d-o Esta;do d•e·i-
xam o resultado que era ele es·perar; m•as, na maioria dos casos, o 
maior culpado é o proprio legislad-or •que, por um lado, augmenta con-
sideravelm·ente os vencimentos dos funocionarios, facilitando ao mesmo . 
tempo reformas e aJposentrudorias, e au,toriz>ando, •p-or outro, a diminui-
ção nas tarifas, com .prejuízo das rendas I'es.pectivas, acarre'la·ndo, 
dest'art·e, acjieUs enonmes em serviços que deviam dar grand-es re-
sultados. 

Em um paiz novo e riquíss-imo como o nosso, .não é -de ex•t.ranhar 
que as des-pezas a ugmentem todos os dias, assim pelas necessidades 
communs da vida como pelo desejo ·de · rprogre•so e d•esenvolvimen·to 
materia.l que todos ambicionam; e se para isso não dev·emos poupar 
esforço1s e mesmo ·sacdficio r:>zoavel. preparando a ·nossa prosperidade 
e grandeza em futur-o não remoto, tambem não devemos abu.sar do 
·nos-so credito, na creação de serviços aJdiaveis e não reproduot.ivos, 
n em continuar a · sustenta.r emprezas como a do ·Lloyd, que cus t;.m ao 
Thesouro rios d·e dinheiro. 

Nossa situação economi-co-financeira não é de d·esespero, sendo li-
sonjeira a d,o nosso comm·er-cio, confonm e se verifica pelo augmento da 
importação, a.ssim como as das nossas in·dustrias, que prosperam á som-
bra d·e um pro•tecclonismo mujtas vezes exa.gerad-o. Para ac-cus·armos. 
portanto, sald·os orçamentarios, bas-ta um pouco mais de patriotismo na 
politlc·<t• e uma dóse maior de "prudencia e cautela nos dispendios- publi-
co.s, porque, S·e O augmento das nossas I'end:as não cres-ce proporciO"nal-
melllt•e com os ·nos•·os gastos, o accrescimo que se observa a.nnua!Jmente 
nas ·nossas repartições arrecadaiioms pôde dar para o custeio d·e juros 
de amortizaç;ão de serv 'ços repi·D"ductivos não exaggerados e ·cui dadosa-
mente fLs.cal'izados, pendo que s·e impõe a modifi.cação no systema de 
construcção das estr3;das de ferro da União. 

Se as amb;ções pessoa·es não vi-erem ·de novo perturbar o paiz. 



438 

creando uma a'tmosphera de desconüu,nça em toda ,parte ·e principa l-
mente n os cent ros extrangeiros, O'nd·e vamos bus,ca r recursos de que 

- ca recen1os para o noEso üesenvolvin1·ento llnaterial, não pod·en1os re-
ceiar do nosso futuro, embora os acont·ecimentos politicos dos ult.itnos 
ten1pos tenha1n .abalado profundamente o nosso c redi,to. 

A co:ç.fia.nça que .s·e notava. ~-o ex~terior, ainda o anno passado, ·para 
o emprego de capitaes no Brasil, ·está muito abalada devi·do ás con ti-
nuas perturbações da ordem nos Estados; entretanto, ·e].la se r·estaleoérá 
facilmente desde .que Peine ·~ompleta paz em to·do o paiz, como ê de 
e.s·perar. 

Se 1nel.horarmos, portanto, ainda mais o no1S:~o ·SYf}te·Ina de arreoâ-
dação, a·pei'feiçoa ndo os méos de fiscalização ; se não augmentarmos 
as nossas Clespezas n1or'1:as, ou ant·es, ..se as r eduzirn1os; s·e não crea l~ 

mos s erviços no vos n em dilatanmos as des•pezas extraord•in:8..ria.s ; se a 
O!'clen1 êonti.nua r in alter a·;:l :a.,' 1.su ffoúando a poliUca as suas ambições, 
não teremos sómente orçamento:S equilibra;d·os, m as fartos saldos or-
t;"men'tarios. · 

D emonstra ndo que não houve cleficit ·orçamenLario nos dous ultimas 
exerc ici=os f ina nce iros, o Pelatgr dest~e parecer não t ev e etm · n1 en te jus-
tificar 'a'Ug men'to de clespez-a, mas procurar r estabelecer o nos:so cr·eclHo 
tão .comprometti.clo pelas noUeias e·nviadas ,para a Euro·pa e divulipdas 
pela imprensa co·1TI a·pre·ciações er-ro~n eas e exagg·erada s a respei1to das 
nossas . cou$as ,po.litic:a.s e fin a,ncelras, 

A noU cia ~do ·cletir1ít d·o 1B razil ·não im1pressionaria '.tanto, s i e.Ua 
n ão t'vesse si,do precadida pelas not i,cias· das re:petidas pertu!'bações 
da orde.n1 •que !anta desacr ed:itam os pa•izes a.mericano-s, de sOrt e q·ue o 
r e~,'a b e'ec imen :· o verdad-eiro das ci-fras orça.Inen tarla.s tor.nava-Se u tna 
nece.ssiclarle . Foi o que .pro-2urám os fazer, 

A.s ileF,pe.zas orçamen.tarias ,miJ:itare.s teem crescido pr:OgTess iva-
m ente cl epo(s 'G'a Repu'b!.i ca, achando•se nes,te m om ento qui'ntupiicad'as, 
não havenfi o quas:i diffe'rença n a pro•porção entr.e o Exerci "·o e a Mi -
J"in•h a . 1Não é, 1p:or tan.Lo, -de ·es•tr•a.nha r •que ·el'las at:tin'jam a cerca (1e 
27 po r '' e nt'·o elas cles·;:>ezas geraes, embora tenhamos de la:n.entar· não 
di spormos cio ,po der mil itar de que pre·cisamos para gara ntir a .no ~s::t.. 
de fe.sa e. asseiurar a paz no nos.so terri · oriio. 

Possuincl·o vastas fron'·ei1ras 1e :u.m H to·ral i1tn:r.n enso, o nosso Exer-
c i ~o não ·}Jássa ·ele 21 n1il hon1 ~ns e a no.ssa es-quadra, que agora se .re· 
org·aniza . ng_.6 dispõe sinão ele cl ous coura~ados, a.Iguns scott,.t3 e tonpe-
cle'rc'.S, mal g·uarn e.ciêlos, pela insuffic1 en r i~ d.e n1 arinl1e iro s nacio·naes, 
clevua.a J}rindpaJ.me•n:Le aos uHimo:s aco•nllie<;iJne,n'to,s rqjuie ld·elsgost·a ra,m 
tão pi'ofun dame·n '·e o paiz e es·pecialmen' e a o.ffi.c,'alidacle da nossa 
Armada . 

Em um ·peJ"Iiodo de reorganização -ço mo o e·m. que nos achavan1os, 
e e 111 um a. época e111 que ·nã.o ha .sequ e ncia na ad tninistração sup.er io r, 
a revoltà ·da Ai1:ra·cia pro-êjuz1iu utn g rand e .mal , t"erin f! o a .dJsciJplina e 
pertwrhamclb a realizaçã-o ,d,esse - idlea:l p:elo quarl se lb:a:tem • O·~ m ·ai's 'illus-
tre.s oUi c i 9 es da .nossa Marinha, 

Infeli ;.- men e , ·porém, não lÇLnçatnos .mão dos g rand e s rernedios par;J, 
ex:tingu;.i:-.mos o · mrul pela ·ra1z rf•ez•endo ·uma reforma ·compl0ta, a exem-
plo elo que f ez a grande ·n:ação Argen tina . d e.pois dos mo·vimentos q '''" 
per1' ur·bararn a sua or-de-m interna, conden1nan ·l o o ma ter' a i velho de 
qLu~ di~ntln.ha e ·po·rid·o el e ·parte ·as el en,1entos !n"1áos e ·preconceitOs, m a.l 
e ili'enài dos . · 

Ella pr·ocurou com :patr·io i.smo -e grB nd e e' evação ·el e vistas reor-
r anizar fL sua m ar inha . . m an da ndo est uda r 'na ·E ·urop8., um g rui)o de oE-
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ele sorte que a A1~gen;!1lna ·conta .hoj e, .patra g lori a ·sua , cn:-n: u111 pesso:l.l 
adestrad o e competent,e, â .frente •do· q-ual s-e a ·•ha o a lmi ran .e Bc-
teb :1 er, caPaz de 'bem clir~i .gir a ·sua e.~ quadra un.lfor-tn e e re·ativam ente 
po·cleros-a. · · .. 

ErflquaTifo os nos·sos _a.mi gos Co .Pra ta procuram. u~i formi zar e d.e.3-
envolver ·COm h a.bi'licl~d~ e ·pat .r ic;'.i_.s n1 o ~ o . f!e u pode r 1nilit.a r, nós nos 
cl escuicl a:110S . d € ~Se dever, •peJXlend.o O .nQS~·O en1·PO nas questi un cuiL\ S 
·d.e - ca;m.pan ai'io e .na cpoi1itf.ca gen1 estr.eita, ·que tanto concorrem para a 
nossa climinu'·'ção aos o:11os do estrangeiro. -

·Ainda h a · poucos dias, o(]espa.chos de B uenos A ires n o.s annuncia-
vam cj·ue devia pá'rtir para -os Estados Unidos, em tJ'a ns.pm,' es ele. g uer-
ra, of.f ici ae·s .e 1. 800 1n ard·nheiros argen tir'!OS q u e el evem tripul ar os clous 
cour.~çados cons·~ ruli•clos nos estaleiros anH~ri c anos .. 

Poder:·amos .nós, E>m: ·co-ndições semelhan tes, proced er da mesm t, 
n:a·n e ira, r-:rivianclo ,pes-so.al icloneo e ·SU ffi.c ie·nte pa ra tripula ç: 1o el e clous 
couraçados? · 

Depoi.s el e l1avermos occupwclo ·o ·primt? iro Jogar, ron1o p-o~·en c i a ma-
riHm-a, n es.~a :parte ·elo contin ente a;m·eri ca.no, posiçao ane 'd evem1~ 

ç,rocurar retomar. · dea.nte ela vastidão •do n os~o . li to ra' .e da facilida cle 
de navegação dos nos·sos rio·s, é -doloroso ·q·ue, pela força. ·de circumstar. -
cias, não· E'Stejamo.s a pparel•ha d'Os m·es:te ' .mom ento p,a.r-a .p,rocl a mar aos 
qua tro ventos, -que r.e:":o:m1amos jtá o no.sso· anti.g o ~oga r. Esta ·a.spiração 

· não - é, por cer :D, jláJna .is , para .que . ·nos inostremos 'forteS cleante elas 
nações vl.s inhas, nTas para r esguarclarn1os a integri dade elo .nosso te ~·
ritorio e os intere~s.es do nosso ·contdnenté . 

O p"oder 1nHi.tat .t1.a. g1or10'sa ·naÇão Argen hi.na não nos -des-pert a z,~~ 

los, antes nos contenta e nos es :ímul a , .porque ·é preci.so que todos se· 
j a.mos fo rtes - -Brazil, Ar-gentina e Ch ile e outras na\:ões, não pa:·a 
nus col'ocarn1o.s e.u1 :pé ·de guerra , u:n"'as e.Jn f re.nte das out-ras, .as.se-
g uran t::lo a p.az por esse processo 'Que custaria enortn es sacr.i.fi·c io s m <1-
teriaes - m as para nos gara.n t.i rm.os a to dos con ~-ra a .cu;hiça, qu~. 
p'or v.e.nlu·ra, pOE~S ain ·d.espertar .as noss·as 'ri.q uezas e a extensão vastiS·· 
s i:~- a dos n oss os terrlitorios. 

N-ão ·no.s ·cl escu·'-demos, po.rt a nto , da ·n oss.a -defesa, concitando o, 
· nossos visinhos a .se,guirem o m esmo ·rume, nos ap,parelhan d-o t od') ~ 
para qualquer ev entualicl a:cle, no ~asa .ele uma a.meaç.a aos nossos co:m-
muns in:'éresses, sendo que o Brazil é o paiz m enos a cau t.e,lad-o e ·O ma.;s 
ex-posto, porqu e tem os seus portos ab er tos e indefensaveis. A Arg·en-

.. Una t em sido m ais prev id ente -do q'Lie n ós por.que Já cl.ispõe de do:us 
.. portos militares - ·Bahia Bla:nca e 'L a IP!a' a, trata nd-o ela cons.'Tucçã'' 
el o t er-ceiro - :Santiago - emqu.!!nto que no Brazil se cliscute a ind a a 
constru•c ção do prJrneir0, quando .necessitamos d:e co·nstruir - . não , u.m, 
mas quatro 01.1 C<i·ll+C{) -portos !ill.il itares, Elo lo.ngo cla.s noss-as COS cas. 

Ha a lgun s ann os já que se .. [:rata .. é] a so~pção deste importa nte pro-
.·blem a, m as em pura ,p·erda, pela esteTilicla-de da d is.c;ussão, ·por v.ezc" 
ardoro sa, ·não -cQeg:anclo o.s almira.ntes .a . 1.1m accôrdo def initivo, ne.'n 
os i.nteresses pD.lLi.c os e f.i·n a nceil-os a. utna com·binação acertad a. 'Pen~ 

sando uns qu e o pri.m e·iro porto ·eleve .se r eons' ruiclo na n ossa bah lcl , 
emguanto 'OUtcos .preferem a Ilha IGran<J.e, o certo é qu,e a cl•i scu.ssão 
deste ·ás.su:m·p'to arrefeceu enorinenl ente, ·depois do d.esg-raçado a-ca.nt~
ci~1e.n i:e d o Ain,idJc,bcmt, 1parecencJ.o até qu'e essa ca'astropl1 e concorr.era 
Par.a ruba'la"' a reali-zação d·eSS·Ei id eal. · · 

" A ~r.erdade é qu e a !discord·an ci.a entr.e rr:~ e ntend'iclo.s e a.s .mu-
(l a nças. icl:e· governo 1t:eem ' f.e'i to .c;om que :a:t.é hoje não ,se .r.esol'V'esse . es:ta 
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med.ida d.e .fanta relevancia •pa:I'a ,nossa def,es.a, apezar d·a ·bo.a von-
{ad.e .que para .o .caso ·:•ean d·emo·nstrado o 'Ohefe da Nação . 

. E si d epois de .tanto tempo a c<Onsolrucção d-o primeiro .po.nto mi-
!Uar ou 'base de operações .não 'f.i•cou · ain1da .res-o•Iv:da, quarr~o. maJis ,a 
dos outros tres, ou Jnesrmo q.Ua.t'ro, .igualmenlbe indi1spensav.e:is e cuj:os 
estudos .fora-m jlá conc!.uiclüs 1p;elo nosso ;A;Imia·am•ta-d\:l! 

E', ·eviden:·.e Cl'll·e um .po.r.to m.i"lil ~·ar só, aqui ou na ilha Grande, não 
chega-'l'ia ·para ·a-l"te.ndcr lás .nEcess .daiJes · doa •nossa esquadra, ne m p.ara 
n.o.ssa ·de:f·esa, porquanto O•S n OISSOS navios em operações, :no nonte ou 
·no sul do pai•z, não pod.erlam transpOI'la,r-se com f.a-ciHd:ide •paro aqui 
no caso d.e pr,ecisarem · d.e ·r"<eparos, ou d•é prov;!são de m·uniçõ.es de 
.guerra ou de .bocc'a. · 

A co·nstTu.cção· eLe ou:r<Os •POl1t9s milHares ou base de o•perações 
no Paríá, na Bahia, €1ln 18. Franciseo e Pol'lto das Tol"re:?, :torna-,s.e 
dgua,hmen,Le ·indio&p·e.nsav•eJ c<Jano gara,n•U.a d•a mossa d .efesa. 

I·rHiustr i.aJlmen:e~ muit o ca-ras ·cus:am · ess·a,s consbmcções, mas ab-
sol.utaJm!elrJ.•e :nã.o I}od-e mos 1d!isp.efliE1afi -as, dea-nte da ll!ecoe\Ssh:l,a-de im -
prescin-di.v•e;l á .fi.ossa .d·B'fesa. 

O que p.reóS·aJmos é ·esbuda,r o assuanp:<J, .sem pa.Tt~ Pi,"is e com o 
mai-or prut•rioLti&mrO, pro:curan:d:o •neduz:!r a despeza q·uanto fôr •possiv.el, 
sem PErtsamenü• .prec01nce•Mdo d•e servli•r a .este 01u áquel•l•e jn;teresse 
PO•r mais .elevado que é1!.e pareça. 

IÜr-ga..nfz·emos um !J)!I'og•ra.mma de id1ef.e.sa .nacional, ·dand-o na sua 
ex-ecução <todo o esforço da nos•sa inteU·gencia e do ·nosso Jlatriotismo; 
mas ·cheguem.a-s a·:·<l- .ao flim sem d•es;fabl·ec!m.en,tos nem .•temru··es; por 
isso •Consi.g.nemos a ve;r•ba de 2, 00·0-:000$ para imi-ci<J .da co.ns'l.rucçã<J das 
bases de operaçõe s ao .no.:nt~ e ·ao sul da R ep.ubHca. 

•B em sabo.r.·os que não .f .faci.l a re;a•l iza,gão . d·e um •ideal grandimsü, 
.po·rque os prograJmmas d•e re<Jr.ganização entF·e nós · •nunca são exe-
ou.ta-dos a ~lé seu tenm0, •por i,sso qu•e .a idiéa de refo.rma i·nvad~ toldos 
o.s esp i!'ilos, de sorte que · a preoccupação g•eral •é lfaz·er a,l.guma cous·a 
nova na adan;ionistração, ainda que o .serv·iço 'iniciado .seja optimo. 
E nem ié p or ou,t,ro mo•t.i'vo •qiu•e, a .peza.r .d·e aoha-r-se .na presiq•enci·a dà 
R·epuhUca o eminen~·e r.eorg.a.niz.ador d-o nosso Exer-cd:t-o,. a>té ~1:oj .e .essa . 
reor.gani.zação não se com1pJ.e.l.o u, fi•cand<J sem exécução a sua parte ma·is 
imrpol'tante, que é a do S·Erv•iÇQ obrig·aqori,o ·pelo so.r•:.eio mdJi•tar. 

íS·i o propr.io r.eot"gan:iz.a:dor do nosso 'Ex·er•cito não .puder •execut-ar 
a sua o•bra, •Quem po·d·er·á então? Entretan•to, ee2Jte ~e1 viço t em .s•jdo 
eJ<ecuta-d.a n.a Argent·i.na d e um mod'o admi-ravel, vrodoaz1.nc)o· os m:ês -
thores resul•tado.s d.e sor·te que a gra nde nação visi·nha •Conta iho.ie com 
ma's ele .300. 0•00 -conscri.ptos conv.enientemen•te •preparados •para o ma-
neJo da-s arm·as, havEndo en l•husia&mo e n:,r' e o.s m<JÇO.S que são· obrlga;~os 
ao serv.iço .miil.itar .e <Jnde se ·enco.ntram membr.os •das fam11ias mais 
ri.ca,s e mai.s 'di.sUncias &a Ar.g.en!t.tn.a. 

Po.rXJUe não se ,fa zer ó mes·mo no Brasi·l, prat,Jcand·o-se o so·r:elo 
m1·1Iiot"a>r ,ta•nto ,para o Ex·erci•to como P.ara a 'Marinha? 

- I(Jo:r:a vez a lei em execução, consciente ca·da um do cum•primento 
do se.u devei·, os e.scru'P'ulos e o~ .reeeio" da .con.f·usfuo, que pOrventüra 
·ppssam haver, desapparee.erão ']JOr .cOIITI~}!eto, por.que t.ad.os comJ;>r·e,h en-
d·erão que no •Se-rviço d•a Pat·ria ·não ha castas nean d·i,sl:incções, s·inã.a 
pe•los m etitos de cooa S·e•rvddor, - . . . 

- 1Já t e.mo.s um EJ<CelJ! ente exemplo .nas socieda,d.es de ,tJro que se 
orga,niza·ram •PO•r 1od.a; a •P·a>rte, o cjouoe faciltta · m•ui.to a e x,ecução da .Je:i / 
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que reo11g1a.n!iz·a" o IDx·e·rcito, quanto ao so·r.,t.eto 11n:i'litàr, podendo · tnes·mO 
11'8cl•t'l:zü· a •Ulm ann o o p-razo ele s·e"rviço ;na,s lf,i-lei!l"as. 

rOs r egim·entos .estacionad·os m-a VH·la MHitar pocle.m .per'fei tamerrvte 
serv:in· d•e nucl'eo .para .o ensai·o 'd·es't.a Im•preseindivel medn.da, porq.u·an1o 
·a lH s·e enco·mbra comif.orto •nas ·casernas 'e o.s moços .edu.cad·os, q ue fazem 
par~~e •ele nossa f·i•na soci·eclade, ·pQocrem a Hi se pre,panar .pa;-a a defeza da 
Pll!t.ria, em .um m eio •d·e •hom•ens ·iril,t-e]big'en-t'es e igualmerut•e oouc9!dos. 
IN a Argentina, ·fóra elos centros, nos cam.pos de m-ana:bra:s, :O·S eon scri•p1tos 
coun.o t.od.a o Exer0Ho, ·v·ive:m nas brurracas, 'ond·e .P.assam ·semana,s e se-
'~anas no ·exercici·o miH tar. 

Os governos da 'R•epubHca •teem pro·cmrac1o meJ·ho.rar os quwrt€ i.S, 
a 1lyg.i·ene e a v ida mUJ.ilta,r em nosso •pai·z, enco·rutr a;ndo-se j~. não so-
,rn1ienlt.e aqui co:m·o em a lg uns Esta.d·os, es·tabelecim·en tos moiJoi'tares bem 
onganiz.ll!dos ·e ·C!l!pazes .d'e reeeber oto·cla •gen te, sendo exoe!len•tes o.s de 
ens ino miHtar . [ .fife lizmente, .por'ém, o repetimos com ·tristeza, não po-
demos cl.iz·er a mesma co·usa em relação á Escola N.av·a l. 

rO que ·exis:te actua lmenbe na n·l:J1a das Enxacla,s, .cles1ti:na'Clo á ions-
.ti•ucçã,ci (los f·u turos alm·i•rantes, .que a Hi sã,o alojados, é um.a casa an-
tioga ele faz.en-cla . com todo•s ,o;; caracleris.Uco.s da co.n.str.u cção colonial . 

. Ass im 'é q•u.é o ·ediof'ici·o, orucle estão os do:rmHor.io,s, ·erufer.rnwri.a, QJ hwr-
r.nac ia, sec_retruria, .d·irectoria, sala da congregação, arohi v o, aul as, sala 
do a rmanTen.to, ba.nheiros, g.abi•nete de a.i't.ilbrur.ia e 1la•vatorio.s - é com-
pos·to ele um co.r.po pr.ind·pal c om. ;par;edes es·pessas, ·cl.e ~11m metro, em 
dous .pa.vi.mentos, <tendo cada um delles po.uco mais cl.e c1ous m etms, el e 
alt·ura! INes-ta 1parte veem-s·e, ·como dissemos a·ciÍ!na, 1t·o:dos os cara-
CÜlr.is•tk os da casa cl:e fa.z·enda, 'in cl•u·i·ndo· sa.la,s sem ar e s.em luz, com 
a;lg>urmas . solid•as g·raJd·es de ferro, 'trazrendo ao nosso con·ação de ·l~ r.a-

' zHeiro t•l' is te recol'dação do p!l!Ssado. 
A esse ·COrpo ·PI'incipi;Ll {Qora.m, ,pouco a pouco, l'eunindo ,puchaclos 

e accres·cimo.s, ·cohservll!ndo sempre o mesmo pé di·re ito, para não destoar 
do ecUfido . .pnincipal. 

,passando ao outro edifício encontra-se, em frente á po-nte cl'e d.es-
errrbar.CJ.Ue que, um grande quackiil·a.tero cercado .Por quatro pa.redes ·enor-
me~menve extensas, tendo a a,rea .int•erio•r dividida ;Po~· q uaüo se•'ies de' 
paredes se.m jan ellas, 1formando extensos eorrecl'ores que di!'\pÕem ape-
nas ,para s ua ventilação, de duas portas coHo·caclas oGs extremos . Es-
tes ·cor.reclores são as a ulas com os respectivos .gab inetee de chdmica , 
physica, elect ricidacle e machinas, offic.ina de ferr e,iro e paiol ele ·ma;n-
Umento.s e so·boresalen t es. 

~ i nsta~laçruo d·estas depén cl•e.ncias foi feita aproveitando-se anti-
gos .gal,pões que serviam d·e clrepo·sito de carvão ela casa Lage, all i es-
truhel•ecida .antes de ;passar a 'i•lha á proprieclad'e do Estado . .E f oi ahi 
que os a::;pira.11t•es navaes receberam os se·us collegas (lo navio francez 
J ecww~e cl' A ?'C ! 

.Em contr.aste, porém, com todas ess as va•riedad.es cl:e ty.po de 
co.nstrucçã·e> a ntiga e moderna, m as sem conforto, ·disseminadas pNa 
Hh a ergue-1se ao .N . E. a confontavel e el.egante •l"esidenüi.a ·do (] ire-
c tor da escola, constru·i·da com tod•as as regTas ex·i.güdas pela .J1ygiene 
e ,pela commoclidade. 

,.E1nflm, 1entre o.s edMi·cios ele ensino oJ'fi.ciwl, c1ure conhecemos, o 
unbco que: .se pôde cpmpa;rar co.m o da Escola NavaJI, !é o vel•ho l)3Jrcli-
e ii·o ela Escola de Medici.na. q1!1e precisa igualm ente ser m ellihorad:o de 
q uà!que.r t:n.an eira., pois a SUa perman en·cia é ta)TI'biem um attestado 
vivo ·con tra ar nossa civHiz·ação . 

.Assim·h r eco;.nhecend'O a ne0essiclacl.e e conveni.enc.ia ele s e .melho•·ar, 
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peio 111eno.s, o.s clorrnitorio.s cl'os al•LH11n·OS navrues, propomos a . e1nenda . 
a uto·rizanclo o Hover.no a mand·ar fazer um orçru.n,ento mod'es-to para 
reconstrucção do edilfi.cio, ;pod•end·o a·brir o ci'eeHto d·e ·200 :000$ p-ara os 
m.el.h oramentos mais urgentes. 

·Como era natura·!, clepo>is ela aoq-u isição das nDvas ·unid•a des d•e 
g-uerra, o aug-1nento de CO:llSUn1·o de co-m1bustivel fo.i cons~i·d·eravel, tor-
nando-.se por .iJsso i1CI1pres-cindiv-el o au.gm ento el a ve.nba <para ess•e s-e r-
v iço; •ent re ta;nto, t endo soli<:itad·o o 1\!Hni sbro da •Marü•ha a i.mpor-tan-
ci a de ·2 . 000:000$, 9 Mi-ni•ste-rio da Fazend,a a reduz i-u -a 1. -500:0100$ e 
<:o mo a .C-amara dos Dep-utados ainda a con sidera &eni·asiada, votou 
rupenas 1 .12 0·0 :000$ para o exer-ci cio Vi01·d'ou ro . 

Ora, tendo sido es.gotada -a ve rba e constando que o IGoVlerno pre-
tenele so.Ji.citar um oredito de 800 :000$ para sati.sfa?ler á .s necessidades 
rleste exerci.oio e1n 1natieni.a àe combustivel, a e1eva·ç·ã·o da v.e11ba tor.na-
se ilm~prescin d'iVe l, ·pr i1ncipalín1•ente ·con1 a vini:.l·a de novos nav1"0s, c·u;i a 
construcção t enni11a no anno p·ro·x-i·mo. 

:Sendo ass iin .e não convi·ndo que os casos de guerr:a fique.n1 para-
elos, ,s1ervtnclo a-pen as de orna1nentação á nossa beHisshna . b.alll,ia, .}) 1'0po-
mos que •a dotação sei a de 1. 800 :OO Q$0,00 .. 

A rubPica Ce>m.mAssões no est?"Ct1,gei?·o, que na propo-sta el o Govern o 
figm:ava co1:11 1. 00 0 :00·0$, ouro, foi reduzida na Cama.ra d:os D e•putarlos 
a 500 :000$1000 . , 

·Co·mpr.ehend•e-se •bem a •preóccu.pação .i1ustissima e1a outr-a .-casa elo 
'Congwes.so, procurando reduzir as despezas, não. sóm-en te deste M·i:ni.s - i ... 

terio, -como de todos os :outros; m a s a >"e rcla:de é que a vet,ba de réis 
500 :000$, ouro, .para a.s despezas -consig-na-elas nes ta rubPica, é incon-
t estavelmen-te insuffi'ciente. 

·EUa se destina ao p-agamen to de ve.n oimento.s e1'e adclidos m:il ita.-
.nes no es tran-geiro, o.f.ficiaes do Cor.po d'a A.l n1acl•a estucland·o na E'LN·opa, 
bem <:oTno para occorrer a-o JJagamen to de passa,gen.s, a.i·udas ele custo -
e venci.n1 entos en1 paizes estr.ang1eiros, da. ·co:mi:THiiS·s.ão fiscaldz•aJdora cla,..c:; 
ol:)l}·as c1·os navios en1 ·COJilS'tr·ucção •e do pessoal a;rtistico ruuxiliar e 1nais 
~Yessoal para os nav·ios em co-tnmdssão no estrangeiro, assinn ·cán10 
para r instrucção e adeanta mento el os of,f·icia;es e praças e dem a is ser- J 

viços technicos. · 
A1ém destas d.espezas .qe~e correm por <:onta desta ve r-ba, o Go-

V0I'-no terá de attencler a o .pagamento, •0:11•quanto não t er.m·inat: a con s-
trucção dos ultimas n1avios encommendados, dos vencimentos da ~f
fi ciruli d'ade .e respectiva -guarni ção, n1a-chinistas e mai.s pessoa·l tedhnico 
,f'ornecicl o :Pela casa ·constructora, popéeTlJ 'co.n1 venci·mento's pago.s pelo 
Brazil, e como não dispo mos de elem entos para -c ompletar a .guar-
niçã,o el os n·ossos navios, tet·emos de -con t ractrur •pe~soal i·do-neo para 
es se fi m. 

Co;mo se vê os serv iços são 11r.~uitos e como os ter,e1no.s ele .pa.gar de 
qual'qu er 1nanei;a, o m·ais razoavel 1é dotannas a v-etiba co'ln a somma · 
n·ecessa.ria, ~unna vez que a s·ua red ucção .J;lão i,mp.Uca düninuiçã·o de 
clespeza, m as uma verd"adei-ra musào orçamentruria. Por isso enten-
demos que a verba deve ser e levada a 1. 0·00 :0 00$, ouro, conforme.. a 
proposta. 

Depois ela ultima -reJorma da Escola NaJVal , d-esapprureoceu o 
g·.uarda-1n11arin~1a .que existia em !llOssa .antiga O'rgami.:r.ação ; :0 ·Con-
g resso, poiroém, resta;beleceu es.s-a -classe ;para os al~umnos .que eom.pl~
tassem o 3° anno do. ourso de :marinha, pcila ' lei n. 2 .•5'31, cl·e 30 de de-
zembro c11e 19.1.1, amtorizan do a; rubertu ra ela cr edi-to _necessai·io para o 
respect ivo -pagamento . 

. O Governo pro tnoveu. os a lnm:nos qu e ·passan·am para o 4.0 anno, 
não la nçando m1Ío ela a utori zaç.ão d'a rubertnra cl·e cr'edito_ e ii'f·fectuaildo 
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o .pagamento pela rubrica Ca?'t~o cl·et Annc~clct e G!ctsses ilnnexct,S. Não 
t endo ó Gove!'no proposto nem a ·Cama.ra votado a venba necessar•ia 
para se effeclua;r o ,pa;gamen1o dos novo.s •guardas~marinha, .torna-
s~ ne.cessario augmentar a v<erba da rubr•i·Ca acima ·com a quantia d·e 
Sl :600$000. ' . 

·Com a conclusão elo couraçado Rio ·ele Jc.?wiro, tres monitores e 
_ tres s·ublmersiv·eis, o >Governo terá necessida·de d'e pro·ver ao .respectivo 
ectni·pamento ·e ad:quirk as muniçôes, por isso que os contra.cto.s d:eit~s 
nunca i·ncl uem es.sas obri>gações. iN essas -condições é ind·ispensavel 
que o >Governo •seja autorizado a despender at•é 80 :000$, ouro, par·a esses 
serviç·os, a;b ri.ndo o r.espectivo ·crecli·to. 

Por ultimo, t emos a consignar os ultimos •pagamentos no exerc!clo · 
el·e 191'3, pela conclusão ela consbrucção elos na;vlo.s acima menciona" 
elos e para os quaes a Crumara do.s Deputad'o.s não consi•gno.u verba. a l-
guma. 

No exeroi>cio vi,gente, QJela lei n. •2. 544, •de 4 ele J raneiTo de 19·1-2, 
àrt. 1•6, lettra A, .ficou o Chefe do Poder Ex·ecutivo autoriza.clo .a ifaze r 
as operações ele credito n ecessar·ias at·é a qmontia cl.e 8. 000 :000$, ouro, 
prura rutteneler ao pagamento d•e todas as ·prestações a;ttinentes ao con-
tracto ·<p-ara a cons.trucção do couraçlliclo Rio cte Janeiro e ·para acqu.i-
sição ele novaJs u.niclad.es e n1.aterial pa.ra a 1narin.h<a de g-uer-ra . 

Pelo décr·eto n. 9. 5'2-8 , ele 24 ele ·A'br il de •19112, ;foi o Ministr: o cl'a 
l~'azen ela autorizado a emittir apolices . a;té . a eJ.u·an[i.a de 10·5. 00.0 :•000$, 
papel, ·Constfm-clo ela lettra •B elo ,·eferi-clo cl·ec reto o -oum·primento d'o 
art . 1r6, l·ettra . .'\., para p·agamento ele prestações elos navios, 8.000:000$ , 
OU·r·O, 01.1 13 .•500 :000$, pa.pe.J. 

Enbretanto, lorg'o• em rubrH elo COI'l'€1l·te anno, fOi ·reconhecida a ·in-
sufficienda do cr.ecli'to ·COnceclid·o, •peeHncl'Q o Go•verno ormmediatamen•te 
o. -credito :;mpp.Jemenrtar ·cl·e 6 .•98·9· ;.701$, ouro, que foi iguaLmente cecli.clo 
pelo cl·ecmta n. 9 .'7r8:5, ele f7 ele setembw de 19!•2, a-tti.nginclo a .s cl'es-
pezas des:te e.X'er,cicio, CO·ln -a,.:S consitrucções nav.a;es e acquisição de ma-
tel'ial eneonimenclaclo, a somma ele 14 .1J.8<9 :70•1$, ouro, ·a.ssum •elistl"i•huicla: 

Pres~taç·ões :d·o co.ntracto do couraçado Rio de Ja.ne'(rro) pagas e a pa-
gar, até 31 ele clezJ?mhro el-e 1·912: 

3", 4", 5" e 6" do valor de :E 2167 .. 500, •C<'tcla uma ...... . 
2a, ga 4a,· ·5a ·e .sn prestações do primreiro subirnari,no; 

2a, zn, 4a e 1511 dos se-gundo e t erceiro s·uibmard.no:s, 
elo valorr de 27•5.000 frs . . cacla uma .. . ....... .. . . . 

1~1, 2a, aa, •1a., •fia e 1611 lJrestações d-os tr.es ilnonitores 
elo vaJor de r "113 .. 800, cada uma . .. . ... . , .... : .. , , 

MateTial encommenclaclo na E 'uropa . ... . ..... . ... , ... . 

9 . 51'2:300$000 

1. 26r9 :125$000 

2. 208 :·27.6$000 
2.000 :00•0$000 

Estanct·o es.go•taclos os creclHos a;utorizaclos pe\oa lei n. 2 .. 5<14, ele 4 ele 
janeiÍro e decreto · n . 9. 7·85, cl.e 27 ele rseternhr·o, tudo do corren te anno, 
e não po.cle·nclo o go•verno cleixa;r de satis•faz·er o •pagame·nto elas ulti-
lllé.VS 'Prestações do,s navios €fi construcçâJO, torna-se iCTi!pr escinc11iVel 
a a.utoriz.ação •P·ara a rubertura elo cr.eelHo de 6 .'5·2·3 :5814$000, ouro, para 
os pagamentos se1gui.ntes: 

7" e 8", u.J.t·imas prestações elo couraçado Rio c~e Jco-
nei?·o, do valo•r ele E 12•6·7 .'500, cada ·uma . .......... . 

ti" e ultima prestação ,ele c1·ous strbma1··inos, elo valor 
de 27'5. 000 frs ......... . ... .. ..... . . . ........... . 

7HJ 811
1 911 e 1 Qa uHimas •prestações de ·tr.es lTIOni=toresJ 

elo valor d'e' E 1•3, 800, cada wma .. .... . , ..... . . .. . 

4. 71i6 :1•5'0$000 

1•9 5 ::2'50$0 o o 
1.4162 :184$000 

6. 423 :584$0•00 



CQnsignadas estas dotações é claro que o orçament.o da marln.ha 
fica1<á mu.ito augmentado, ma-s não tpoderia ser d'e outra maneJ.ra. 
porque esses serv.iços são de natureza ui'gente e <le ordem con.tra-
otual, <:le sor te que o Governo ser ia e>IJrigad·o a eDfe<!tuar os .pagamen-
tos, tornandD-se 1JC>r isso necessaria a consi•gnação de Q'ecu nsos ·para 
esse .fim. 

Irufe li·zlmente, nós que não sa,bemos con•servar as nossa..s tradições 
em matel'ia orça!lnenbaria conti·nuamos - a conser·var o ·ha,bJ.to in-
veterado d'e não enfrervtar as clifficuldades, quer em 1relação á re-
d ucção de certas des·pezas ad·iaveis, que em relação a dotação orça-
men1:arja su.fficiente para .Serviço d·e natureza imprescindivel. 

·A nossa ,preoccu,pação deve .~er no senüdo de confecciànarmos com 
verd'ade os orçamentos do.tando as verbas res·peotivas da importancia 
n ecessaria ·para o custe i·o dos .serviços dos cl·i·~ferentes Mini.sterios .' 
Não se agindo des·ta maneira, teremos constantemente de discutir ore-
d itos extraord·inalios e sup·plementare.s, solicitados pelo Go·verno, sem 
podermos c01m vantagem impu•gnar, diante d'e reconhecida .insufficiencia 
cl•a dotação o•rça,mentarja . .Sendo asEim o melhor é votru•mos os orça-
mentos .procurando clo·tar as v.erbas dos Moini·sterios com as qua ntJ.a,s 
nece.ss!wi·as para os respectivos serviço E. · 

Depois destas observ.ações, e s ubmettendo •á consicler:ação do ·Se.-
nad'o as emendas que •vão ad iante, a Com•mi<Osão de rFinanças é ele pa-
u ecer ·que a p••opogição ela •Ca,mara dos !])e,putados que :fixa a despeza 
do Ministerio da Marinha seja, a·pprovada com as ·seguintes emendas : 

N'. 1 - IF\ica o Governo •au·tori~ado a abrir o credito .extr.aordinario 
até á quantia de 6.4•2·3 :584$, ouro, pruraopagwmento <:las seguintes e ulti· 
mas prestações de navios em construcção na Europa, · e que se ven-
cerão em 19.13. 

7• e 8• pJ·es1:ações do Rio ele Jiwtei7·o, '110 v·alor de 
:E 267 . 500, cada uma .......................... .. 4.756:150$000 

G" e ultima prestação de elous submarinos., no valor 
275.000 frs., cada uma .. . . ......... . .......... . 195:250$000 

7", 8", 9" e 10• prestações ele tres monitores, no valor 
el e :E 13.800 ..... .......... . ............. . ... ..... . 1.472:184$000 

N. 2 --:Gromb1wtivel - Elev-e-se de 1!200 :000$ a 1.800 :OOÕ$000. 

N'. 3 - Pluc/1/'ó es - Ao n. 13 elo projecto n. 110, de 1912, accres-
cel11te-se : 

Pharol de Garc•ia d'Avila - Bahia: 

1 2° pharoleiro 
1 3• .plm rol•eiro 

•• •• , •••• ,, ., •• ,r , ••• •••• '••. •• • . •• • ,. 

Balisamento illuminativo e secco ela bahia da ilha 
Granel () - Rio de Janeiro: 

1 1 o pharoleiro ..... .. .. . . .... .. ............ . . .. ... . 
1 2° pharoleiro ......... . ... ...... .. ............... . 
2 3•• pharoleiros a 2 :400$ . . ...... . ..... . . . ...... . •... 
1 patrão de rebocador .......... . ...... . ... . .... . . . · .. 
2 machinistas ele reboca dor a 4 :320$ ....... . . • . . . .•.. 
? fog\DiS'las a 2:880$ .... . .... , .. , ...... , .... ,1 .. • ..... 

3:000$000 
2 r400$000 

3:720$000 
3:000$000 
4:800$000 
4 :320$000 
8:640$000 
5 :7~0.$_009 
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:2 carvaeiros a 9 6 O$ , .•• . . . .• . •.•... . ..•.. •••.• .•.. · .• 
2 remadores de 1" classe a 1 :800$ . .. .... ...•.... ..... 
3 remadores c1e 2a classe a 1 :440$ ........• . ......... 
1 telegra:p)lhsta .... . ... . ................... · . · · . · . · 

Pharol de l\!Iagé - Rio de Janeiro: 

1 3• .pharo}ei ro . . ... ... . . . .. .. .. . .. · · .. · · · · · · · · · · · · · 

Pharol de Moleques (çanal de S. Sebastiã,o ) -
S . Paulo: 

1 3•. phar.oleiro .. · .. . ... . .................... · · ... · · · 
2 r emador es ? 600$ ................. · · . .......... · .. 

Balisamento de S. Fráncisco - Santa Catharina: 

1 3~ pha role iro . . ...... .. ...... . ..... . ...... · · ..... . 

Pharolete d·e L ag·una - Idem: 

1 s• pharolei ro ..... ................ . .. . ..... . . . . . . .. .. . 

Pharolete de San t' .A.nna: 
1 3° phai'Oleiro ...... . .. . ........ . . . . . . .' . . ...... .. . .. . . 

:N. 4 - E.Jimine-se : 
P ha rolete de Páo ·a Pino - Rio de Janeiro: 

1 3• pha rol e1 ro 

l!l'. 5 - Commissões no extra.ngeiro. 

-1 :920$.000 
3 :600$000 
4:320$000 
1:440$000 

.2 :•100$000 

2:400$000 
1 :200$000 

2:400$000 

2:400$000 

2 :•100$000 

60:120$000 

2 :400$000 

Re'Stabeleqw-se a verba da proposta, elevando-se de 500 :0 00$· a 
1. 000 :000$0000. 

:N. 6 - J\o art. 1•, n . 4, aecre'S.cente-iSe: - ... e para pagar a dif-
ferença de vencimentos a officiaes que por decreto do Executivo ttive-
r em contado antiguidade d·e tempo . t. Fli' I . - . -

N . 7 - Onde convier: Art. - Fi.ca o Gover·n.o autorizado a eles-
pender !lité a quantia ele 200 contos com a reconstrucção do ed ificio ela 
Escola Naval. 

N. 8 - Ao art. 1•, n. 4, accrescente-se: - Fica augmentacla a 
verba d·esta rubrlca ela quantia el-e 81 :600$, para pagamento elos novos 
guardas-marinha . 

N·. 9 - Fica o Presidente ela Republiea a utorizado a despender ruté 
a quantia d e dou<s mil contos, no exer.cido de 1913. para clar in icio ao 
e$ ta belecim·en to d·e· ·. qu atrq bases de operações navaes na Republica, 
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sendo_ UJ,lla em Santa Catharina, outra no Rio Gra-rtcle do Sul e dua_s 
nos Estados clJa Bahia para o norte. · 

Sa-la elas Commi·ssões, em 11 ele Dezembro de 1912. - . F'@licinno 
Pcmna, PreLSiclente. ~ A. Aze1·eclo, Relator. - U·rbano z,an·tos. - Tava-
'1'6$ ele Lyn~. - P. Gly1o<:wio. - F'11CM,ci(;co Sá. - L. r'{;g B·~~lhões. 

za DISCUSSÃO 

Veem á •Mesa, são l:hla-s ~ a•po iael'as as seguinte~ emeridas: 

Ao art. 1 ° · 
LRestalbeJ.eça-se 

Sessão ele 14 lle 
Deze·n~b1··o 

a ver-ba 1-6" - Classes inactiva.s - mt importan -
cia -ele 2.1293 :82.3'$•515, que cleverá ser eliminada do 
orçamento da •Fazencla. 

Sala das ses~ões, 1'4 ele dezembro de 1912. 
Oliveint Vctlla.clc'lo. 

Accrescen·te-se ond·e convi·er: 
Fica o Pod·er Executiovo autorizael10 a ma·ndar pra-ti-car a bordo 

elos navios {le guerra €strangekos 2•5 officiaes e 1-5 •machinistas {la 
nossa Mar·inha, o•btendo pàra esse f:im a devida .pernü~são d·os •re.spe-
ctivo.5 governos. 

Bala das ·Comnnissões, 1•3 el·e dezembro ele 1·912 . - A. 'Indio elo 
B1:aZ'il. - Óab1'iel Sctbg·ctcLq . - Fel1JP1Jie Schim4.cllt. - Latwo So•rü·é. 

Suspen sa a eldscussão afim ele ser ouvLcla a ·Commissão de Finan-
, ças so1hre as em e-ndas apr-esentacla,s. 

PARECER N. 499 

A Co,r·missfvo de •Finanças, tenclo', examin&do as emendas api·c-
sentadas .;, ·pro•posição .clq. Orumwra {los Bep.utael•os sob n. 110, de :t9U, 

fbcanclo a el espeza elo M-in~s-terio da l\IIRrinha, <é ele 
Sessão ele 19 ele par-ecer .que s ejam a•P1HO•vaJdas as seguintes e u·ni-

Dezernb•ro eas emendas : -
Ond-e con•vier, ac.crescent e-se: 

~wFi•ca o Poder Execu.Nvo aut·O·rizado a m31ncl•ar ·pTatica.r a .borclo 
do's nav-ios de guen' a. ·estrangei-ros 2·5 offiocia;es e 115 machlnistas da 
nossa marri-n-ha, o•bt-enelo para ·isso a clevicla l])ermissão dos respectivos 
Governos . · 

A,rt. 1. 0 .Ft.estabeleça-s·e a ver-ba 16 crC1as·ses dnacUvas>l, na .impo-r-
tancia •de 12 . 29•3 :8.23 $515, que deverá •s·er e1iminac1a do o.rçamento d'a 
Fazend•a. 

Opina t -rumbem a .Co:mmissã.o .que sejam tambem app:rovaclias as se-
gudntes : 

A' ru•bl"i•ca 1• - Para representação do Mitüstro, · em vez d·e réis 
12:000$, diga-se: 2-4 :00·0$, d-e co•nformiclaele com as leJ.s n. 2160, d'e 20 
de Çl ez~n1bro ·Ci'e 18•9•! ç n, ~. ij •!-4, d•? 4 de ;jançirq ele 19112, ar.t. 12, 
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Ao n. 19, do art. 1° - au•gmentaJCla de 30•0·:0 00$, vara ultima t· a 
construcção do monitor Mcwanháo.>l 

SaJl-a das ·Co•m•missões, 18 ele dez.emrbr-o de 1912. - F'elicicvno Pe1ma, 
Presid·ente. - A. Azeredo, Re.latoJ·. - F'. Glyce»'i.o - Bneno cile Paiva. 
Twvcwes Vl!e Ly?"(J .. - VictO?'i.no M ·Ontei?'O. - L . ae Btolhões. - U?·bano 
Sa·JUtos. · 

Continuação da 2." . discussão ·da pro.posição da Gamar•a elos Depa-
tad'os n. 110, ele 1912, f.i;;:anclo a cleSileza do Ministeri•o da Marinha 
para o e:< .. e rci cio ele ·1-913. 

O Sr. A. Azeredo é ob·ri•gado a repeth~ \J que ;:l;.sse .u1•a v espera, ãsto · 
é, si estivesse ma a 0tividt11d:e da vdda ela i•mp·r·ensa agüra, n ã;o occupa.'l~ioa 

a · atte.nçào do Se•n•aclo p-ara cnespo•ncle.r a observa-
Sessão de 21 de ções .(lo Jo1·nctl elo Comme?·cvo, ernbo'!'a se -t r a:tasse 

Dezernb1•o d·e .. uma cru~i oa a trabalho s·eu, com·o m embo·o do 
SetiTacl•o. 

•E; D pri.mre1 r.o a reconhece·r <JU e jfurnais tev•e a11torJ.clade para..lav•r a.o· 
oeontença a respeito -ele aHas f.inanças, mas tambem é ve rd a de que na 
s·eára em .que se mett.eu ·não l1a ·causas tã•o emaranhad.a•s que .só a pl'i-
v'jlJ.ega.a.clos é dado tocar. Dean1•te dos ldvro.s, ele dados rof'fioiaes e el e 
a~g'LHna .pa·cjencia ·qualquer ·n1 em.bro ·elo Congresso, quaJ.quer jorlllaltista, 
qualqu er .cidadão tn.a,is ou 1n enos Hcl·o, póde a-preciar .a nossa situaçã:J 
rf.i11an c.eira. 

E •pem fo·i _por o·ulro motivo que se abal.ai1çou a cli'scutir, no seu 
c1espreténcioso parecer, este · .famoso . cLeficit, 'tão pro·clarm.acl•o pelos es-
tLÚliosos, -1nas CJue, por n1ahs estud1iosos que sejan1 anclan1 se.Jnpre en1 
clesaccôrdo, el e ,modo que cada um, embora estudando os m esmos ela-
elos, recorrendo aos n1es.mos clo·cu·meptos offi·c·iaes, clivergen1 na i=m-
por.tanC'ia desse cleficit, <J ue cada um offerece á Nação ele accôrclo c om 
sei.ts estudos e a.s suas apreciações financeiras. 

'O Jo1·nál do Comtl?ne11CVO, c om a autoríidad e ele velho orgão, .fa7.en·do 
a:prec iações sobre o seu ~par•e.cer, extranhou a digressão que rfez o ora-
dor pelos clominios elas f•inança.s, quando .dever-ia tratà.r exlclusivamen~e 
elo . -orçamento ela M-arinha. 

Fazenclo . a sua apre•ciação sobre um d.os to•vi·cos ~le seu .parecer, o 
Jo1·nnl ac-C!' escenta, após a transcripção ·que se dignou fazer, a phrase 
«si não fosse :uma heresja fi nance.ira)), de ·bom grado ·entoaria ·lôas ás 
snas o bservaçõe.s. 

- Heresia finan:ceira chama o Jo?~~'([.l eLo Co1?'1.\ml(?'Cio o facto ele ;ter 
o orador consi·cleraclo .no seu parecer a mudança elo 'Processo fionance•iro 
e economico 11aviclo entre nós desde a administração .c].o Sr . Joaquim. 
Mur tinho . 

• :mstuclan.clo a •qu es tão, dizia o orador, muito ·naturalmente, (jUe 
nm. elos .motivos por <Jue esse proüesso tinha sido transformado e que 
por essa razão n1esn1a nos· assegura·va un1a cer.ta rtranqui.llidacle para 
nil'o · re•cei-ai·mos· a · volta- do· descala:bro por q·ue ,passamos no segundo 
qLfatrienni·o •pres"iclen.c ial, era a •COb-rança em ouro de parte elos ;.mpostos 
ad uaneiros qüe ·nos ass·egura, em grande 1pa1~te, contra a baixa elo canl-
bio. E isto é facil de ded.uz.ir, pois, si o Governo t-iver cl.e clespencl-er, só 
p-a r a diHerenças de cambio, uma somma . superior a 10'0 mil co ntos de' 
réi·s, ·e nã:J tiver ele recoTrer -á nossa ·praça para adquirir ca·mbiaes, e n1 
um. ·Jno:nJ.ento claclo, afirn de . sati.sfàzer os nossos ~com.pron1:issos elo ex-
,terd.or, este . elemento que -c oncorre g'ran cJ.em ente J)ara a " "Qr-essà·o '·do 
ty·po cambial, terá desa.ppareclclo. 



Era, .podan.to, um dos motivos de que· se servira para justificar 
que n:Io cJ.eviamos ter medo -da volta daquella situação, quiJJnd·o, em 
•par te, j·á estaria asseg·urarcla :por essa · ·providenoia da ;cobrança em our;) 
dos nossos impostos aduaneiros . 

Não ha, por,tanto, meste ponto, «.heresia .financeira" como qu·i'7. 
a.ttri•buir-111e o JoTn.c;l elo 1Ciom?1t.e?·oi!O em. s-ua alta sa-bedoria. 

O Jo,·ncnl elo Co11w?teTct:rJ, tratando do optimismo do orador, :nãv 
deixa, entre tanto, de ser contracli.ctorio, porque, si affirma que o nos-so 
estado fina.nceiro não é .tão bom que não' •nos deva apavorar, linhas. 
abaixo ·o JoT11.al lhe d1á ra~ão, cleclarand>O· que neste momento não h» 
motivo para pavores, em):>ora possa vir mais tarde, dean:te de 11ovas 
despezas . , ... 1 -~ [ 

Para provar o acerto -de SU!"S opiniões mostra os documentos em 
que se bas-eara, analysancl.o-os de'Li-clamen te, e defende as alterações 
por elíe ·pro•posta.s ao orçamento da Marinha, declarando que •nã·o ele~ 
vemos receiar das des'])ezas ex-t.raordinaTias q-ue, porventura, t-enhamos 
de fazer pa-ra g·arantir a defesa .nacional. Não d-evemos r-ecuar cleante 
de sacrificios para que •nos fortifi•quemos, tornando forte o nosso poder 
militar, afim de assegurarmos não sõmente a integi'idade do nosso ter- . 
ritorio, o poH<ciamento elos nosso·s \illstados, mas tambe>m para atten-
dermos aos interesses do .nosso conünente. · 

Tem dito e repete d.es ta tl'Lbuna q:ue não temos intuito em nos. 
tornanmos fortes ·para nos defrontarmos em qualquer ·das mações elo 
nosso contine11te, mas devemo.~ nos tornar· fort.es, •ncitanclo o,s .nossgs 
visinhos, isto é, as naçõ.es sul -americanas, a se f.ortioficaren1 ta·mben1, 
para que os l1abitantes desse co,n.tdnente possam em qualquer oc·casião 
dar uma demonstração de seu prestigio, da sua soliclarietlade, <)Ontr~ 
qualqu-er tentativa -de cobiça -ou ele ambição. 

Cumpramos o nosso dever, diz o orador, •procurando tornar forte· 
o nosso ·paiz, engra-ndecendo o .poder m'ilitar, não recuando deante r\~ 
sacrifícios, para -que •tanto com o Exeroito como •COm a Armada <P03-
samos nos constituir um ·paiz lforte, capaz de assegurar a sua integr;-
dade. 

Não fôra ist'o, certamente o Congresso Na:cional J1ão procuraria 
augmen tar as suas clespezas com obras mil<itares de certa na;tureza. 

A.ssim, •cumprindo · o seu -dever, a Com-missão de 'Finanças d-ô Se·· 
.naclo, apresenta.ndo o s eu :parecer sobre a Mar.inha, não fo1 a.té ·onde 
desejava ir, dotando-a no nosso orçamento .com .recursos imprescincll-
veis para nos tornarmos fortes, mas ·<tté onde per.mittem os nossos re; 
cursos, ·ele sorte a merecer a a;Henção d·o Senado, a at;tenção elo Con-
gr·es.so e é!a ·Nação (M1.t.i.to be11~; mwllto bem .. ) ·· 

•Ad·iada a votaçãq .. 

VOTAÇÃO 

Votação .em 2" tdi•scussão d.a ·propo·sição ela Camara elos De!'u<ta-dos 
1'1. 110, de 1•912, nx-an'Clo a· des,peza elo Ministerio el-a Mar-inha p-ara o 

exer-ci-cio de 19.1.3. 
Sessão de 23 de emendas. 

· Dezmnb1•o A:JYpr-ov,a'Cla. 
São i•gurulmemt.e, 

r Art. 1..? Rest.abeleça-se -a vei'ba 16• 
porta.ncia de 2. 293 : ·82 •3~•515, •que dever-á 
ela !Fazenda. 

ap.provaàas as s·eg·u.i.rutes · 
-<:<'Classes i·nactivaS>), na jllTI-
ser eJ.iminacla ·do . o~ç;amento 
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A' r-uobl' ica ·1• - Para ·rep-resentação .do Minis•tro, em 12 :000$, d ig-a-se: · 
.:2·4 :00·0$, •de ~o-nJ:o-rm·idad€ com a•s il·eis U1. ,260, •de '20 ·,ele dezembro de 
~894 e 12 . 5·44 de 4 de j aneiro d.e ·1•912, a,rt. 112 . · 

AL\.o ~-.,r:t . 1. 0 n. 4, a'Ccrescente-se : il?'j,ca au1grn e.ntada a venba d'e.sta 
.rubrica da .q·uanUa d•e 81 :·600$, .para pwgamerutó -d os novos .guardas 
JIH!Jrinha , 

~,.~.).;o a·rt. 1°, n. 4, ruccne:s·c.en te -s·e : ... e ;para iPaog·ar 
ovenchrnentos a oJ:\ti.ci-aes que por de·cr eito ·do -Execul(ivo 

.a.n•ti g.ui.dade de :t•empo. 
Ao n. 13, acc rescente-se : 
P rharo,[ de Garcia .cl' Avi·!·! a - Bwh ia: 

1 2° ,pharoleiro ..... , . .... ... . . ...... ' ...•. ..... . .. .. 
. 1 : .a·· pharoleiro . . .. . .. ..... ..... .. ... · . ... .. ...... . . . · .. . 

Ballisrum ento ill•l,u minaHvo .e secco da bahia da l!lha 
·Grande - Rio de Janeiro : 

1 1 o .p.harol•ei r o . ... .. .. ....... .... .. . .. . . ... . .. .. ... . . 
. 1 2• 1)ha:rol€iro ........ . ............. . . .. . , .. ..... .. . 

•2 3° pnarolei•ws .a 2 :4•00 $ ...... . ... . ... . . ..••. .. . • . ... 
1 pa•lrão -de rebo cador ...... . . . ... .. ....... .. .. .. .. . . 
2 rna·ChiniS'tas .de .reho·oador ·a 4 :·3·20$ ..... . .. . . . . .. . . . . 
2 .:Cog1uistas a ·2 :880$ . ... ........................... .' 

.2 •carvO'ei-ro,s a 96 0$ . . .. .. ..... . ........... . •...... .. . 
2 ,Tem!lidm·.es d€ 1" classe a 1 :800$ .......... : ... • . .. 
. (l remrudo·res d·e 12• classe a 1 :440$ . .... ... .... . .. . ... . 

- ~ ·toelegraphista ......... ... . . . . .. ..... . . . . . ......... . 

iPharo.J de rMag'é - ·Rio .de J aneiro : 

·1 3• .p·haro.Jeiro . . .... .. ... . ..... . ..... .. ....... . ... . , 

1Phar.o1 ele IMO>lelqu es (canal de S. 'Sebast-ião) 
S. Pa.u•lo: 

1 ;ao .pharo'l eiro .... .. .. ... .... . .... . ... .. · . . .. . . · · · · · · 
2 r-emado·r es a 600$ ...... .... .. ... ... ... . .. · · · · · · · · · · 

rBalo·samento de .S. Framcisco - ISan'la Ca;tlharillla: 

1 3• pharoleiro ........ . ..... . ... .... . ... ..... · ·· · · · · · 

'Pharolete d.e Lag,un a - I dem : 

.1 3• .pharoleiro .. .. .. .. . ..... .. ..... ... ..... · · · · · · · · · 

· P.harolete Ide ISan t'-Anna - Idem: 

:~ 3• pharoleiro . ..... . ................. : ....... . .... . 

'I'o ~al. .... .. ... · · · · · · · · 

a dH!erença (le 
t iverem contado 

3:000$000 
2 :4 00~000 

3 :7•20$00 0'' 
3 :00 0$000 
4:S00$0UU 
4:320$000 
8:640$000 
5 :7>60$000 
1:920$QOO 
3 :60 0$ 00 0 ' 
4 :-320$000 . 
1 :440$000 

2 :400$000 

2 :400$ 000' 
1 :20·0$000 

2:400$000 

2 :•J00$000 

2 :409$000 

60:120$000 
33 
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Elimine-se: 
Pharolete de Pão a Pino - Rio d-e Janeiro: 

1 3• pbaroleiro ............. . ...... . ......•. ....... . ..... 2 :-400$0 01)' 

Ao :n. 19 do ar<t'. 1• - augment:ada de 300 :00·0$, para u ltimar a.. 
consti•ucção do mdnttor Jl1cwcl!nhão. 

Eleve-.se d·e 1.-200 :000$ a 1. 800 :000$00·0. 
Commissões no estrangeiro. 
Restabeleça-se a verba da proposta, elevando-se de 500 :00·0$ a. 

1.000:000$000. 
On1de convier, accr-esoente-se: 
F'i-ca o J=>oder •Executivo awtoriza:d-o .a mandar •pratirer a ··boJ•do dos-

n-avlios de •guerra 'estrangeiros 125 .o:Jlfi-ciaes e 15 machi·n~stas da :no.ssa 
iln ari'n•lui, .o!)tendo pana issÓ a devida :peran:i-ssão 1dos respectivos Go-
ver.nos. 

'F'1ca o Governo a-utoi~zado a a'bri.r o cr.edi,to .eXltraordina:rio até 
a •quantia -de 6. 423 :584$, ouro, para pa gamento das seg.uin~-es e ul-
'tima.s prestações de onavjos em consitrucção ma ·•Europa, e que se ven-
ce rão em 1913: 

7• e 8• ip!'estaçõ.es · do Ri-o ele J1a.neiro; no vaJlor '<'!·e 
:E 267.500, c ada uma ... . ...... . . . . . ............ . 

6• e u'ltima l)res tação -de dous ·sttbmarinos, 110 v alor 
de •275. 000 -flrs. c ada uana .... . .. . . . ..... . ....... . 

7• 8•, 94 -e 10• prestações iloe 1res mryni•tores, no Valo•!' 
d e :E 113 . 800 . ...... . .......... . ............ . .. . . . . 

4. 756 :·150$·000' 

195:250$000 

1. 472 :-184$0 00 

F'ica o Pr~idente 1da R oepublica autorizado a despender até a 1m-
porta.ncia -de •doi-s mH .contos, •no exer-cicio -:de! 19'113, '])a-ra dar dnicüo ao 
estabeleci•moento de quatro bases de operações navaes na !RepubLica, send:o-
u:ma .em Santa Gathari•na, outra no Ri-o Grande do Su•l e duas no Es-
ta do d•a Bah•ia •para o norte. 

E' relieitad'a a segu.i:nte emenda. 
On de co•nvier : 
Art . Fica o Gov-erno ~utorizacl-o a depender at-é a quanUa de rélf! . 

. 2·00 :000$ com a recons-t.rucção do eddfido ela Escola Naval. 

·_, 
3a DISCUSS ÃO 

3• dis·cussão da proposição <ia Camare dos D eptitado·s 11. 110, de-
1912, fixando a <Iésp .• za do Mimisterio -d•a ·Mai'inha para o exeT-ciclo-
d e 1913. 

Veem á Mesa, sã-o lidas, apoia-das e .posta.s conâunctamente em, 
-discussão com a ·pr,oposiçã;o -dive'rsas 'emoe.nldas. 
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O s.r. P·res:iclen1le - O d.ecreto a que sce 1'-efere a emenda àp·:·e-
sep:ada pelo honrado Senador é aque'l'J.e que dispensa :temporaniamen~e 

o tempo de embanque pa·ra .promo.ção dos oí'fici-aes. 
Sessão de 2{; de do ·conm da Armada e classe.s amnexas aos pos-

Dezemb1•o tos .immediata m ente .SIU·pell i ores até que o Con-· 
gr·esso r·esolva sobre o assumpto. 

A e menda <'!e S. Ex . d erro.ga .uma l.ej . 
A Mesa não a ·Pod·e aoceHar, 

O S:r. Aze.redo· (11ela onlem) .'s1r. !Presiden t~, de ·accôrdo. 
com o Regim·ento e .cori'l a .1urgençia .dos :tra b'a lhos .parlamentar-es a Com-
m 'i·s.são 1de :Fl.namças vae por m ·eu i·n termed io dar sua o]J'im:ião a res-· 
peHo <'las emendas apresentadas á .consWeração ·do 'Senado . .. . 

O ·honrado Senado-r •pelo E stad•o do Amazonas apre.sentou duas. 
:e:Dendas, um.a mand•ando -d-estacar .cJ.a verba ·para ·guar-das-marinha ma-' 
·chinis-ta1s a quantia .necessar·ia para •pagam·en.to de uma di•aria de 4$. 
a ca·da um dos sub-maohini·sias ext<ranu.merarios . 

E' claro q.ue a G~mmissão de Fi·nanças não .pôde dar assentimento· 
a esta em en·cla, •po.r·quanto a •venha destinada ao ,paJgw:r.•ento .dos guardas-
marinha ma·chinista.s é d·etermi·nacla taxati.vam ente no O•J'Ç}amento . 

iNão se pôde, pol't"anto, destacar deUa uma ·Somma hi.deter.minada. 
que s·e não o<lnhece, .para eff.e.ctuar o pa:garoen•to de 4$ diar!os a os 
sub-machJi.nistas. 

Nestas co•nclições a Commissão •de Fin•anças aconsel•ha a .rejeição-
. A outi'a .emenda, do m esmo ·ill:Just•re Senador, a Com.missão não.. 

.tem duv·ida em accei·tar, 'Vis·to com.o mn•a outra emenda •se melhante se. 
enco.ntra no orçamento da Guerra. 

A ·emenda •é .a •seguinte: «Fica o Governo a ·utorizado a ~ealizar · 
con1tratc;to.s 1por rt'empo. nm.nca menos ·de ci.nco annos, quando- versarem. 
so•b.re .construcções, a)!' mamentos e ·illuminação de esta-belecimentos mi-· 
Iirtares.» 

Assim, Sr. ·P.resid.ent·e, a Ooonmissão de F inanças a;c-eeit.a ~s:a emenda,. 
elimi:nando apenas a valav.ra «construcçõe.s», po!'que é uma ·causa in-
deter.m.inada. 

' 'Outra ·emenda env.i·ada á M·esa, creio /QUe o i·!Justr.e Presi-d:ente-
en""tendeu dever recusal-a: •a .emenda do .Sr. Pli·res li'errei·ra mandando· 
oontin·uar ~m vigo,r duran,t:e o c orren,te· ·exencJ.cio, o d ecreto n .. . . 

O ISR. ·PI\ESIDENTE - iE~ta •em·end•a •não fo.i 1acceita 1pela Mesa. 
·o ISR. A. AZEREDO - E q'uando tivess·e ·&i·do. acceHa p&la Mesa, ·a.. 

Commissã-o de Fina.nças, •a quem jlá !fôra apnesentaJda, a .r.ecn.o;;ar'ia. 
Ha ainda -outras El:n•encl•as m·a:s · sã.o el a Commissão de Finanças e por-
ltanto, .sobt:e ·e>! as nada tenho ·a dliz·er e en:t.en do que V: Ex., Sr. Pre-
slden·te, pód.e submeHel-as á 'conside ração do :Senado·. 

1Sá>o succ·esivamen~e· ap·provad·as as s·egui,nt.es .emendas: 
Ao art. J. 0 , n. 4 - Co.r.po d·a Armida e da.sses ·annexas: 
.Augmentad•a ·d·e 17 :4 00$, para com.p1eta r a impo.r.tancia .necessa -

ria ao ·pagamento dos ·vencimentos da .turma de se.g.undos tenen,tes d'e:· 
19p. 

AoCI,esce.n;te-s•e onde -conv.ier: 
Fl ca o Go:v·erno. a;u-ori·zado a a;hrior o credito de 800 :0·00$, ouro~ , 

:para acq'li'is·ição de mu.nições e equipamento dos ,navios em çonstrucçã;G . 
• na E·uropa. 
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Ao ar>t. 1° - Ev:entuaes: 
Destacada a quan:t.i.a de 4 :000$ 1para graüficação ao. secr etar-io 

I'edactO.r da R .evist:a M<:witi1ni' 
A' -emenda da Com.mi>ssão ao ar>!'. 1°, itl. 4, j á ap·J!)rova;da em 2• 

discussão: 
1E1In v~z de «an:ig,wi•d:rud·e de itempo» cUga-,s·e : <(an~ii g-uid.ade de 16 

de AhrLJ id:e 18 9,4 :>> 
.... 1\Jc.c,re:scenlte-se on-d·e convi.er : 
!Fica 10 -Poder 'Ex•ecu.tiv·o autorizado a ref.Ol'mar o •·egulamentq do 

AJimi•ran:tado, lq•ue baixou .com o d€creto n. 9'.169; de 30 d·e nov·embro 
d1e 1911, .po.clendo: ,.-- . 

a) cl'ear -du_al _ins•peotori.as, uma de S.a:nd€ Naval, ou:,ra de rn's:tru-
çção NaNai . 

b) su.p.pl' ineoir a Suverinten·denda do rMaterial, substituindo-a por 
d.'uas i.nsp.ec•tor·ias, a .CI..e Engennaria Nav:aJ, eo1n os enca,r:gos 'ele a:r;se-
!IT8.1BS, a-:nmaun·ent•o e e.sg·en•haria e'ln geral, e .a .. d!e F:aze.nda e 'FiscaJ1z.ação, 
'á .qual •i•ncumbirá o serviço de es·cr'•pt·uração :rle ~azenda, fo1·necimentos 
d'ePosLtos, et•c. ; 

·.c) va,ssar para a a.lç.ruda do (Estrud·o Mrui·o•r a j·us•tiça mi•lHar, Ba-
1aNlão Nava.n ·-e C'Or·po de Marinheiros, e •Crear neshe depar~a:rnemto 
Jnai•s duas s.é.cções, un1a en:car.r,e1ga:da. d·o T>iro Navrul , 1S'Ua regu'la·m.en-
~ação, esrt.udo e dLrecção, ·e o:ut:ra in.cumbida •d.o serv-iço de rwd-iograpbi.a . 

.o A~mi.rantaldo, cujas d'u.ncçõ.es ser ão •Consultivas, ljn•clus.iv.e nas 
(]'U•es:ões dJe rt•echn}ca m-ilitar naval, e d>e •estudo >de rp.apeis T·e.fer.en~.es 
a IJrom·oções, refo~m.as, eltc., será co,n,sbitbui·do 1peJ.o c-hef.e 1do Es•ta~d-o 

Mlaior (pres·idr;,'1te), su,peri:ntend·erí~·es, .i-nspectores >e •d·ireot<:>.re.s da Con-. 
;ta:bi.li>da:d•e •e ISe<oret:aria •da Marinha, servindo est·e u l>limo 1de secr.e-
tari·o. 

•Todas as super-ir~ltendemJias, i.nS>peato.ri.a·s e Eostad.o Mai.or poderão 
eniten,der-s.e·, -entre si, .sob De >O o,bjecto d·e serviço, e. ldtir·ecta.Jinen:.e com o 
ministro . 

rOn d·e coawi e r : 
.A.rt. Fi.ca o 'Go·verno 'a•u•torizado a conbractar a -construcção de um 

d·i-que .fluotuante pa:l'a o rlio Páraguay a Ué lá importancia >de 1.1000 :000$. 
· .A.r,t. O Go.v•erno fka au·~o-Piz.rudo a reall izar .;.s o-perações n ecessa-

rias para transferir as o,ftfidnas do -~~.s·enal· d1e- ·Marinha para a â>lha 
rd.e Mpc·ang--ué P -eq'U€110, 1J0d·en.d.o .eff.eot·uar a TJerm'llta com o l.Jloyd Bra-
sHei-m d.aqu.eJl.a i.l•ha c-om as •r-espe.ctivas of.fi.cinas e <}i·qrues po.r uma 
área ·correspo.nd•enrt.e· na Ilha das 1Cohvas com ·as ·of'f1cinas ·e o,s dois 
diques me.nor.es al.Ji exi1s1ten't€s, aipUr.ado •o val>C>r :dos · o:bliecto-s a pe-r-
mu.tar lnHld·ioante prévia ava1iação; •e ainda >aid\qui.ri·r po.r ti'Oüa, com.p·ra 
ou >doe.sapropr<iação a paPte da . Hha da Oo.n·c·eição d-e pr-opri,e·dad.e do 
lJloyid Bras·i•Joeiro , para · i'ns•t·a l>l ar .al•li depo·sito de .,~combustível ·e so>bre-
salen!l.es, ·e a parte r·estan>te •da lJina d·e·, Mo·cangu•é 'Gr-an<le, transf·e'-
-r.ül'do rJiara Já a IEll>c.ola de '.A.p•endi-z.es MiaPi:nheiros e outros est.abeleci-
nnen:to•s nav.aes. - FleliCiba.no P1ewroc'. - U1'bctno Sâ?Vtos . - F. Gly,cé?"'io. 
- B'veno (Ve il' cllivc~. ·- 'I'c~vcwe-s ele '!Lyra. - ·111. Azer,elclo. - 'ViCYto?'ino 
1]1[ om•tei?;o , 

•Ond.e •convjer: 
IFtca o Gov-e·r:n>o amtorizrudo .a reaiiza.r •oo.nJt,ra.cJos ·por tempo nunca 

·rrnai,or d·e c·inco anm.o1s, q.ua..nd'O ~e.r·s·a.re\m solbre ,aDm·wm1entos -e ·i.Uum.i-
maçã.o .de .es•tabe:}eoimen>to.s ·ffilili.tares. · 

rSal a ·das sessões, ·25 >de dezem·bro de 19112 - Gc,b?·;iel SclilgCl!dO, 
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,São rejét.adas ·as s·eguin:fe'S emenda.s : 
O.nd-e con'Vier: 
•«Da verba par.a guard a s marin ha machhüSitas destaque-se a quan~ia 

nece.ssaria para pa.gam-e111to d·e uma c1iaria de 4$ a •Cada um dos sub-
anaohi.ni·sltã·S extranun11er.ario-s . >) 

1e1a1la 1da.s sessõe·s, 2o4 d·e oel•ez·embro ld·e .19112. Gabi·iel Sa.lga.dJo. 
A' •propos:içào que f.ixa a;s clespezas do 1\ll!i'nis;terio ·d·a Ms,rinha ·para 

o e><ercido de 19113 . 
...,.:\:ccrescen~.e-s.e ~ ond e ~convi er: 

1Co•n1tinua ·em v igor d·uraUJte o corr.enlt·e ex·er.cido o decre to n. 9.'446, 
·ele 20 ele março de 19•12. - Pi,·es Fe•J'1'ei,·a. 

Ap.r,>rovada, vs,i a 1propos-'çào á Commissão d e Thedacção. 

O Sr. A. Aze·r;!>dO ( pelct o11d.em) - Sr. Pr-esJdente, desejava que 
V. •Ex . cons ultasse a ü asa: ~obre si .. consente na dispensa .da impres•sãó 

da reda,cção f inal do orçame111to d•a 1Marin"1a, a•foim 
Sessão de 27 de, de que possamos discutH-,a e vo~al-a immediata-

De.zembr o ment.e . 
Es'la reda.cção está .so:bre a mesa e d-epen de 

uni·camente do vo·to do S ena-do . 

O Sr. PrG\si~dienJie - O Sr . .Sena-dor A. Azeredo r equer urgen·cia ·para, 
inde,p.enden te · de impressão, s er d·iscuticla e •vota.da •a r ed'acção •final dó 

.. orçamento do •Minist.erio ela Marinha . 
1Ü1.s senhores que a1pp rovam es1te requeri-lnento queü·am se manifes-

tar. (Pcntsct. ) 
Foi ap•provado. 

R~dacção .final das emendas do Senado á p1ropostçao da Camara 
dos Deputados n. 110, de 1912, fixando a de·speza do Minis-
teria da Marinha, para o exercict•a de 1913 

Ao a;rt. 1°: 
Resta:beleça-se a ver·ba 16" 

de 2 .'2·93 :812·3$1515, que deveria ser 
zend.a. 

Ao art. 1 o, n . 1 : 

Class.es i.n a ctivas - na ·importane'ia 
eliminada elo Qrçamento d·a IFa-

·Prura repmsentaçã:o d'O Ministro; em v.ez de 12 :000$000, di•ga-se: 
24 :000$·, -de· .conformi dâ d-e ·com as leis n . 2•60, ele 2•0 .de dezembro d'e 1894 
e n . . 2 .. 15.414, de 4 de Janeiro -de 19.112, ant. 12 . 

. Ao m-esmo al'tigo, n . 4 : 
•Corpo da '.\i.X·mada e classes annexas : •Augmentad'a de 17 :4 00$, 

para co.rnpleta'I~ a i:IDportancia necessaria ao pa.gamento d·os venehnt:n-
tos da turma dos segundos tenentes de 1913. 

Ao m.esmo artigo , n. -4 : 
•Accres·cente-se: e •para paga r a differença de vencimentos a of1f.i· 

-ciaes .que ,por decreto elo Executivo t iver em contad'o antiguidad-e de lõ 
-de a1bril de 1•894. 
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Ao mesmo a t'tigo, n. 4 : 
Accrescente-se : F-ica augmentaela a verba desta rubrica da quantia 

<'le 81:600$, para •pa.gamento elos novos guardas-marinha. 

Accr~cente-se 

Pharól de Garcia d' A vila - Bahia: 
.Ao art. 1", n. 1a: 

.1 2° pharoleiro . 

.1 3° pharoleiro . ... .. . .. . ... . . . .... .. · ...... .. ..... . 
Balisa:me n to illuminativo e secco da ba.hia da I:ha 

Grande - Rio ele Janeiro: 

J. 1 o .pharo:eiro . . . . . . .......................... . ... . 
-1 2o ·pharoleiro .. .................. . ....•.. . .... . ...... 
~ Jerceiros •pharoleiro.s a 2 :400$ ........•.......... . .... 
J. ·pa trão -õe reboca;dor ................. , .... . ..... ... . . . 
2 machinistas de rebocador a -4 :320$ .... .. . . .... ... ... . . 
<2 foguistas a 2 :880$ ...................•.. . ......• . .... 
2 carvoeii'Ds a 9-60$ ............. . ... .. . .. .....•........ . 
'2 remado,·es de 1" cla.sse a 1 :800$ ......... . .......... .. . 
i! remadores de 2" ·classe a 1 :440$ .... .. ...... • .. . . . . . .. 
.1 ·telegraph!sta . . . . . . . ..... . ........... _. ...... .. .... . 

Phar6l de Magé - Rio ele Janeiro: 

J go pharoleiro . : .... 

Pharól <le Moleques (cana] de S. Sebastião) - São 
Paulo: 

J . 3° . pharoleiro . 
.2 rema-dores a 

. . . . . ... .. . . . . . . . . . ... .. . ... . . . . . .. . . . 
600$ .. .. ......... . ..... . .. . .... . ..... · . . . 

Balisamento de S. Francisco - Santa Cathari•na: 

1. 3° pharo:eiro ........ . ................. . ............ . 

Pharolete de .L ag·una - Idem: 

1. ao pharoleiro ......... . ............. . ..... .. ...... .. . . . 

Pharolete de Sant' Anna - Id em : 

a:000$000 
2:400$000 

a :720$00'í) 
a:o00$00 

4 :800$000 
4:320$0b0 
8:640$000 
-5: 760$000 
1:920$000 
3:600$000 
4:a20$000 
1:440$000 

2:400$000 

2 :·400$008 
1 :200$-000 

2:400$000 

2:400$000 

J. ao ·pharo.leiro...................... . . . .... . ..... .. ..... 2 :400$0JO · 

To ta l. ... . ...... . .... . ........ . ... . :. . . . . . . . • . . 60 :120$0~0 

E~-im.ine-se : 

.Pharolete de Páo a Pino - Rio de Janeiro : 

J. ao .pharoleiro .... . . .... . ... .. . . .. . ....... . . . 2:400$000 

' 
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Ao mesmo art. n. 19: 

tAugménta,d.a ·de 300 :000$, ,para ultimar a construcção do monifur-
Mm·anhãiJ. 

Ao mesmo art. n. 21: 
Eleve-•s·e de 1. 200 :000$ a 1. 800 :600$000. 
Ao mesmo art. ·n . •2.3 : 
Destacada a quantia de 4:000$ para gratificação ao redaotor-se-

,cretar.lo ·da Revista Mar'iJtjima par·a serviço de revisão da m esma re~ 
:vista . 

Ao art. 1°, •n. 2·6: 
:Restabeleça-se a verba da •proposta, ·eleva·ndo~se de 500 :000$ a 

:1.0 00 :000$000; 
A:ccrescente-se onde .convier: 
Foica o 'Poder Executiv.o autorizado a reformar •o regulamento do 

Al<mJrantado, .que .baixou ·com o •decreto n · . . 9 .169, de 130 de novembro 
de 1911, .podend-o: · 

a) ·cr ear duas ins·pectorias, uma ·de Saude Naval, outra de Inst rucc 
,1;ão· Na'Val ; 

b) su.ppl'imir a Superi·ntendencia do Material, su:bstituindo-a J}cJr 
dua.s i•nspectorias, a ode IDng;enhada ·NavaJ, co1n QS encar.gris de :ars8-
·IJ1aes, ai·mainento e engenharia em -geral, e a ·ele !Faze.nda, á qual ln-
cum·bii'á o serviço de escr·i·~t-uração de .Faz·enda, ·for.necidnentos, depo-
~itos, etc. ; 

c) :passar para a a lçada ·do Estad-o U\1ai·or a dustiça mo.Iitar, Bata-
'lhão Naval e C'or,po de Marinheiros, e ·crear neste departamento mais 
duas secções, uma ·e:ncarrega.da 'do lTir.o •Naval, :sua 'regulalnenfação, .=s~ 
'tu do · e doirecção, e outra .incumbida d.o serviço d.e radiograph1a. 

O A!Jm.iran!t.ad·o, ·cudas .funcções. serã;o .cons't. lltivas i.n:clusive Tia~-·· · 
·questões de technica mi!oitar .naval, e de estudo de 'J)a·peis referentes a 
.promoções, reformas, etc., será .constHu.i-do ·pelo ·chefe do Estado .Mai or' 
(presidente), superintendentes, inspe·c,tore.s e direct ores da ' Contabili-
dade e Secretaria da Mal'inha, servindo este ·ultimo ele ·secretar.Jo. 

Tüdas as superi·ntend·encias, <in.specto·rias e •Estado Maior poderã..:J 
entender-se, en t re si, sobre objec.to de serviço, e à •irectamente com o 
·ministro. 

kccrescente-se onde convier: 
Fi-ca o 1POd·er ·Executivo autorizado a 1m.ándar praticar a bordo 

-dos .navios de guerra estrangeiros 25 •o-ffioiaes e 15 machinistas da 
·nossa mari·nha, obtendo para isso a cleviàa :permissão elos respectivos 
·governos. 

kccrescente-se anele convier: 
· Fica o IG·over.no auto-rizado a rea,lizar contrac.:os por tempo nunc:ot 

·maior ele ·cinco annos, 'QUando v;ersarem sobre arnHt;m<mtos e illumt-
··nação ele estabelecime·ntos miLitares . 

kccrescen te-se onde convier: 
Flica o Governo auto·r.iza,cJo . a abrir o credito ele ·S OO :00 0$, ouN, 

para acqui.sição de munições e equipamentv elos .navios em construc-
·~ão na Europa: 

Accrescente-se onde .convier: 
_.Art. !Fica. ·O Gov.erno autorizado a ·con.tractar a con strucção •le 

um dique fluctuante .para o rio 'Paraguay até á importancia de r éis 
'1. 000 :000$000. 

kccrescente-se oncle convier: 
Art. O Governo fica autorizado a ·realizar a.s operações ,necessa-

rias para tran"ferir as offioinas elo Ar.senal de Marinha para a ilha. 
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<le Mocanguê Pe-queno, ·podendo e.ffectuar a :permuta -com o Lloyd Bra-
zileiro daqu.ella Hha com as respectivas officinas e diques por ·uma_ 
área corres·ponden,t:e •na i•lha ·!'las Go·bras com as of;ficinas e os dons di-
ques m -enores a lli excis.tentes, apurando o valor dos objectos a perm11~ 
<ta;r, -med-iante pr-évia aval•iação; · e ainda aJdquirir por tro·ca, ·compra ou 
desa-propriação a . • parte <la ilha da Conceição de propriedade do Lloyit: 
113ra:.ileiro, para installar alli d-eposito de ·combustivel e sobresalentes, 
e a parte res.tante da 'J•!ha de oMocamguê IGra·nde, trans.fel'indo .para lá . 
a Escola de Aprendizes ·Marinheiros e ou tros estabelecimentos navaes.J' 

·Accrescente-se anele co·nvier: · 
Ftica o tGo·verno autorizàdo a abr-ir o •credito extraordinario até á _ 

quantia de 6 . 423 :5•8>4$, ouro, ·para JJagame.nto das -seguintes e ultima..~ 
'prestações de na vi os ein ·constru·cção na !Europa, -e que se vencerão ·· 
em 1913: 

7• e 8• JJrestação do Rio c~e Jcl!lt.eiT·O, no valor de li-
bras 267-500, ·cada uma ......... . ............. . 

6• e ultima prestação de dous :submarinos, no <va.lor de 
275.000 frs., cada uma ... .. ......... . ......... . 

7n, :8 11 , 9 11 e 10n prestações de tnes monitores, ,no va-
·Io_r d\" f 1'3.800 .................. , ........... .. 

Accrescente-se onde -convier: 

4. 756 :150$00{}' 

·1'95 :000$00(}-· 

1' 4'72 :184$00(}--·_ 

F .ica o Presidente da [Republica autorizad-o a des·pender até a im~ 
porta.ncia de -dous mil •contos, no exercicio de 1913, :paJ'a dar ini-c-io ~()> 
es,tabelecimeÍlto de quatro .bases de operações navaes na !Republica, 1;len-
{!·o uma em .Santa Cathari·n•a, outra ·no ·Rio Grande do .Sul e duas no$ 
Estado.s da Bahia .paoa o N-orte. · 

.Sala .das ·Commissões, 27 -ele -dezembro de 1912. - Wct~/T(')cl:o Le'al •. 
Olivei,-a Vallaidão. 
•Enviada a prOJJOSiç[o á Cama.t·a. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

O Sr. Pr~·siJclentl9 

d e ur.gencia : 
Acha-se soh r e a Mesa · o ~egui.nte r equerimento 

«•Requei r o u rgencia pa r a a immedia,ta d:ls-
Sessão d &' 29 d e 

Deiembro 
·cussão e v otação das emen d.a.s do Senado a o or-
ç·a,m en to da des·peza 
o exerci cio de 1·91·3 . 

1Sa,la das sessões, 29 .d·e dezemb ro de 
Avpr civado . 
Passa -se á d iscussão e votação da~ 

a clespeza do Minjs.teT·io ela Marinlm para 
Encer rada a discussão das e•,nend•as. 

do Minis terio da Marinha para. 

191 2. - Octavio l1fa.n{fctbei1·a. 

etn e.ndas ao tpiro j ecto -q.ue reg·e 
o exercicio d.e 1913. 

O Sr. Presid<m t1e - Vou submetter a votos as em endas d·o Senado . 
<São •succe.s.s ivamente appro·va,d·as as emendas do S.ena,do ao p ro-

jecto de orçame•n•to da lVl'a r Ln.ha, m enos as de n s . 8, 9, 1 0, 1.1 , . 14, 16. e a 
s eguinte u ltima •parte da em enda n. 18 . 

•«Sendo .um a o:n• Santa Oa,t11arina, out ·I•a no R io Gran d.e do Sul e 
d uas nos Estados ·da .Ball'ia para o INOot•te" - segu.ndo a: numeração feita 
~Jela Commissão no autographo •dü ·Senado. 

O Sr. Preísi<dente - O p ro jecto e emendas vão ser devolvidos a o 
Senado. 





SENADO FEDERAL 

. ~· 
üRQA:MENT:O DA MARI.NHA 

·. [J)is-cuEtsão unica das emendas elo Se·nado r.ejeitadas pela · Camara 
-dos Dep'llrtados, n. 110, d'e 1<912, ·que fixa a deEpeza do Ministerio da 

·Mar·in:ha .para 19.1.3. 
.sessão de 29 de 

Dezem1wo 
O Sr. A, Azerado - A Camara votou para -a 

ve-r.ba «ICom•bustiveln a. quantia de mil e ·d.uzento;s 
contos; o Senado, ·porém, entend.eu dever ·eJeval-::t 

·a mil oito·centos .contos, e assim procedendo fel-o de accôJjdo com as ne-
cessi.d:ade•s da .Ma rinha. 

A verba vo.tada para o exercicio •é de mil e duzentos -contos, já 
-tend·o o Gove<rno solidrta_do do C'on•gresso 'll.m ·Credito oSUip:plementar d'e 
800 co.n.tos, o que -quer diz-er. que a: verba de ·mi.J duzen•tos contos é in-

:sUJfficien.te, ·tornand•o-se ,por isso imp-rescindivel a · manutenção· da 
emenda d-o Senado. 

<E' annunc.j.ada a di•scu:ssão da emend·a. d·a Ga.mara d-os [J)eputados ao 
'art . ·2 3, mand•ando d-estacar a quantia de QUatro coln<to:s de réis para 
:pagamento ao redactor-EeoretaTio da ReviS'ta Mcwitima . .. 

-0 Sr. A. Azeredo - Esta en:.enda, Sr. Presi.dente, foi apresentada 
·de aJccôrdo com -o pensamento do Sr. Ministro da Marinha, mandand'o 
destacar .esta quantia para pagamento a-o .re cl <actor~secretwrio da RtJ-

- v~sta Ma111itinu•. Alilfus, ·a idéa -d·o -S•r. 'Mini•st'ro era destacar a quantia 
-de sei-s .contos de l'éis .para esse cfi m; a ·Cormmissão de Finanças do Se-
·nado, enrtre·tanto, ·reduziu -a a q-uatro co111tos. 

O :Senad-o vroced•el'lá c01:r.-o m.eJhor entender . 
E' manti-da a .emenda do Se-nado. 
E' annunciada .a d.iscussão da emend'a ela Ca.mara ao ant. 1° n. 26. 
O .SR. •A. c<\.ZEREDO - 1Sr. PresWente, a: vel'ba votada para o exercici:J 

•co!'lrente é de mil contos. A Camara, 'PO!'ém, entendeu em sua sabe ·lor-iu 
-r~d•uzil-•a a ·500 contos, sE<:r.• attender que, sendo de mil contos a verh;l. 
·<:>ons,tante do erçamento vi-gente, o Go·verno já soli-citou um credito é1e 
''700 co.nto·s .como su.pplemento a essa mesma rubrica, o que Q·uer dizer 
-q-ue ·nem mil contos .serão sufficientes para occorrer aos serviços desta 
cro<brica. 

E' nnoantida a emenda -do S~nad·o. 
iE' annu.nci·ada a discussão da emenda autorizando o Governo a re-

:formar o Almirailtad·o. 
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O Sr. A. Azer~do - O Sr . MinistTo da Marinha, ·pediu, com mui•tcl< 
hlteresse, a approv:ação desta e:u1e.nda, que mamd'a modiificar o· reguaa-
·onenrt:o do Alm irantad•o, altemndo os -serv:igos de ·Marinha. De modo que. 
o Senado pod-er'á dar o se•u vo·to, de accôrdo ·com o pen•sa;mento étO Go-· 
verno. 

E' approvaàa a ·emenda por dous te•1 ços. 
«A_ccresce.nta-s.e, .onde c-onvier: F ica ·o Governo autorizado .a a:b.r:ir· 

o credito, etc." 
O SR. ·A. -A.ZEilliDO - A Co:mmissão de Finanças .entende que esta. 

e-menda dev·e ser· lfr.lan1ida·. 
E' manti-da a emend a . 
.Aocrescent•e-se o-nde .convier : «'Ü Governo fica a;utorizado a fazer as. 

n ecessari-a.s operações pará t ransferir as o<ffici-nas do Arsen a l -éte <Ma-· 
rin,ha. para a ilha do Mocanguê P equeno.>> " 

•O Sn. A. AZ'El!lliDO '- A Com·mis sã.o d e !Fina-nças fo i -unanime em: 
manter a ·sua emenda e assim e·s.pe;l o que o_ S-ena;do tam>bem qê o seu. 
f\JSSenti11nento . 

E' m a ntida a emenda. 

O Sr. Pres,ildent<e - •Ermend·a do Se·nado (lê). Accresoente-·se onde· 
convier: K<!F.ica o (Governo .a.uto·rizado a d~e.spender até ·d'o<U.s mil contos d8 
réis para da r •inicio ao esta;belecimento de .q-uatro estações de bases para. 
as 01perações navaes ·d.a R-epubU.cá, sendo uma . .. >> 

;A C'amara acce-i.t-o•u a en:•enda até as ·pal-avras '"·o.perações nav.aes da. 
R~pu'blicall, 1reje ita ndo o res-to. 

O SR. A. AzERED.O :__ A •Commissão •p·e.de a a,P•lJ-rovação da emenda. 
do Senad'o. 

·. 

O Sr. Pr~si,dente - Os sen.hores qu e a_p.p,rovam•, qu eiram levantar-se. 
:Foi- approvada . 
A proposição v a-e ser devolvida á Camara . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

o Sr. 
a V. Ex . 

Ootav.<io Mangabeira, (pela on!emt) - ·S·r. 1Ptr·esidente, peço 
que consulte a Oamara se concede ur.gencia para a imme-

Sessão ·ae 30 de 
Dezem1J1•o 

ap•provado. 

Biata discussão e votação das 'emendas m•antid'as· 
.pelo Senado ao orça.rne·nto da Míarinha e cujo pa- · 
recer se a-oh•a sorbr.e a !Mesa. 

Posto a ·votos o requ~rim ento de urgenc·ia ê 

Dis·cussão u.n ica d·as emendas maütidas ·pelo Senado ao Orçamento 
<l'a .Mari·nh•a. 

Encerrada a discussão das emend as. 
Votação das emendas : 
Approvadas as de ns. 9, 10 e 14. 
Jtejeitad·a a d·e n. 1.1. 
Annunciada a votação da emend·a n. 1·6. 

O Sr. S'!:l-uza e S,ilva ( *) ( 1Jm·c~ encc~minhcw a v~tc~çã10) - Sr. Pre-
sidente, esta emenda, q ue estoá mantida peLo Se·na;do, r.efere-se á a•uto -
rização~ que lrão é taxativa, mas autoriza:tiva, para que o ·Go·v.erno possa 
r eali.ziut· com o IL\oy.d Brazilei·ro a -p·ermuta das o;[fiüi·nas modelo que 
oe.sta companhia po•ssue na .Uha do Mocangnê, bem ·com·o seus, di.qu es, por 
uma ~re·a equiva lente na i\oha das Cob ra.s . 

1-\.s ·razões d:e.sta: emenda são as seguinteS : vae sé 1pro.lon.g-ar o cães 
do po•r:to, •do Arsen a l de ·Marinha ao A.rse·nal de Guerra e .construi•r-se 
u·ma tbaci•a de -oa;bota:gem na üha cla·s ÜO'bra.s . 

A prevaiecer o crHeri.o de se trans;portaw o tArsenal de Mar.jnhq, 
ma ·parte ·que occupa •no ·continente, para a nh·a das tCo:bor'3.s, •teremos o 
cA!rsenal d.e Marinha e.n·cra;vado na ·par:te do cJáes commeroci al, ·pr ejudi· 
oa-ndo o tra·fego dns va~pores e !Clas corn:municaç:.ões ·co.mmer.ciaes e. ao 
m:e.smo tempo send o prejLvd i·caclo :pela rpaiS·S•a g'Elm •const·a-nte de vapo•res 
m erca..ntes 1pelo ancorad-ouro dos navios d1e g'luerra; e mais ainda: mais 
rtrur:d•e, .quando o desen vo.J'vi.rne·nto da nruvegação de ca!bo:tagem e o tra-
fego ·comrner.c·ial do rporto exigj.r.em a .ocoupação completa .da ll'bo. das 
IGo•bras, .pelas d;ependendas do c<áes, ·serem o•s fnrçado,s a r eti na.r o Ar-
senal odi' ·Marin ha da i.Lha das !Cob-ras •pana ou:tro qualC!U en· Jl .J nto·, pO•r -
q.ue, r etiradas as off.icinas .elo ·Arsenal d.e Marin.ha, .que o Rio de J 8 -
.n eoiro ·deve ·COntinuar a t er, de accôrdo com a Commissão que · v oton 
pel.a con:strucção d·e um ,p.o·rto ;rni.\ita;r ofór.a do Rio ·ele Jane·i·ro, <7Bs·a.s of. 
lfi-cinas, ·com tod•os os seus appc~Tel!ha•?·mentos.J t.er.ão ·de ser collo<;a.clas e!n 
outro logar .ela balli•a, o ·ciue Tes·ultará um dispendio e·norrne, du.pli-

( *) •E.ste d·iscurso não .foi revi.s:to pelo orador. 
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cado pela inutilizaçãe das officinas, .primeiro com a co·IToeaçãre na i!ha:. 
das Co·bnas e se•gund·o com a remoção pwra · outro po·nto ãa hahia-. 

·E que propõe , ·a emenda ? 
Que se aproveite a officina, que é a primeira da America do Sul. 

a,gora, que não ha prejuízo para o iLJo.yd, e que se dote a mes·ma 
officina dos melhoTamento.s de que necessita para conservar os navios. 
da Armada, collocada ao lado ori·ental da bahia,. fóra do movimento-
commercial do porto, ·e de fundead-ouro, que existe, e que pôde ser u.tJ:- . 
liza,do pelos nav.io.s de maior ·calado ·do mundo e pôde vir a ser séde 
de deresa movei do Rio. 

Existe terren:o indis:pensavel para nelle rse insta llar o deposito .de 
carvã-o, que a Marinha não poss·ue para vergonha nossa, deposito in-
dispensavel para sua movimentação. Entretanto, repito, junto ás offi-
cinas. da .i lha do Mocanguê Pequeno, -onde os navios •devem rse.r conser-· 
vados, existe es·paço s ufficiente. para deposito de ca.rvão. 

Ei.s· as vantagens ·da emenda.. 
Temüs ainda a encarar uma outra face a fi:nanceira e eco- · 

nomica, 8, quarl deve impressionar a ·Camara e, com especialidade, OIS' 
membros da Commissão. 

O Lloyd Brasileiro tem para com o Governo uma divida coü.side-· 
ravel, como ainda hontem demonstrou o nosso illustre collega Depu-

tado pelo •Rio Grande do Sul, Sr. Pedro Moacyr ; de sorte que ;esta.. 
emenda que, entre outra,s medidars, a u toriza -o Govei'no a entrar em 

.accõrdo com o •Lloyd para a permuta ·da ilha··do Mocanguê Pequeno, . 
com as respectivas officin as e ·diques, por uma a rea corr esponêlente na 
ilha da01 rCobras, apurado o valor dos objectos a permutar mediante 
j)révia avaliação, dizia eu, esta emenda vem facultar ao Governo ·a 
opportunidade para ir reduz.jndo a divida dessa compa1nhia para com. 
elle. 

Isto-será feito sem prejuízo para o Thesouro, sendo que trará gran-· 
des 'vantagens para a Mari.nha. 

O Sena,do .c;a Repnblica agiu patriotica,mente, propondo esta emenda. 
'l'rata-se de uma solução satisf.ator.ia a um rdo.s- nossos problemas. 

navaes. 
Espero que a .cama.ra, fazendo jus.tiça ás •intenções do Senado e 

ao patriotismo daquelles •que pugnaram pela approvação da emenda,. 
e tendo em cons.:deração -o que estou expendendo, não negará seu as-. 
s·entimento a esta, medida, que é reclamada com urgencia, em vista das. 
o liras que devem ser iniciadas,. no começo .do ;J.mno. 

Si a Ca.mara recusar seu as.sentimento a ' esta emenda, ·dar-se-ha O>· 
seguinte : dentro de seis mezes·, o A.rsenal de Marinha, que está no 
continente, sei•á .demolidü e, . qua·ndo estiver demoJ.i-do, onde irão ser con-· 
certados e •reparadüs os navios da ~~·mada ? 

.Si a Camara não a utorizar ü Governo a entrar neste accõrdo, para. 
a permuta, conforme manda a emenda, dentro de s ·ers mezes, a Ma-. 
rinha .não terá onde effectuar o menor concerto, a menor operação deo 
conserva"ão, de reparo das machinas .de um navio, visto que não di·s~
pom de Arsenal nem a;qui nem 1na Capital da -Repub.Jica, nem fóra .da,qui.. 

Por estas razões, que .acabo de expender, ·espero que a Camara . 
não recusará /Seu voto ·á emenda que o Senado apres·entüu e oapprovou. 
(Mt;ito bem>· muito bem.) 

O Szt Ootav.:D .:Mangabeira (*) (p el.a o1·dem) - ·Sr. Presidente, a . 
emenda .a que se refere ü mobre Deputado pelo Estado do Ri·o de Ja-
neiro autoriza o Governo a «reaJ.izar contractos por tempo nunca maior-

( • ) Este discurso não foi revisto pelo o·ra,dor. 

' , 
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ôe cinco a nnos, para armamento.>· ou illuminação de es tabelecimentos-
milit&res; e .a realizar as operações· neceGsarias para tra1ns'ferir • as · 
officinas do Arsenal ele Ma.rinha para a ilha de Mocangu ê Pequeno, 
poden do effectuar a permuta com o Lloy.d Brasi lei ro daqu ell a ilha com: 
as r espectivas officin as e diqu·es por uma área c o rrespon dente na ilha 
das .C.obras com a;; officinas e os ·dous diques menores a lli exis t8'lltes·, 
,;pu.rado ü va.lor dos objectos a permutar mediante pr-évia _avaliação, e· 
ainda ad·quir-ir por troca, compra ou de'Sapropriação a , parte da ilha da 
Conceição, de propriedade do Lloyd Brazileiro, ·.para ins ta llar a lli 'de-
posito· de combustível e sobresalen tes, e a parte r estante da ilha .de, 
·Mocanguê Grande, tr&nsferindo para ·}á a -Escola de ApreDdizes Mari-
nheiros e outros - estabelecimentos». · 

Sr . Pre;idente, devo .dizer com franqueza : ainda mesmo que essa 
emen da. f osse, por ventura, p rocedente da administração 'da Marinha, 
a .Commissão de .Finanças· •t eria duvidas Bm acceital-a, pois que ella 
envolvia no seu bojo, e . •já nos ultimas dias 'da sess-ão parlam8'lltar · · 
para a confecção dos orçamentos, tantas e tão differeDtes operações· 
admi•nistrativas e technicas (Cf4JOiados); mormente qu a ndo existe 
em estudos -na Camara um proj ecto do nobre D ep utado pelo Rio de 
J aneir·o, tratando mais largamente sobre o a s.sumpto e -dando, por con-
seguinte, o ensejo p ara um estudo m editado da materia . 

O SR. SOUZA E SILVA - E.sse proj ecto dormiu até agora n o seio dl\ 
Cammissão de Marinha e Guerr-a, e quando a ·Camara puder provi. 
denciar ISobre elle s erá. tarde ; a Ma.ri•nha não terá mais o arsena l, qu~ 
existe em terra, nem onde concertar os seus n avios·. 

O SR. THOMAz !CAVALCANTE - E, berá, trocando ? 
O SR. SouzA E SILVA - S im, ;s·en ho,r, porque as officinas da Hha 

do Mocanguê e;tarão promptas a funccionar dentro .de .dous m ezes. 
O ·SR. ANTONIO NOGUEJRA - O projecto do n obr-e Deputado 'dormiu. 

no seio da Commissão de Marinha e Guerra, .porqu e S : Ex. sabia que· 
a Com·missão era completamente contraria a elle, e .que eu pedi in-
formações ao Governo ... 

O 'SR. SouzA E SILVA- V. Ex. não pôde fallar em nome da Com--
missão •de Marinha e Guerra; está manifestando a, sua opinião pessoa l. 
A •Commi:sc;ão não -e.ra contraria. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA - . . . e que pe'd i ·informações a o Governo-
e este as de1.1. contrarias. 

O SR. SouzA E SILVA - O Gov-erno deu informações em 48 horas~ 
não ma,ndou ouv.i.r , não man·dou submetter o meu projecto ao estudo· 
de ninguem . Não se comprehen de ·que o Mini-stro -despreze os orgãos 
consultivos e, em 48 horas, dê informações ·SObre prüjecto que, IIla 
opinião ·do no.bre relator, exige um es tudo acurado . 

0 SR. JOSE' BEZERRA ( (U1·ig'itndoi/se ao · S1•. A-1>tonio N'ogtõeiTa) 
V. Ex. deveria trazer a o con hecimen J·o da Cam a,ra as informações que 
leu peran te á Commissão [de Mari•nh.a. e Guerra. 

O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - C0mo vê V . Ex., Sr. Presidente, os 
proprio.s technicos divergem profu nda e apaixonadamente em torno da . 
materi a . · 

Não era poss ivel que a ,commis;sã o de iFlnanças, que não é enten-
dida no assumpto, resolvesse sobre o caso, tra ze•n do para o orça m ento !L · 
d'isposição ·que se p leiteia. · 

O SR . .SouzA E SILVA - Di•sposição .s-imples mente a utorizativa. 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Como, por-ém, S;r . P.tesicÍente, m e 

pairassem no espírito as duvi-das a que acaba -de a lludir o .nobre Depu-
t a do, .de .que o serviço -da Marinha poderia vir a .ser .p r ej'ud!icado ·pelo· 
retardamento ·à a med-ida, dirigi-me a o Sr. Mi-nistro e o qu e •d'e lle ouvi• 
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foi a declaração peremptbria de que não querià ·esta a,utorização, ppr-
que não concordava com e !la. 

O SR. SouzA E SILVA - V . Ex. ouviu ·do ·Ministro, pes:s·oalmente ? 
O SR . .OCTAVIO MANGABEIRA - Pe.ssoalme•nte . 
·Como vê V . Ex., Sr. Presi·ruente, :todrus as razões contribuira'm 

para levar a ·Commissão ao voto que proferio ; todas as ra.zões deverão 
contribuir para levar a •Camara a concm··da.r com esse voto da Com-
nüssão. 

O .SR. SouzA E SILVA - Eu ouvi dD chefe do Executivo opinião in-
teiramente favoravel ao pro'jecto, que só apresentei c-om o ·a,ssentirnent.o 
de S. ·Ex. 

O SR. O.c·.rAvro MANGABEIRA - Era o que me cabia informar á 
c:;mara. (Jli'"ilto be?n; "'"'vto bem . ) 

O ·Sr. Ca.log-·era,s. (pe !c•~ o?'dem ) - Sr. P·residente, em a,dditamento 
.ás .palavras proferi·da.s pelo d igno Relator •dO orçamento da .Mari>nha e 
j u lg·ando, atê certo ponto, contri'buir para applacar um pouco a atmos-
phera apaiJ:cona,c1.a que se estabeleceu em torno deste d;;bate, pediria 
·licença para ponderar a-o nobre Deputado pelo Rio ·ele Jan ei.ro que, 
mesmo .rejeitada ·esta emenda, não fica. prejudicada. a solução para a 
qual -o •espiorito de S. Ex. pro'pende. O p-roblema está posto ; pó de o 
Governo, naturalmente, por autoúdade propria, s ujeital -o ao estudo dos 
orgãos competentes. 

P or outro lado, ·sendo a, União propr.ietari-a, ·ou quasi tal, do Ll.oyd 
BraziJ.eiro, •e •tratando-s e da acquisição -de trechos de linhas ·que per-
tencem a este mes:(Ilo Lloyd, ahi estão .as :bases natu1·aes de um accôrdo, 
que se póde fazer, .independenteme•nte da, a u torização que se· quer pedi.r 
á ·Camara. 

Vê, pois, o •nobre Deputado que nem siquer a ·solução do problema 
fica prejudica da, desde que a ·Camara r ej eite a emenda em qu,estão. 
(Jl'["iJto be?n; mtwilto bem . ) 

O · Sr. P I!eSlident·e - Vou submetter a votos a emenda com o pa-
recer contra~rio da Co'n1mi1s.S.ão . 

Submettida a votDs, ·ê l'ej eitada a emen!da.. 

O ·S r. L ucia no Per~ira (p•elc, onlem) - P ed i a pa.favra para man-
dar .á mesa a minha üedanação a ,e vo-to. 

Votei a favor da em8nda do S2·na.do, pelos fundamentos a.prGsen-
tados pel .. Sr. Suuza e SE v a. 

Vem á mesa ·e é li.da a s·eguinte declar.açã:o de votos: 
Declruro que votei a favo·r da emencÍa do Senado, n. 16, ao orça-

mento ·da Marinha, pelos f-un:damerrtos apresent!lldos pelo Deputado Sou-
~a .e SHva encanânhando a votaçã-o, 'COITI as qua;es conco.rdo . 

S!llla d!lls se<'.sõ•es, 30 d•e dezembro d-e .1912. - Lt,cic,no Pm·ein<. 

O Sr. Souza e s av.a (J) elc' a?·cVem) -· Sr·. Presid.ente, o as"!umpto 
ê capita}. Peço ·a V. Ex. que m e descuJ.pe se .re'<tu•eiro v·erdfi.c'ação ·cl·a vo-
tação . 

' PJ:ocedendD-se á ' verifi.2ação da votaçãü, 1recro·nhece-se q ue vota-
ram a favDr 11 Srs. Deputados co,ntra 88, total 99. 

O .Sr. P residente - Atte.nçã'o! Peço ao·s Sl's. Deputa•do.s que res-· 
ponda.m á chamada demtro do reci.nto. Mais dü que isto, co,nto cor" o 
esforço dos 1Srs. Deputados para que ·haja num.ero .na ·sessão noctur-
na, .por.qu.e, .si .não houver, a questão f.icará se1n 1Soluçã·o. 
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O Sr. Caeta~o de Albuque rque - O qu e sera. uma vergonha. 
,Apoiado·s.) 

O Sr. · Presidente - Vae se proceder a. chamada. 

O Sr. SiuJJeã.o Leal- (1 .0 Sec?·e.tct7"io) pnoced·e a. chamada dos Srs. 
Deputados. 1 

Fei'ta a chamada res·pondem 9 8 Srs. Depu ta:dos. 

O Sr. Presidente - RespoCJd·eram a. ·~hamada 98 Srs. De<putad·os. 
Não h a .numero pana se p roseguir nas votações. 

Sessão no-
ctu1•na 

Continuação da votação .aa.s emendas· m an ti-
das pelo Senado ·ao projecto ce orçamento c1a :Ma-
r inha (emenda n. 16 e seguintes ) (d iscussão 

unioo. 
O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a emB.nda P 16, cuja 

vo tação Hcou in terrompida hoje n a sessão diurna. 
SUibmettida a vo1os é •reJeitada a emenda n. 16. 
Submettida a votos é approvada a e men.d.a. n. lfl. 

34 



LEI N. 2.738, DE 4 DE JANEIRO DE 1913 

ORÇA:MID"'I'J'O DA. MARINHA 

Awt. 2·6 . .O Pr·es·i-clierute da IRepubtlka é •autorizado a clespencl·er, no 
anno icJ·e 19113, •com os se.r viço,s a ·cargo elo Mi,nis•ter[o da Marinha, a 
qua.nti'a ele ·47. 799 :•61-7$•203, . pa,pel •e, •1. 000 :0 0·0$·000, ouro. 

1. Adm·karutado - a:u.gm€1l~tad•a dl'i 
.112. :000$, para n >Pl'esentação elo 
n :.Inistro, de ·conrornl'tét'a(le con1 
•as leis ns. •2160, cl·e 20 .ele cl•ez.em-
bro ode 1•8914 e •2 .15•4•4, •ele 4 de Ja-
n eiro de 1•9112 (awt. 12) ... . .. . 

2 . I·nospe Cltoria ele ·JDnogenhan·ia Na.v.al. 
3 . Amd:i-tm·j a . . . . . ... . . ...... . ..... . 
4 . Co-qJo ela Armada e c lasses a nne-

xas, opoclenelo o Gover·no retirar 
·el'es·:a verba, •como elas 2:2" ·e '26", 
.a ilnrporrt:ancia necess·aria ,prura 
~m·a-tricu:lar, 1nediant·e .concu!l·so, 
~nas escolas estra:n·g·eJ•r.as: ífo,us 
of.fic ia·es suiJJal;bernos da Anmacla 
no mLl'so d e construcção naval 
do •Na,val .Royal College ele Gre-
enffii'oh, destinado aO·s> a lu.mnos 
.es·brrungeiros; qurutro olffidaes su-
·bailot·e!'l1DS e seis ·engenheh·os ma-
ohkn·i·stas oflf.~c.iaes suba:Jitenrns, 
•nas escolas ele e'l•ect'ridda:cle ; 
.dous of:fjciaes subail•tennos da cO.r-
nnad.a, nas ·escolas 'Cle aviação ; 
dons rrwd:icos, ofoeidaes s•ubal-
ter.nos, a1as escolas de Meclidna 
;e .Hygi.ene NaJVal o a u.g.mentada 
da ·qua,ntia de 99 :000$, sendo 
17 :400 $, paora comple;tar a •im-
pO•!'ta.ncia 11ecess·a1ia ao paga-
men:o de venc:imen•tos da •tu·r -
.ma d•e .2.•• tenentes de 1·913, e 
8'1. :600$ ·para QJa.gamento elos no-
rvos g.ua:rclas mrur.inoha; de<ve nclo 
lta,mbem s •ahir cl•esta !Vienba, a 
qua,nttia p.recis-a •para .pagar a 
.cli'f.fer·e·nça d e vendmen.t<:>s a olf-
rüi.ciae,s que :po,r d<ecreto d•o Exe-
,cu1tivo, rt: i.Y·€1rem. contadlo a am-

O ·U!l'O Papel 

1 .18.5 :264$000 
' 27 :000$000 

73 :·20·0$000 

üguielrude ele 16 de abril ·ele 11904 . .... o., ••• o.. 1 2 . 333 :89·9$976 
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5. <Co t,p·o de :M:Hi·n,héros Nadona€s .. 
• 6 . Batru!-hão Na vai . . ............... . 

7. Escolas de Gr.umetes e d·e Apren-
d iz<es Ma:rinlwioriOIS· . ... . . . ...... . 

8. Arsenaes inc!.sivue 1 :800$ pa,ra 
pagame nto da diaria de 5$ ao 
.pa:rão-m6r elo Arsenal do Rio 
·de Janeiro) ............ .. ..... . 

9. Cap'.:a.nja,s de Pol'tos ('inclu·si~'e 

1:3 :000$ ·P·a:ra o pagame.tTto da 
diaria, a mais, de 5$ ao patr.ão-
mor e <le 2$ aos 1<6 r em ado·re.s 
da Capi:tania do Pot1 lo da Ba-
hia) ....................... . . 

10 . .Ds posi:to.s Nav.a<es ..... . .. . ...... . 
11. fFo.rça N a \' a'l . . . .. ...... . ....... . 
12. Hos·Pi~aes .. ....... . . .. ... . .. . 
J 3 . A ug.m entacla de 60 :.J.20$ aRs im clis-

t ri<bu iclos: 
P,hrul'ol de Gar.cia. 

d'Avila- Bahi a : 
1 2• p'haro!·ei•ro 
1 •3° <pharoleit~o 

IBalisamento .ifi lu-
m·i na•ti vo e secco ela 
'ba:h•ia <la IJ.ha Gra•n-
cl-e - Rio de Ja-
neiro : 

1 1 o p·harolei•ro ........ . 
:t 2"1 [lharolei ro .. . . . . . . . 
2 3. 0 " pharo'}eLros a ·2 :400$ 
1 parão de re•bo.cador . ... 
2 macruc11Jlstas àJe reboca-

dor, a 4 :13120$· .... . 
2 fogu istas a 2 :880$ ... . 

·carvo·ei ros; a 960$ .. . . . . 
2 n·ema dores ele 1" classe, 

a 1 :8.00$ ....... . . . 
3 r emadoTes de 2" classe, 

a 1 :440$ ... . ... . . . 
1 1tele~raphi;,;' ~a . . .. ... .. . , 

p ,]1,a;ro l de Mag'é 
- ·R io ele JanEi ro: 

1 3° p·ha.ro}eiro ...... . .. . 
Pharol •de Mol8-

:ques (-canal) d'e São 
Sebastião) - Sf"o 
1PaU1l'o: 

.ao ·p•Iia.roJ.eiro . . .. . .... . 
.remadores, a 600$ .... . 

·BaUsamento ele 

3:000$000 
2:400$000 

3 :7:20$0 00 
3:000$000 
4 :80•0$000 
4 :3120$·000 

.g :·640$000 
5:760$000 
1 :920$'00'0 

3:600 $0 00 

4 :.3>2 0$000 
1 :H0$00 0 

2:400$00 0 

' 2:400$000 
1 :.2·00$000 

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

2 . 471 :99•2$·625 
310 :7 0'2$0 00 

1. 384 :300$000 

3.985:926$687 

523:875$000 
S·O :'215·0$000 

3. 70·2 :·314 $000 
2<(;7:700$000 



S. Frandisco-San-
tta Catha;rina : 

l 13• pha.rol-eiro .... . .. . . . 
P.h-arolete de L a -

.guna - Iden1 : 
1 o3• •p•ha.rol·eiro .... .. ... . 

Pharo~ e •te de 
iSaR·t' An•na - Id.em: 
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2:400$00 0 

2 :400$00 0 

·3• rrha roJ.eiro . . . . . . . . . . 2 :400 $000 

Total. . .... o60 :120$·000 
e diminuida d'e ·2 :40 0$, pel·a suppr.essão 

de .um ·3• •l>ha;roleiro do pliaro-
·lete do Pau a Pino, mo Estado 
do ·R io de Janei•ro ...... . .. .. . 

' 14. Es·co:la .Nruval ... .. . .. .. ........ . 
1.5. ·D irecton·ia da Bi•bliotheca e •M•useu 
116 . !Classes ina:cli v as . ..... . ..... ... . 
17. Armamento e eqoui.pamento . .. ... . 
18. (Miunições de booca ......... . . .. . 
19 . Munições n·a~•aes . .... . ........ . . . 
20 . Material de 'COnsbrwcção naval -

-augmoo~·ad'a de 300 :000$ para 
oul)fimar a construcção do monl -
otor J1ll m·c!1hhã.o . . . ... . .... . . 

21. Ol>ras . . . . ... . .. . .............. . 
2·2. Conibustive.l .................. . . 
2·3. F1rettes, passagens, aj.udas de ousolo 

e commissões de saques .... . . 
24. oEventuaes - desta'Cada a quan-

rt:ia de 4 :000$ para goratifi•cação 
ao redactor-secret~:~n·.io da Re-
'Vi&t\ct llfcm'iit.im.a oprura o serviço 
d·e .revisão d!a m,e.sma re·v.is ta .. 

2•5 . 'Recons•tnwcção do Ars·esal do iRio 
{le Jrun·eir·o .......... . . .... ... . 

216 . i[) irectür i.a elo aT.ma m en.to da .Ma-
.r'i.n.ha ....... . ........... . .. . . 

27. rColm •m is·~·ões no estramgeiro . .. .. . 
Cl8 . J"a•ra a:cq>uisição de ·embaTcação de 

a lto m •a r , qoue será entr egue á 
,crupitania de F.lorianopo!is ... . . 

29. Par a a:cquisição ele 'Um cr•ebocador 
para o •porto d•e Natrul e pha-
n·ões do canal de S. Roque ... . 

1.000:000$000 

·Art. 27. Fica o Poder Executivo a,utorizado: 

1 . 740 :580$000 
5·29 :.3·00$000 

91:800$000 
2.293 :8.213$ 515 

600:000$000 
7 . 479:189$400 
2 .000: 000 $000 

1. 800 :000$•000 
1.000:000$000 
1.800:000$00{) 

370:000$000 

.270:00 0$000 

600:000$000 

·578 :5 00$000 

150.000$000 

1'50 :000$000 

1•, a ma;ndar praticar a boroo dos nav.ios de g.uerra estrangeiros 
25 O·fi'ida:es e 1>5 ma.ch in1stas da .nossa Mar'irrha, obtendo pan·a isso a 
devida perm•issão dos respectivos gove·rnos ; 

12•, a r.ealiza·r con~ra.ctos por tempo nunca maior de cinco annos, 
quando versan·em so·bre rurma.m~n·to,s e .i!lumina~.ão de esta'bel!ec'imentos 
mHi1ares; 



13°, a c0111tra:ctar a ·C0'11S>ll,ucção de ILH11 di.que d'lnct.uante para o do 
Paraguay, até a impo·nta•n cia de 1. 000:000$000; 

4•, a abri<r o uedi<o e%t•raor.din·ario a:té a quan•tia de 4G. 423 :584$ . 
ouro, para ,pagam.ento das S•eg·uintes e •ultimás pr.e.stações de a1av~os 
em constru cção na E •uropa, e cru e se vencerão errn 191•3: 
7" e 8" .prestações do R·io ele Janei,·o, .no valor ele 

E ·2·67. 5·00, ca.c1a uma, 4. 7•5·6 :150$000 
6a e 1d:tima pTestações de .ct.ous sÚhtnarinos, no vaJlor ele 

'2715. 000 f.rancos, cada 'um a , 19•5 :'250$000 

7", 8", 911 e 10• prestações ele 1\.res monitores, no valor 
·c1e f 1·3. 80 0, 1 . 472 :184$000 

5°, a c1eslpe:m1·er a;té a 'impm,tan.cia d e do<us mil con tos, u1o exer-
cicio ·d'e .191<3, .para dar "nicio ao esta·be1ec!ilnento de quat•ro bases ele 
operaçõ·es n3,vaes .na R .ep.ulblica, ·s endo ·uma em S .anta Cath<Lri,na, ou<bra 
no :Rio Grande elo Su l e duas nos Estados da Bahi·a u1ara o norte . 

•6°, a ·abri r o c r edito ele 800 :000$000, ouro, para a accru1sição de 
munições e e:qui.pame.nto el os nruv·ios em cons•trucçãó .na E uropa. 

TA.B!DLLA A 
Leis : 
N . 589, de 9 de Setembro c1e 18·50, Ar·t. 1°, § G. · 
N . 2 . 348 , de 25 de A:gosto de 1873, Art . 20 . 

Dec?•eto n . •9.480, eLe •29 •eLe 11tctTÇO ciie 1912 

Abre o credi t o espec ial para occorre r ao pagamento cl·as 
.despezas .fei·tas em c onseq•u·encia dos da mnos ca:u -
<>ados •p ela Tevolta elos mruri.nhe1ira.s e intferiores n a 

Papel 

·bahia do .l'l:io de Janei•ro . . ........ . <2 . 000:000$000 

Dec1·eto n· 9.480, cne ·2•9 cT.e mcwço ele 1912 

~l:bre o credito SUiPPkmentar ás veu,bas 12" e 31" .do 
a·rt. 17 da Je.i n . 2.-356, d e •31 de dezembro d.e 1910 

TABELLA B 

Leis: 
N. •589, de 9' d e Se lembro •de 18·50. 
N . •2 . 348, ·cre >25 de Agosto. de 187:;. 
N. 4·29, de 1.6 de Dez.embro de 1•89·6 (,A~t . 8, n. l.) 
.N. 490, d·e .16 de Dezembro el e 1897 ( A·r·l. 23.) 
N. 5·60, de t31 de Dezembro de 1898 ( Art. 54, n . 1. 

MJIN]WDER]O .DA MA!Th1NHA 

Hosp~tcves - Pelns medicam·en•tos e utensi!.i'os. 
Classes i?Uaotivas <=- Pelo soldo de o!fficiaes e p•caçrus . 

693: 98 5$500 

.'6 9 3 :98 5$5 0•0 

,Munições d.e booca - Pel o susten to e dieta das g.uatrnições dos 
navios da Armada. 

/ 
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Munições 1wvaes - Pelos . casos foPtu itos de avaria, naufragios, 
ali jamen to -de objeclos ao mar e outros sinistros. 

·F?~f:eoo - Pa.ra cOm.mis!?ão Ce s?.que, v r&::·ag·ens au tor~ zad·as por 
lei, fretes de volumes e a j ud-as de custo. · 

Eventtocbes - Para •tratamento de officiaes e praça:s em por tos es-
trangeiros e em Est:vdos ond·e não ha hospitaes e enfermerias e para 
despezflls de enterramenrto •e •grat·i,ficaçõ.es extraord!narias determina<'las 
por lei. 



ORÇAMENTO DA GUERRA 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

P AR.ECER. N. 64 

Pixa a despcza do Ministr::rio da Guerra para o exercício de 1913 

A Commissão de .Fina'flças su]?mette ao estudo e voto da Cwmara 
dos Srs. Deputados o projecto que fixa as despezas do Ministerlio da 

Sessiío d e 2 de 
J •ttlho 

Ouro 
Papel . .. . 

GuerJ·a pa-ra o ex.ercic io de 1913: 
Essas despezas, orçadas , na proposta do Poder 

Executivo, em 

300:000$0qi) 
81.056 :·858$1649 

f<Jram calculadas pela Comm issão em 

Ouro 
] \lpf'l 

300:000$000 
80 .'540 :85·8$·64~ 

O 1Jrojecto, compa•aÇJ.o com a ;pro,posta, a•presenta U'ma differença 
para mais de 516 :000$; comparado com o orçamento em vigor mostra um 
aug.mento d·e despeza de 1. 291 :550$0·58. 

E esse não .se1•á, cumpre C{)n'fessa r, r ealmente o ve1•dadeiro augmen-
to! 

Porq·ue a rubrica - Obras militares - acha-se irrisoria mente d·J-
t:tda, em fa.ce não só das .nece'l_s'i·dades pa lpitantes de aquartelamenros 
pàra as ·differentes unidades do' Exercito e das· exigencias {!e uma justa 
àefeza naciona l, como dos •COmpromissos assumidos pela administração 
federa l na realização de (Jiversas obras; porq ue, sam que se possa .m '3 .. 
dir o seu alcance, a dotação àa rubrica. - Classes inactivas - cresce de 
um mod0 vertig'inos-o . 

O :Poder Executivo não descon·h ece as cl i6ricu ldades do •Presente mo-
m ento financeiro que o iPaiz .a travessa, e de s ua orientação e firmeza 
em e11·carar essa situação ·teve a ·Commi.~são de Fin a nças 'l'Obustas ,pro-
vas, ·pois .a.e sna parte, •na collaboração do presente proje~ to de lei, não 
encontrou embaraços na realização do fin1 que ten1 Em:: vista: rstl"in git• 
as de~pezas publ:cas para •Procurar o equi librio orçamentario. 

Não ê a politica dos melhoramentos n:.ateria·es, 'j)raticada em justas 
proporçõe> e exigida 11os paizes :novos como o nosso, a qual não se pôde 
realizar exclusivamente dentro dos recursos orçament!\l;ios ordinarios ila. 
Nação, ne<m as ipr.ecisas de&pezas com a defeza nacional e as -exigen-



474 

cias ·de um exercit{) pequeno, ·P01:ém foTte, U.isciplh1ado, instru ido e bem 
a:ppa·relhado, o que n os deve -ate;morisar. 

Mas s1m os cust{)sissimos apparelhos burocraUcos, as leis e os re-
gul&m.entos que visam ma·is o i•n.teresse ·privado elo que o interesse pu-

>ica e <Jxigem para a sua sa'iis:faç!Lo a maior 'parte da receita .publica. 
Pensa o re'lator deste projecto que, de UJm. .laÇlo, a ·ce.ntralizaçã-o ex-

cessiva elos cJliv.ersos serviços em um paiz vasto, ·como o nosso, a pr.e-
tenção c]{) Governo IC'entral de legislar sobre tudo, ele rtuclo regu l&m·enta.r, 
cliri.gir € fiscalizar, e de outro, uma politic.a exaggeradameDte .protecci•J-
•nista e injustificavel, .segu i.cl.a at-é .agora, ·é o que nos tem ·conduzido e.m 
grande parte para essa .sit·uação dijfficil. ,:Pelo •primeiro motivo se te•r.1 
alargado a •d.espeza, pel{) ·segundo estancado .a receita publica. 

Ao Puder Legislativo, tanto quan to ao Poder Bxecutivo, ca:be a res -
ponsabiHclacle elos !momentos que atravessamos . 

A Commissão .de ·Fi.nanças passa a exami·nar as reducções q ue ·fez 
em a lg u mas .dotações da pr{)posta do ·Pod.er Execut ivo, sem que ess}S 
alterem a organização .e a marcha dos serviços a que s e -referen1. En1 
outras dotações, a.pezar {le reconhecel -:a.s exüesslvas, não po·ucle, .por es3c 
111oUvo, fazer nenhunT•a alteração, e entre ·essas, cita a do En.s:ino Mili -
ta:r, que longe ele satisf.azeT as .exigencias elo iExercito, é calcula.cla. en1 
2 .. 848:902$ 00 0. 

RUBRICA N. 1 

A•dmuin~st1·ação gent1l 

A proposta consi"g·na a quantia -ele 1. ·23-8 :639$ 1para os diversos ser-
viços dependen tes da Secretaria de 1Esta,do da <Guerra, refo·rmaclos pe\·J 
ciecr eto n. 8 .·81•6, de 5 de j•ulho de 1911, ·e constantes já do oxçament{) 
em vi.g-or. 

Essa quantia, por'ém, precisa .ser elevada ·ele 12 :000$, de confoTmi-
dade co.m o cl'isposto .no ad. 12 ela ,Jei ·n. 2 . 544, -de 4 ele janeiro do cor -
rente anno, que fixou e.Jn 24 :000$ a dotação d.estina.da á represen tação ::lê' 
cada um elos :ministros de Es.ta,d{), assim como climi.nuida 'd·e 47 :•8•74$, 
por t er sido tra·nsferid.a para o Estado-•Maior do ·Exercito, ·por decretó 
. ~. 525, d·" 24 de a•bril do corr-011t•e anno, a Imprensa Militar. 

Será, ,portanto, tele 1. •202 :7•6·5$ a importancia a despender-se com o~ 
serV'iços ela ru•brica 1". · 

RUBRICA N. 2 

Estc.cfio -Jl1XW01' .elo< Exen·ito 

Transferida para est a . rubrica a .dotação ele •4'7 :87-4$, consig··nacla n" 
rubrica a,nterior pa,ra os serviços ela ·Imprensa M ilitar e impressão clrot 
revista militar de ;Porto Alegre, a qua.ntia a despen.cJ,er-s·e por conh 
desta r·ubrica ·s erá de 9·4 :82·4$000. 

RUBRICA N . 5 

Do t-itulo Arsenal ele <Guerra elo 'Rio .ele lTaneiro devem ser .su ppn-
mklos os s.ub-·bi-tulos A.cfcviaites e Em1J·I'eite·i?·os, emja dtespeza co•rre pelo 
n. 22 da rubrica n . 14, os q uaes deverão figu r ar .no titulo Departamento 
ela Ae1oln.inistra\;ão e ela r ubrica n. 1. 
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RUBRICA N . 

Sokios e .'JTC•tif~caçõr,s de ofjidiaes 

A proposta ·consigna a quantia de 2<4. 297 :<69·9$7<68. 
Não ·encontrando fundamento na :ei n . 2. 290, ·de 13 de dezembr•J 

ele 1910 0 pagamento de gratificações po1· s.erv·iços es.1JetGYictes e ex·t?"alo·r-
clti?'VCtTios c deven:1.o se restringir a desveza com .os vencimentos dos of-
fi=ciaes reforn1adü1S q-ue :{rcc:upaa-n· ca.rg·os nas repa·rl•içõ·es m.illirtares., por 
nãJo voderem ou não dev=e•rem se·r cotns·ide.radros ns -exe-nüiC:ios desses car-
gos ccr:r:=o funcções prnpr:ia1nente :militares, a que se refere o art. 12 d::.t. 
ciltad.a le i, aJ•ropõe-·se a r-ed•u<cção d 5·0 O<: o·o O$ •na co•nsig.nação - Addi-
cnonc•es de 20 o/o cws otticicte<> clc<S .fj1ba!',niçõ,'es elo Pcwá, A?1~CC~OIJHM e 
il1 att o GTúst!o e <le 25 o/o aos •cbo te?·•ritDTio rc~o Am·e, v-ct?Vtctr;ens aos offi -
cia.es ,·eto·J·mcvd;os e hono1•armos qt~<wwboi no e:ve?loic,·::o ile tnn•cções ·!J?·op?·ia-
m•ente militcwes, r;nttific:c;çõe's P'O?· se?"V1iço.s C·s<JJ'BiC'ic~e.s e extnuwclincmio·s e 
!J•O?' swbstUttições do bitu lü - IDiv·e-rsns se rviços. A v·erba, ass·im ,.eduzida, 
ainda f·icará cotn gra:nde -elasHci.dacle, talvez .ele 1m il contos el e ·l'êis, a t·-
t-: •nclendo-se á e•cO'n.omia (!;e ve·ncimentos dos segu.ndos te·nentes das a·r-
•ir.as ele engenharia e arHlharia, -cuj.as tpostos não rpoderão ser providos 
em sua maio·r .parte no exeroeicio vi-ndouro, lá reducção do numero de of-
ficiaes excedentes dos quadros dü Exercito e á.s grat ifi<cações perdidac; 
por d:i ver-sos n1otivos. 

A impürtancia .a despender-se, ~Jortanto, por conta desta rubrica, 
seJ<á ele 23.7-97 :699$768. 

RUBRICA N . 14 

Nos t'itu los - Admin istração Geral e Estado Maio-r do 'Exercito -
a propost,1 consigna as seguintes ·qua•ntias : 
N. H - Depar tamen tos - Expediente, impressões, publicações, fretes, 

ca·rretos e despezas <diversas : 
ct) Departamento Centra] ...... ." . . .. . . .-.. . .. . . . . 
b) ·De;paTta•m.ento da guer ra ... . . . . .... . . . . .. . . 
c) Departamento ela Administ ração .. , . . . ...... .. . . . . . 

Somma. 

IEstf\Jdü •Maior do iExerc ito 

N . 4 - Expediente, livros, jor.naes, revistas e outras 
clespezas . . . . . . . ... .. . . .. .. ... .. . . . . . . . . . . . .. . 

'l.'ota:t 
Propõe-se a seguinte modificação : 

50 :000$008 
25 :000$ 000 
30 :000$000 

1 05 :000$ 000 

155 :00 0 ~0(\Q 

N . 3 - De-partf\Jmentos - ExpecHen te, impressões, publicaQões, fl'.et es, 
carretos .e clespezas d iversas : 

o.) Departamen to Central, inclusive despezas com os 
se•rviços ele telephone e elec-tricidacle ... . . . . 

b) De·paTta•:J.1:ento ela g uerra ... .... ... .. . . .. . 
o) Departamento da Administração . . .. . .. . . . . , ... . . . . 

Som:ma . 

15:000$000 
2·5 :000$ 000 
30 :000$000 

70:000$ 00 0 



®stado iMaio-r do · Exer cito 

>J. 4 - Expediente, livros, jornae.s, instr-umentos e 
ou tras despeza.s, inclusive a · despeza de m ate- · 
ria ! •para a -publicação de traba lhos militares ex-
clusivamente d.e caracter offi-c'ial ......... .. ...... . 

•Total 

S5:000$000 

-1'55:000$000 

No titulo - F<tb1iica1s - propõe-se a -reducção de 50:000$000, figu-
rando~ como no orç~m·ento vigent ~. 

N. 15 - Fabri-ca de IPolv·ora da Estrella---lProvimento 
das. o'fficinas, transporte, expediente e de.spezas 
diversas . . . . . . . . ... ... .. . ... ... ...... .... : . . . . 

N . 16 - •Fabrica de Oa•rtuchos e Artefa,ctos de Guerra 
----<Prov-imento e mais despezas .. .. ... .... ........ . 

?\. 17 - ·Fabrica de IPolvora sem: Fumaça do p:ique :e 
-Materia vrtma, combustivel, conservação e con-
certos dOs edifícios, productos chi-micos para o la -
boratoTio e expediente, sendo ·zo :000$ para o r am al 
ferreo c1e Lo rena a IBemftca ...... ... . . . . . . ... ... . 

'.rota! ..... 

A sub-rubrica - •Fardamento ·_ consigna a quantia de 
4.20,S :000$000 . 

20: 000$000 

1 20 :000$003 

30 0:000$000 

440:000$000 

Acha ndo ex-cessiv-a essa q·uantia, que ·poderia ficar muito ·reduzida 
com a adopção - de um melhor system·a de confecção e distribuição !le 
fardamento ás praças do Exercito, -prolJ)õe-se a sua reducção a 4.000 :ooo;;, 
quantia màis que suffi-ciente DaJr-a esse fi.m. 

Na sub-·rubrica - Equipame-nto e aneios - propõe-se a climi.nuiçã-J 
ele 100 :000$, -por não ' -deverem ser os armgos de qu e <trata essa -cons i-
g-nação de du-ração -annual e nãio pode·r -se assim just if icar, vara ess~ 
fiom:, uma dotação ·elev.a,da todos os annos. 

Na .s-u b-rubri ca - [)\versas despezas - propõem-se as seguin tes mo-
dificações : 

·N . . 26---'St.tppress·ão das pa]avra.s e até 10 :000$ p·m·a sub-
vencion,ar estab<el1eci11Mt1Vt·O•S de en,smo qtce se enr:·ctr--
reg-cwem ele eclwca<Çáo cnc~s f-Vlhas CÍe núiUüt·q·es nWTtOS 
em comba-t e o~t em co,niSeq~cemrnlct 'd-e 'temin~entos re-
cebidos em camqJctnlv.cv, ele aKtô•'c~o c01m' ct lei n . 7 4·6, 
cie 29 de d;eze•·,•b•·o -cve 19 00, cc1-t. 1'6 n, III, por não 

. haver n ecessidade c1e~sa provid-encia, reduzindo-se de 
10 :000$ a quantia ·con signada, qu e fica·Iiá assim .. 

N. 30-Elevar de 50 :000$ a quantia destinada aos ser-
viç0s ela Carta G eral ela Hepublica, por ser insu t.f·i-
ciente a quantia pedida ....... . ................. . 

Na sub-rubrica D-espezas especiaes propõe-m-se duas 
novas con-signa,ções, •nma de 150 :000$ para acqui-
sição ele ae-roplanos, construcção de ·um pequeno 
hangar e offici-na de reparação e outra de igual 
quantia para despezas eventuaes. Ainda nesta sub-
rubrica, na cons:ig.naçã;o Jornaes a patrões e marujos 
dos esca!eres das fortalezas e asy:os de· inv8Jlidos 

54 0 :000$000 

150:000$000 
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com etapa de praça de -pr.et pe:o § 9° e abonos de 
passagem a officiaes da .Capital, propõe-se a sup-
pressã,o dessas ull·imas palavras e a,bonos eLe pc•s-
'sagem n· ot!ici~oos nct Olcup1,t.n~, por não justificar-se 
semelhante despeza, reduzindo-se assLm a quantia 
consignada de 10 :000$, a qual fica red·ui·i-da a .... 70 :000$UO~ 

A.SBim a Co•mmissão de 'Finanças apresenta á Camara dos Senhores 
Depucado.s o seguinte -projecto .n. 

F'txa a despeza do Ministerio da Guerra pam o exercício de 1913 

Artigo uni co . .O pres·idente da .Re}lub.lica é autorizado a despender 
no anno de ·191·3, com o_s serviços a cargo do .Mlnisterio da Guerra, a 
qua,n:ia de 80.540 :8158$6·49, pa;p·el, e 3·00 :000$, ouro, a saber: 

1~A.dministntção gernl. Conforme a tabella co-rrespon-
dente da proposta, augmentada de 12 :000$ :para 
representação do ministro e diminuída de 47 :874$ 
pela transfenmcia da des.peza com a I•mprensa Mi-
litar ·Para a n"br•i·ca n. 2 : 

Total . 

2'-Estcu!o-JIIlnio?' do Exen:>to . Conforme a •tabella cor-
respondente d·a :proposta, augm:entada de 47 :874$ 
com a cles:peza da Imprensa Militar e Revls•ta 
de Porto Alegre: 

Total 

3- StfiP1'6IriM Tribunnl JllliHta1· e wwdiito,-es. Conf<Orme a 
tabe.lla correspondente da proposta: 

Total . ... . . . . . ... .. . , . • .............. . . ............ . 

4-l1tstn,cção . Milli!Voa1·. •Conforme a tabeUa correspon-
dente dá. propasta: 

•.rota! 

5-A1'SEmctes c!epositos e fo?'ictl'ezc•s. Conforme a ta-
bella corres·pondente ela proposta·: 

Total 

6-Fwb1·icas. Confo-rme a tabella; cotTes•pondente ela 
·proposta: 

Total 

7-SeTviços eLe Snuãie. Conforme a tabella correspon-
dente da -propo-sta: 

Tota.l . . ..... . . ....... ... ...... . . ... . .. . . ...... . .... . 

1. 202 :765$000 

94 ,:824$000 

281 :349,$996 

2 .. 848 :902$000 

2.113$454$995 

1 .1 8·6 :966$600 

762 :041$500 
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8-'Soldos e g?·atifi;cctções a officiw3s. Conforme a ;ta-
bella ·corr es'])ond·ente da proposta, diminuída de 
fiOO :000$ na im.p;ortanci.a con.signada na sub-ru-
brica DiVe?'SOS se?'Viços, para, add ic;o.naes de 20 oro 
wo·s .:Pfficiaes das guarnições ·do Pará, Amazonas e 
Mato•Grosso ·e de 25 oro aos do Territorio do Acre, 
vantagens aos offidaes reformados e honorarips · 
·quando no exerci•cio d·e funcções propriamente 
militares, .gratificações para serviços es·peciaes 
e ex.traord inarios e por s ubstituição, ·suJ)l)rimidas• 
as palavras gntttificriçõ<Sls 1JCWCt sm·v·cços esp<Joiaes 
e extrctJoTclin.et,.1'ios : 

Total · 

9-Soldo·s, eta~JCts e grlcutificctções de 1in,ça ele p1·et. 
Conforme a '!abena ·correspond ente ela proposta : 

To.tal 

lO-Classes inc•cUvas. Conforme a tabella correspon-
ponclen.t·e ela p1·oposta: 

Tola! 

11-Aj?.trlws de c1.tsto. Conforme a tabella correspon-
dente ela .proposta: 

To.tal 

12-Colonicts milit.ao·es. Co.nforme a tabella correspon-
dente ela proposta: 

Total 

13-0bras 1nilitái·es. Conforme a tabella con•espon-
den te cl.a proposta : 

To· tal 
H-ll[a;t<e?'ictl. Conforme a 

propo.s ta: 
tabella correspondente da 

Diminui da ·a-s seguintes quantias: 

;secretaria ele lDstaclo da Guerra 

N. 3, Jettra a) Departamento central, inclusive a·s cles-
pezas com os serviços cl·e t elephone e elect ri-
ciclacle ........ . .. ... .... . . ... . .. . ........... . 

. ll!1a.brica.s 

N. 16-Fabri-ca. ele Cartuchos e A!'tefactos de Guerra .. 
N. 17-Fabrica de Polvo-r a sem Fumaça do Piquete . ... 

23.797:699$768 

24 . 6.87 :7G2poo 

9.152 :572$090 

400 :OOtJ.$00(}. 

44: 72 0$00 0 

1.000 :000$000 

35:000$000 

30:000$000 
20:000$000 
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Fardamento 

N. 22-Farclamento -e calçado, etc . ............ .. . ... . 

Equipamentos e arreios 

N. 23-Acquisição ele .mochilas, etc ........... . .... . . . . 

Diversas clespezas 

N . 26-Acquisição ele instrumentos, etc., supprimidaa 
as ·pal·a.vras que· ;Se ·seguem ás pa lavr as meda-
lhas militares . ..... ... .. .... ... .. · ..... .. ... . . . 

'Desp ezas espeeiaes 

Consignaçã o - Jornaes a patrões e marujos de esca le-
r es das fm,t a lezas e Asylo de Invalidas ·com etapa 
de praça cie pret .pelo § 9<> e a bonos d e passa, 
g;ens a offi-ciaes n a Capita l, supprimida·s as ulti -

mas palavras e al>onos c'e p-assa_qens a officiaes 
"'a. a capitcvl. ....... ... . .......... ... .. ........ .. . 

Augmentada das seguintes quantias: 

Estado-Maior elo Exerci•to 

4-Expedien te, livros, jorna.es, r evistmg e outras <le.~ 

Dezas, assi·m redigido·: Expediente, liv ros, jor-
naes. instrumentos e outras - despezas, i.neJ u,sive 
a despeza d<J material para a publi cação de 
t raba}has militares, -exclusivamente de cara-
-cter offi-cia l • •• •••• •• .. .••• '\ ' •• . ! • •••.• • •..• 

Diver-sas despezas 

30-Para os •traba lhos de ·levantamento da Cart$1. Ge-
ral da Repub.Jica, incluid-os os v-encimen tos dos 
a uxiliares civis e diarias dos officiaes e praças, 
t!xpedi ente e despezas diver&a·s ........ . . . ..... . . 

D espezas especiaes 

Par a acqm s1çao de aero-pla nos e s ua conservação, co-n-
strucção de um p equeno h a ngar e officina de 
r eparação . . ... ... . ............ . ........ . .. . . . 

Pn,ra eventu aes .... ... .. ... ........ . ..... ... · · . ... . . 
Total ..... . . . . .... .. .. . . . ......... .. .. . .... . 

Ta ba! (papel) 

1 5-Gommissêies e:m 1Jclli!zes e<ct1'cmgei1'08; 

0UJ'O 

208:000$000 

100:000$000 

10 :000$000 

10 :000$000 

35: 000$000 

50:000$000 

150:000$000 
150 :000$000 

12.967:800$000 

80.549:858$649 

300:000$000 
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§ 1." E' •o Presidente da Republica autor:zado: 
a·) a man.dar a ou•tros paizes, como addidos militares, em commis-

s ão, oito officiaes superior-es ou capitfues ha-bilitados, d·e · comprovaCLa 
capacidade, correndo a despeza com a difí'erença de vencimenios e ajuda 
de custo de accôrdo com o art. 18 da lei n. 2.290, de 13 d·e Dezembro 
de 1910, e respectivas tabellas , pela verba 15" do artigo acima 

b) a mandar, denotro oo.s recursos orçamentarios, servirem arregi-
mentados nos ·exercitas exlrangeiros 0\5 s·eguintes offi.ciaes das armas 
de engenharia, artilharia, cavallar.a e infantaria: 

Enge.t1haria 

1 ienente-coronel 
1 major 
5 capitães 
4 1°' tenentes 
9 2°' tene!).te.s ou a·spira.ntes 

Cl'vallaria 

1 tenente-coronel 
1 major 
3 capitães 
4 1us . tenent e~1 

5 2°' tenentes -ou aspiran•tes 

1 •tenen te -coronel 
1 major 
3 capitã~s 
4 1 °' tenentes 

Ar·tilharia 

4 2°' tenentes ou aspirantes 

Infantaria 

1 tenente-coro.nel 
1 major 
4 capitães 

3 1 °' tenen'te.s 
7 2°' tenentes ou aspirantes 

Esses officiaes irão em gl'upos de cada ·arma e formarão no seu 
regresso a.s officialidades de unidades respeqtiva·s - do Exer·cilo, que 
ficarão co•nstituindo as unidades modelo de instrucção; 

c) a mandar de dous a quatro ofHcae.s praticarem .em uma Escola 
de Artilharia de posição e a,co:mpa:nhar os progressos de artilharia de 
grosso calibre ; 

cl) a mandar fazer o curso · em uma das es·C0·1as prati-cas de el·e-
ctricidade do paiz, sem onus ·nenhum, quatro ou seis inferiores do Exer-
cito com as necesarias habilitações; 

e) a co.ntratar professores especiaes e instructores extran.geiros 
para servirem nas El3colas Mili•tares, abrindo para esse fim os creditas 
que foretn julgados ne-c-essarios; · 

f) a realizar con'tratos por tempo nunca maior de cinco annos, 
quando versarem sobre construcções, arm·amento e illumi.riação de es-
tabelecimentos militares ; 

g) a mandar distribuir pela Direcção de Contabilidade e pelas 
Delegacias Fiscaes nos Estados as quantias necessarias dos ns. 22, 25, 
26, 27 e 29 e consignação Forragens e F erragens do titulo Despezas espe-
ciaes da rubri·ca 14" wos commandantes ele inspecção, de brigadas ou das 
rlifferentes unidades do Exercito na Ca·pital Federal, nos Es:tados do Para-
ná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Mato-Grosso, Bahia, E.spirito 
Santo, R' o de Janeiro, Minas Gerae.s , Parahyba, Pernambuco, S. Paulo 
e Goyaz, para que as differentes unidades do Exerci•to façam clirecta-
mente os supprimidos dos artigos que lhe são neces·sarios e cujas àes-
pezas eorrem por co·nta dessas mesmas consignações; 

r;) a tornar an nuae3 os contratos d·e fornecimento de viveres, for-
ragens, ferragens, artigos de asseio e illuminação ás differentes guar-
nições do Exercito e aos hospitaes e enfermarias militares, be.m a!s,im1 
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as fixações d·e valores para arraçoamento e dietas, ficando nesta parte 
revogados os artig·os 11 e '23 do regulamento baixa.clo com o decre.to 
n. 2.2 13, ·de 9 de Janeiro de 189•6; 

h) a constituir com 300 homens de infantaria as companhias re-
gionaes elo Alto Acre, Alto Juruá e Alto P urús, cada uma com 1 capi-
tão, 1 1° •tenet)te e 2 2° 8 tenentes, •podendo despender pa.ra esse fim 
nO :000$000. 

i.) a emancipar a!S co loni as militares .. de Iguassú e Alto Uruguay, 
reservando nas mesmas colonias as áreas necessa rias par·a · os diversos 
s erviços Jnilitar&s ; 

·§ 2.• Tem direito á gratif.icação · m ensal e1e 8$ a praça ele pret 
não graduada e engajada de accôrdo com o pàragrapho unico elo 
art. 73 do regulamento que baixou com o decre•to n. 6.947, ele 8 el e 
Ma io ele 1908. 

§ 3." Os asp ira•ntes a officiaes terão, a J.ém elos ve ncim entos fixar1os 
pela le i n. 2 . 290 ele 13 ele dezembro ele 1910·, a .. cJi a ria de •1$, correndo 
a respectiva despeza por conta da rubrica sa elo artigo a cin1 a . 

§ 4. 0 Os officiaes r eforma dos em exercicoi el e qualquer funcção "'o 
Ministerio c1à Guena ou suas ·d·epencl encias perceberão, além elo soldo 
de r efor:ma, un1a gratificação a té o 1naxilno ele 200$, a qua l correrá 
por conta da rubrica g:t, consider a.nclo s e como funcções propda1n ente 
militares as funcçõ es na s unida des elas armas combatentes ou d e jus -
tiça milita.r. . 

Aos officiaes promovidos ou g ra duados s erã a bonadas. m ediante 
requ erin1ent0, as · seguintes in1portancias, para ser en1 des contacla·s pe la 
'Clecima parte elo respectivo soldo meQsal: 

D.e ·Segund.os tenentes a capitães . .. .... . .... ... . .. . .. . .... . 
De majores a coroneis .. ... . . . . ... . ... . .. .. . . .. . .... .. . . : 
De g·eneraes ........................................... . 

600$000 
800$00•0 

1 :200·$000 

Nenhum outro abo·no, previsto em lei, se fará, s enão so'b condição 
elo pag-amento integra.! dentro elo anno corrente . 

§ 6. 0 Na vigencia ela presente lei s6mente ás fami!ias de offici aes 
serão permitticlas as consignações, e estas até o respectivo sol elo. 

§. 7. 0 Os lentes, professores ou aclju•ntos dos institutos mil itares el e 
ensino, que forem vitalícios, sómente poderão ser pos tos em cl·isponibili-
dade por extincçã'o d·os Jogares que exerçam e uma vez que não po.ssam 
ser a proveitados em outro cargo do magisterio militar. 

§ 8. 0 Hespeita.clas as mat>·iculas já effectua.das nos col!egios mili-
tares, em caso nenhum e sob nenhum pretexto poderão tea· o.; col!eg-ios 
militares do H io ele Janeiro, Porto Alegre e Barbacena, majs d e 600 
alumnos, mais de 300 o segundo e mais de 200 o ultimo. 

§ 9.° Continúa em vigor a d is posição elo art. 3° ela lei n. 1.. 687, 
de 13 ele agosto de 1907, para pagamento dos sa ldos devidos aos volun-
tal·ios e relativos aos exercícios a nterio.res ás datas elos reconhec im eo. tos 
r1os dire itos clo.s mesmos aos referidos soldos vitalí cios . 

§· 10. F ica vigorando como credito especial e pa ra o mesmo fim o 
sal elo de credito aberto pelo decreto n. 8 . 735 ele 23 de maio de 19'1 1, 
correndo por conta .d•este ·cred.ito as despezas com a acquisição el e ma -
chinas e o apparelhamento· elas officinas dos arsénaes el e guer1·a. el e 
:Porto Alegre e Matto Grosso. 

Sala elas sessões, 2 de julho ele 19•12 .-Ribei?'O J1.tnq1.te~'rra, P1·es i· 
dente, com restricções. --João · Si1?1.1J.z.icio, H elator. -Galeão · Ccwv a.lhc•l, 
com r es tri cções ."'-Antonio àcí?•!os-, venci·clo quanto a o n. 10 - visto 
importar elespeza extra.orclina ri a para o ex e'r cicio futuro.- Ca.etanQ 

35 
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ele Albt_<qne?·qt.<e.-1-Io?JvC?'O Baptistc<, votei co·ntra to dor; os a ug-me ntos 
de cl espeza e a favo r da .r eclucção proposta, e, b em a ss im -el a. a;ppli ca.çã.o 
elo · saldo do c1'edito aberto p elo decr e to' n. 8 . 73 5: el e 23 Id e maio el e 
1911., nos melhoramen tos el os ar3enaes el e Porto i\! eg-1:e e Matt-o Gro.ó so. 

Proposta do orça m ento ela.' 'clespeza para o exe;rcicio de 1913. 

Nutne l'ü RllJ)ri cas 

1 . A dn1:nis traçã'O ger al. 
2. Estad o-maior do Exer c ito . 
3 . Supremo Tribuna l Milita r e a ueli lo.res 
1 . Instrucção m il i ta r . .. 
5. A~. rsen aesl deposito.:; e f or ta leza s .. 
6. Fabricas ... . . ... ... . .. . . . 
7. Serviço el e sauel e ...... .... ..... . 
8 . Soldos, e ta pas e g-ra ti f icações de 

offi ciaes . . ...... .. . . .. .... ..... . 
9. Soldos, etapa s · e g-ratifi cações de 

praça s ele pret. ... .... . .. . . 
10 . Classe<; inacti va.s ......... .. ...... . 
11 . Ajudas ele custo ...... ........... .. . 
1 2 . ·Colonias .militares ....... . .. . . ... . . 
13. Obra s milita:res . .... . .... . ..... . .. . 
l 'L Materi a l ............ .. .......... . 
15. Com mi ssão em pa iz est ra n g-e iro . . . 

Orça da pa r a 19 13 

Ouro 

30 0 :0 00$000 

. 300·:000$000 

Papel 

1.238 :6 39 $000 
46 :95 0$0C·O 

28 1 :349 $9% 
2 . 848 :902$000 
2 . 11 3 :454$ 995 
1.1 86 :966 $600 

762 :04<1 $ 5 0 ·~ 

24.2 97:699 $76 8 

24 . 6S'i :76 2$700 
9.15 2 :572$090 

400 :000$000 
44 :720$0•0 0 

1.0 00:000$000 
1 2 . 995 :S00$ 000 

Sl. 05·6 :858$6·:19 



NOTA : 

Em 9 c1'6 .Julho é aber ta a 2-" rliscuossão (1o pro jecto . São li cl~s 

e n1encln.) . ]~' eneer 1·a ela. S0.l11 debate . 





EMENDAS NÃO ACCEITAS 

qTica o Governo autorizado a 1na nclar proceder aos estuclos e orça-
m entos precis os, pa.ra uma estrada ele fe rro que, part indo ele Macapá, 
vu n1a.rge1n esquerda do r\..raguary, ttn·tnine ern ponto o n1ais conve-
ni ente na m,argem ·elo Oya pock. 

Sala elas sessões, 9 ele julbo ele 1912.-Hoscmn,M; ele Olivein~o 
Onde convier : 
F ica o Governo autorizado a . despender a ·quant ia n ecessaria com 

a construcção el e duas ·pontes , uma. s obre o ,Tio Aquiclaua na e ou tra 
sobre o rio Miranda, nos pontos mai s conv eni en tes, em fr~nt e ·ás villas 
dos n1 eSn1os non1es. · 

Sala da; sessões, ele julho éle 1912 .-Anniba-l B. 'l'olel,lo .-Alf'reclo 
Jlfctv·ign(ier . 

S erv iço el e saucle : 
Nrus v er.bas 8" e 9". Sejam r espectivamente equipa r ad os aos caJ·-

p inteiros e serventes elo Hospital Ce·nt·r a .J, e m seu s v encim entos, os_ 
· encaixotaclores e serventes elo Deposi to elo Material Sanita rio. 

Sa la da s sessões, 9 'Cl e julho el e 19•12 . - Sctlles Filho . 
( 

PARECER N. 64 A 

EMENDA S OFW'ERECIDAS N A 2" DLS·OUSSÃO 

A . . c ornmissão de F in a nças aprese.nta o seu parecer sobre as enlen-
da s of!' erecidas ao 'pro:iec to qu e fixa a clespeza elo Minis terio el a G Ll'erra 

para o ·ex·erc ic i o de 1913 e fonnu 1a outras cl·e ac-
Sesslío c1e 23 c1e cõr·clo com as so lici' a ções ·elo Pod e r Execu'tiv o, a s 

Jnlho ouaes s ubmette á aprec ia ção •el a Cam a ra elos D epu-
t a dos': · 

N. 1 - Ao at•l ig·o unico n. 30 - Oncl e se cliz : 
Para eventuaes 150 :000$; cliga-se : «Pa ra e ventu aes 300 :000$000n. 

J.o ã1o \ T esp·uciJO. 
~L\.. Oo•mnndssão a cceita a en1•e,n.d•a , a ug·n1ent.a.nd:o ainda ele 50 :0·00$ a 

q uant.icl con~;gilada e r ecll g·inclo- a ·elo seguinte n1.1dq: -
~) ara C= V(:':,-:uaes e servi'ço ex·t- raordinario. ;)~·,·) :!).J'J;~ )I: J . · 

N.2 -- Accrescen te-se ao a r1ti .go uni co : 
Os len :·~:'s, professores e ad jun-tos el os \n.=:;t i ~ 1t l.s n1ilitan~s ele ensi-

no que "f{1 I'C! Ln v ita li cios e es li ver em e1n c1ls 1) J nibi~ll:L le e na v !ge.ncla 
da presente le i. não quizer·em ass umir a regencia 'Cl e s-uas resp ectivas 
a ulas, perd erão .. as gr a': ifi cações elos r espec tivos ·car-g·os. 

·Sal a das s ess ões, 9 el e ;julho el e 191 2 . -João V espncio ele Abreu e 
S ilv a . · 

~L\ ConTin issão a cce ita a e1111encla . 

N . . 3 Ao n. 15, § Jo, leHra b - .'\.:c r escen te -se : · e a m a ndar dous 
offi ciaes do Corpo el e Sau>Cl e pra tica r em n os hos pitaes militares . 

~al a •da s sessões, 9 el e ~ulho do 191 ~ . - Sal!es ·Filho. 
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A Commhssão não pócle recon11nendar h. approvação d~a emen da, 
por se r j á elevado o numero· ele officiae.s que deverão fazer ap rendiza-
gem nos exercitas exü·angei ros, ficando desse modo sobrecar regada a 
clotação ela r ubrica Hí". 

N. 4 - Pelas verbas 8" e 9" ampli·e-se o art: 20 - Onde se lê 
arljgos de expediente, etc., etc., ao envez dos setenta conoto.s - seja 
r estaurada a antiga consignação de cem contos de réis. 

Sala das sessões, 9 ele Julho ele 1912. -S.~t!les-Filho. 
A ·Commisão não pôde recommendar a a,pprovação ela emenda, que 

se refere a o n. 20 da rubrica 1•4" ·e não ao ar·t.' 20. 
A dotação con.signa:da no projecto. de :a ccôrdo "COm a proposta elo 

Pocler ExecutiYo , é superior á quantia votada para o exercício corrente. 
N. 5 - No projec·to n. 64, fixando as ·elespezas elo Ministerio ela 

Guerra para o a nno ele 1913, na pa t•te relativa á Secretari a ele Estado 
da Guena (autoriz;,ções ao .Sr. Presiden te ela Hepublica), convém 
modi·ficar o § 4°, de accõr do com a emenda jun ta, pelas .j;a«Ões s·e-
guintes: 

1.." A cat egoria de ch efe de divisão e ele secção el o" ocleparta1111ento.~ 
ela Secretaria ela Gu erra comprehe.ncle muitos offoiciaes effe0tii'OS e a l-
gun s reformados. Negar a estes a qualiclade ele funccionarios ·propri a-
mente .Jnili tares seria negar áqtlelJ es, o que é abs·urd.o que reclunclaria 
em haver officiaes effeicti vos exercendo, n aque lles depa rtamentos func-
ções não militares. · 

Nessa ca•tegoria existem um reformado n o Departamento Central 
e (lous no ele Adm in;s tração. 

2." O comm a ncl·o ·elo Asylo ele InvaHclos çla Pa lria é lambem um fL 
organi zação milita r. 

3." As ·funcções nas unidad es el as arma:s c ombatentes ou ele jus-
t iça n~llitar n ão são as , u1ücas considera das pr:oprhun ente 111inta r es, 
porqu e ele conformicl a•cle ao natural empr ego elos termos, f uncção pro-
JJI:iamente militar s ignifi.ca exe11cicio con.c'eT?Vernte CS1Jeci,ctl•ne·•~te á ·Jn;u-
oio .. á t'rotJCt- cw Exe1·ctif;io) á {}1U}1"1'Cb: POI tan to, atn-da tetnos as ele Estado-
Ma i•or, Engenhari a Militar e as ela Admini stração ou dos s erviços em 
g-era.!. - J. A ttmtst.o elo A mcwctl. ' 

Nas a uto rizações ao Sr. Presi·dente ela Republi ca no § 4°, su ppri-
rn a - se : a qu e .Se segue ás palavras ((I'Ubrica Sn)) 1 atré O .fi:nal; 8 aC·CJ'8:S -
cente-se : á excepção ela.quenes qu e bive;·em, por força ele lei, a catego-
ri a ele chefes de d iv isão ou secção elos Depar•tamentos ela Secre tal'ia ele 
Estado elo Ministerio ela Guerrq., ou exer ce r em com·ma nclo . que con ser-
varão os venc im entos que ora percebe1n, por s erem essas funoções pro-
priamen te milita res. - J. Angnst:o dó Am,cwctl. 

A Commissão não pócle aceitar a em enda. 
Por força de lei não ha nenhum officia l refo rmado que exerça o 

cm·g·o ele chefe ele d ivisão ou de secção ele Departamen tos ela Secretari a 
el e Estado do Ministerio a Guerra. A dispos ição do Dro.jecto tem em 
vista acabar com um a situação que não é mui to lega l, n em mui•lo justa. 

N. 6 § 4° elo artigo Uni!co : 
Os offici.aes reformados, em exerc ic io ele qualquer funcção no Mi-

ni sterjo ela Guerra, ou suas .c1epe!ncle.ncias, pe:rceb>e"J'ão, a l1én1 
elo soldo ela reform a, a g-ratificação cor respondente ao posto 'em que 
fora)11 r Mm'ína clos. i'\ qua.! correrá por co nt~ ela. rubri ca. 8" , co nsiclera.n rlo-
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se como funcções riropriamente milHares as funcções nas unida ~es elas 
armas combatentes ou de justiça militar. 

Sala elas sessões, 9 de Julho de 1912. - Celso Boynw. 
Prejudi<::acla pelo parecer dado á amencla n. 5, e por nãio encontrar 

apoio em lei o abono ele semelhan te gratificação. 

N. 7.- A' v erba obras accrescente-se : ao :000$, para a r econsolruc-
ção da fachada princi-pal elo quai'tel federal existente na cidade ele 
Natal. 
Sala elas sessõe.s, 9 de Julho ele 1912. - J. LMna?·tine. - Augusto Jlfon-
tei?·o. - Eloy de Souza . 

A Commissão não póde clar o' ·seu assentimento á emenda. 

N. 8 - Onde se diz «Para, acquisição de aeroplanos, etc., 1-50 :000$; 
diga-se «Para acquisição de aeroplanos ·e suas reservas, montagem ele 
offidna. ha.ngar, bem como para instrucção ele pêssoal na EuroJJa, du-
rante 10 m eze:s-635 :400$000ll . 

1Sala elas sessões, 9 de Julho ele 1912. - José Lobo. - J. A.ngnslo 
1lo Llma.?·c•l. - A.nnibctl B. T"oleclo. - .focio Ves1llnoio . 

.. !!.,_ Comn1issão não pócl e dar a sua approvação á a1nencla, que, a liás, 
não justifica a importanc!·a pedida. 

Jul~·a .strffi c ien te l)ara ini ciar esse serviço no Exercito a quantia 
consig·nacla no projecto . 

EMENDAS DA COM1\<IISSÃO 

1" - Verba zn - "RFtaclo 1V1a ior elo Exercito : 
Sub-titulo - "Pe~so~l: 
Au-g.m<mte-se cl.e ~ :•6·50$000. 

DiariH de 10$ 'Para um litho o:rapho gravador, 3:650$000 . 
Sub-titulo - Tmnrensa Militar: 
Augm en'e-><P 'de 14 :235$000. 
Di"'';'t ,,P ~~'Para mais clous comoosi'ores, 11:680$000. 
Dia ria (]e 7$ para rrais um enca•dernaclor. 2 :555$000. 

2n - Fica o Governo !:l lltorizaclo a vender em roncurrencia puhlica 
p material imprestavel exist~mte n 'l. Fabrica de Cartuchos e de Arte-
factos ele Guerra e na Fabr'ca ele !P-olvora sem Fumaca. '])O'clenclo app!i-
car o procluc'o <lUP fô1· rupurado nas construcções e n a ac<ltli.•icão ele ma-
teriaes parfl. as officinas e laboratorio.s elos m<l'Smos estabeleci•mentos . 

3• - Na vig~ncia da uresent~ 1ei. '"a _execução do disposto no a!'-
·:;gCI 17 do "Regulam Pn to Processual Criminal. promul.e:ado em virtu-de 
do <lisoosto no art. 5° s 13° elo decreto JP.gislalivo .n . 149. <le 18 d·e julhJ 
ele 1893. o Governo 'noàerá nomear sómente •um ruuxiliar aud itor para. 
c.adfl. u•m:l. das ·brhrruda" Pstrategicas ou àe cava!laria. vencendo ~1ma 
~ratifi.cação 1ne.n.sa1 de dFiO$. fl 'llt:o correrá. pela ruhric::t ga. 

Sala das sessõe><. 19 ele )nlho ele 1912. - Ribeiro Jun·queira, ·Pre-
sidente. · - J oão Simolicio. R elator. - Caetano .:Je Albuquerque. -
Ga:eão Cqrva ll,.al. - Felix Pacl1eco. -Ma noel /Borba . -Pereira Nu-
n.e.s . - A-nton io Cos'a . ..:_ \Ser7ed•e'l o ·Corrêa, venci-do quanto á emenda 
n. 5, e qua.nto á ~ll~}pressão da g-ratificação a;os lentes militares. 





NOTA·· 

A discussão unica do Datecer da Commissão de Finanças sobru 

as emenJas 0 Cfereciclas na 2" cl iscussão elo projecto é in iciaclu a 24 de 

Julho. Fala 0 Sr. Hoclrig·ues 8<\lles Fi : ll o. E' encerrada e votados o !Jl'O-

.it·(; lo · e en1cnc1a. 





zn DISCUSSÃO 

O Sr !loclrõgu es S aiiles Filho ( movime.nito ele a.tte·ll çcio) - Q ua ncl o 
~ ~ l tl ' ~ C L' ss l o o orçam err ~· o fla !G u erl'a, ·t ive op portunid a d e, ·sr. Pres l-. 

~~ ~? nt e, de .p, pt·esen·t·a r d·uas en1enclas, 1·elativas an1·.-
Se;;sãu ÜG 24 i/.e IJ ~ s ao serviço oele saud e. 

J '1.11ho N em uma cl ellas mereceu o beneplacito el a hon-
r ada Gom tn i.ssão de Fin a-nças que p elo orgão elo 

i'lu s tre R elator ho uve ·por ·b em im pu gnai-as . J ulgo cp lll'prlr m eu d ever 
cliz·endo e m favor dessas. emendas duas pa: a vras ele ·def esa; c om o faz er 
não co.nsegu·re i ~ talvez, amp.ara-1-.as, ·ITI.as a l-n:cla ass i 1n Íl1':enta r el um ul-
timo ' esfor ço, 'á. .s em eLhança do n a ufrago que br aceja sem es•peramça d e 
sa lvamen to . 

A pri.meira emen da está r edigida do seguinte modo: «Ao •n. 1 5. 
~ 1°, alin ea b - accrescen·~e - se : e a m an dar dons of f i ci;:~ e~ rl .-.. Corpo rd e 
Sa u de prati carern no.s hos~pitaes :tnil it a r es)) . 

. A s egun da está conc~bida .n es,tes t ermos : «·pelas v erbà s Sn e 9" am-
pli e-s e ·o art. 20 . ~onde se lê: «a:r :ig-os ele ex ped ien te. e t c. >) , âo envez el os 
70:000$ , sej a restaurada a antiga co.ns ign ação cl'e 1 0 0 :000$0 0 0 . · 

Foi ·dad a sen1pre, no.s orçatn en tos, a v erba de 100 :00 0$ , para o cuS· 
t eia do De·po~ ·to el o Material \San Lba r io. 'E sse in1portante est a b elec in1e n· 
to, cu jo des ti no, ·conco a Camara sabe, é for-necer ao s er viço el e sau cle 
•rodo o, n1ater ial necessarlo, a t é 1910 , isto 'é , ao t en1po em qu e o :mxer clto 
se r egia lJelos moldes anti.gos, cl is·pu·n h a claq uell a verba, con1 a qu a l SQJ 
·des obrigav a, corn sa ti sfac t oria \po-n tu al idad e, ·elos seus encarg-os . Il'E: t'tru. 
a I · eot:gar~i.z a ç·ão elo Ex·erc i ~o , .quan dO o num.ero d e u 11 iclad es p ócl e-se ·cl l.:-
~er qu•e tr1 p:i cou , {IUan.do <foram creados serviços novo.s, como o ·ele cl en-
li s ta.s e ve t er in ario.s, que r ecla mam ·gra nde quanUdacl e ele n1a't·eri a l e 
ve rba, ao e,nvcz el e ririp1i car, d i.tn inui u . •E' 'hem -el e ·Ver , 'Sr. ·Presi dente, 
tlll e clahi só •podia reS'u ltar o qu e resultou : a complet a - cl eso rganizaç~ u 
d o se rv:ço. E para cle.tn omS! ' ra1 - o., Sr. ,'P ·r esi·d-ent•e, a o e.nvez \ele a cl clu:.dr a!·-
g urnen'tos proprios, fati g and o a 'Camar a . . , (Não mpoko.cl'os . ) 

O .S R . • JoAQUIM PIRES- V . Ex . est1á a r.gum en tando muito b em . 
O SR .. •H.oDRIGUES 1SALLES tFILH o - .. eu peço p er m:is.são 1par a l er 

algun ~ tr echos do r e!atorio offi cial <do clir8ctor do cl'e!Josito . E' a ·pala-
v ra offici a1 e qu e te1n o ma=s sub ido va:o r Por cprovir ·de· utn .fnn ocíonario 
q ue na corporação gosa do · n1ais elevado concei to peJ.o .seu prep a ro, ~p e l a 
s ua c o rr e-:: ç: ã o e ·pelo seu cri ~ er i o . Refiro-me a o ·sr . Dr . Bagu.eira ·L eal. 
N o .seu r elato r io S. rS . assim .::;e ex p ressa : 

((Übec1 ttce.nd o a ess-e cr i · ~·e T: i o, co.n1eça r ei cl izend0, con:1 f ra.nqu eza H 
: · ~ t~z a r, q ue es tFl r epartição esteve es t e a n n o a bai xo elo .seu dest in o no i·-
n~ al. .qu e r on s iste etn di s tribuir materi a l sani ta rio pêl os ·C! tver.sos s ervt-
ço.s de saml e . B as ' a ·dizer qu-e , tendo r eceb ido 296 p edidos, viu -.se fo rça-
rl a a. deix ar (lo .sati sfazer a 27. 1E os r estantes f oram q-: ta.s i t odos sati s-
fei tos ·ele 1,-,od o i n com pl-eto .· 

Q uanto é i ~.sb inconv e nien te PAl' Fl o s e rv iço pu b ' ico, não é rprec!so 
q ue vos · diga:. ver e:n1 -se os fu:nçcionar ios ele sau(le inlp o.s s ib i li ~ t·acl os ·de 
ex e·t cer a:: suas f u ncções po r falta ele n1a t-er ia-l , e fun cções el e ·qu e cle-
pet1cl ein vida s ·h uman a.s ! 

m. porqu e a r epa rtição d e ixou ele 111 anà a. r t·ã o g r and e pa rte elo m.a-
te i ·ia~ lh e f'o i ·ped ido? S bn~~ p l esm e n.~ e porque es tava ·e norm en1 en te el e s · 
fa lcacl a e m .seu s'toc lc : e ·ésta va cles fa lea·àa po rqt'i e f·oi i·n.suffic ien.te ·ele-
m a is a ve rba qu-e lh e fo i ·cla cla •pa r a a dq uirir o qu e lhe fa i'ava . 

Alé o a.nn o .ele 19 09, a ver ba consi g·11 acla 1J81' f.l o n1at er! a l sa nita rl o 
~ra_rl<J 10Q : 00 0 ~ , e çom i .~so a r epar ti gã o ia ·preen ch en rl o ~~p .s fins, N~sse 
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anno .• porém, com eçDu a se1· ·posta em execuçfLo a lei n. l.. 860, de 4 ele 
janeiro de 1908, que reorganiwu o Exer·cito. Amp'iaram-se ·lot1os os ser-
viços militares: o de saucle não podia deixar ele ser clesenvolvklD tam-
bem, ele modo a corresponde r ·á extensão que se clava aos OJ.ltros. ;para 
aquil atar desse cle.senvol\•imento, ·basta >dizer que f.oi muitD ampliado o 
serviço sanltario elas uóidacles tn ilitares e que foram creados 
dous serviços novos, o el e dentista e o ele veterinil:ria, para todos os 
quaes é pt·ecü:o n1a.terial . 

N essa1s condições, era natural que a verba el e 100· :000$, qu e até 
então la satisfazencl·o, se toa·nasse i·ns.uf'ficiente. Era, portanto, na tural 
tambem que ella. fosse augm entada . Po is, deu-se ju.>tamente o con-
trario: •ele 100•:000$ ella baixou a 50, para o ~Lnno de 1.910. 

l.!'ssa reàucção foi mantida em 1.911 
-. O resultado foi o que dissemos acima, 27 pedidos fi.caram sem 

SDlução, e a ma.ior parte dos outros teve s olução incompleta. 
E' preciso o·bservar que ·esses parcos 50 :0·00$, que nos são conce-

clidos, pócl e-se dizer com justa razão qu e não -são en1 bôa e.specie, mas 
e1n 1noec1a f11··aca, pois que vale1n realine-nte a n1etacle, vlsto con1o o 
material imp.ortaclo é sujeito a.o pagamento el e impostos. Por esse modo 
o EstadD paga impostos a .s i. mesi110, dá dinh eiro e r e toma-o, systemati-
zanclo uma fi cção que con.s iste em fazer figurar como tendo certo valor 
uma quantia que vale i·ealmente a me tade. 

E essa consig·nação fictícia só pÓ'Cle seT prejudi cial, po-rque si fos sem 
concedidos o.> ·5o :000$ reaes, .ist-o ·é, sem impostos (o qu e se poderia 
chamar moecla forte) , pocler-se-hia adquirir o clobro elo material. 

No anno a:ctual teria1nos adquirido tnaterial sll"tfi ciente para at-
tericler a todos os pedidos, e não se teria manti-do o estado lastimavel 
en1 que estão as enfern1arjas. r 

Vê-se, p.ois, que a primeira medida, qu e proponho, a meclicla ba.sica 
sem a qual e.>ta repa,rtiçãD ficará sempre abaixo do seu destino, d e-
pend e elo Congress-o Nacional, , visto que ella consiste no augmento ele 
v erba, completada' p ela isenção ele direi tos para o n1 a teria l in1portado. 

D e quanto se ·deve augn1entar a v erba '? 
Si se tení em vista simplesmente o serviço sanitario em tempo de 

paz, a ·quantia el e 100:000$ poderá bastar. 
Ma~:>, si se qu er organizar uma reGerva P&T·a ca1npanha, co1no se 

faz en1 outros paizes, a verba t en1 el e ser In ui to, n1as n1 es1no n1uito, 
n1aior. 

Pen so ctu e na si tu ação ac tual elas sociedad es humanas, a,s even-
tualiclacleíS de uma guerra estra•nge'ira ·estão muito longe de ameaçar 
a no.ssa Pat ria. lVIas, esta affi;rmação não pó·cl e ter a precisão elas 
asserções 1nathen1aticas. Quen1 assi.ste á invasão, que ning·uen1 poderá 
esperar ou imagin a r siqu er, elas tropas ita.li·an a s em 'l'ripoli, não po-
derá estranhar que un1 in1previsto da 1ne.::; n1a nature·za surja deante 
elo Braz i!. E elle precisa. estar em condições ele r epeli ir o aggresso.r. 

'Não ha el e ser nessa o'ccasião que se ha ele €13tar a, toda pressa 
faz·endo encon1m endas para a Europa ele 1nate.rial sanitario, que, quando 
chegar, póde j lá ser tard e, podenl já ser se111 conta a s vi c ti n1 a s que s e 
poderia ter ev itado, si o n1aterial já estiv ets s e aqui -acondicionado e 
prompto pa.ra a mobilização. · 

De1nais, si as guerras estrangeira.s não nos a n1 eaçan1, salvo o i1n~ 
previsto, já outro tanto, infelizm ente, não se pócl e dizer elas guenas 
civis . A freqliencia elas revoltas anteriores nos faz tristem e·nte pre.sa-
giar ·que novas s erão possíve is. :BJ, quer e n1 un1, quer etn outro caso, é 
necessario que o num er.o de victimas não seja augmentado por falta ele 
material san itario, o que se ri a evidentem ente um espectaculo t!lo cl 9-
)oroso quão vexa to rio ; · · -
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Mr.s, para quem a necessi dad e ele uma r eserva ele mater ial ele 
campanha •não pócle ser posta em duvida é para aquelles que aspiram 
ao engrandecimento militar do Brazil. Como ter um Exe-rcito bem or-
ganizado si o seu serviço san itario fôr descurado"! PorYentura, o ser-
viço sanil.ario tent n1enos im portancia que os ou tros setYiços elo Exe·r-
cito? E' un1 engRno pensar assim. 

Sabe-se que o exercito japon ez prima p·ela ~xcell encia ele seu 
serviço sanitario, ·e não fa!.ta quen1 diga que isso concorreu g rande-
Dlente para os seus successo:.; . AJ iás, não pó ele ·haver duvida alg·un1a 
que a certeza de ser bem cuidado, ao cahir f rido em combate, dá aos 
soldados uma disposição de animo, qu e eleve contrastar com a tibieza 
e cleprimenc!a elos que sabem que a sua sorte seria o abandono, ou 
máo tratam ento . 

Creio, Sr. Presidente, que para rundan1entar a Ininha en1enda não 
ê tnistér accrescentar n1ai.::, nada; o que seria o nosso serYiço de saucle, 
na em ergencia de un1a guerra, não é exaggero affirrnal - o, seria o n1ais 
completo fracasso. · 

1-.1as, Sr . Presidente, esta einencla ai·ncla ten1 co ntra si UlTI a rg·u -
mento, fraco a.rgt.unento aliás, ella acarreta augn1e·nto ele cl espeza, ella 
r eclama uns parcos 30•:000$; que bem podem de-'>equil i brar o orçamento 
ela clespeza . 

E a segunda ? Essa nen1 UITI argutnento ten1 contra si; recusando-a, 
o nobre Relator h a ele permittir que o diga, S . Ex. J>raticou uma cla-
n1orosa injustiça, u1na injustiça setn pa,r. E a Can1ara Yae '~er. O 
orçamento consigna a dotação de 300 :000$, ouro, para commissão em 
paizes estrangeiros; o n. 15 do projecto é o seguinte: § 1. 0 E' o 
Pres idente da Republica autorizado : 

ct.) a 1nanclal' a outros paizes, como adcliclos 1nili'tares, en1 conln1is -
são, ~o i to Qffic iaes .s uperiores, ou cap i tães ha.bi I i taclos, ele con1prov~cla 
capacidade, etc . ; · 

b) mand ar, dentro elos r ecursos orçamen•tarios, servirem arregi-
me'!tados nos exercites extrangeiros, os seguintes officiaes elas a rma~ de 
engen haria, artilharia, cavallaria e infantaria : 

Engenharia: 

1 tenente- coronel; 
1 Inaj or; 
5 cap i1tães; 
4 pri n1e iros t enentes; 
9 segu ndos tenentes 

20 officiaes fiO todo. 

A.l'tilharia: 

1 tenente-coronel ; 
1 n1ajor; 
3 capitães; 
4 prin1eiros tenentes; 
4 segun dos ten entes; 

20 off i ciae.s -ao torlo . 

Cavall1p·ia: 

1 tenent·e-coron el; 
tnajor ; 

~ capitães: 

ou 

4 primei r os tenentc·s : 

aspirantes; 



5 seg·undos teu enles oLr as_>;>irante.s ; 
14 officiaes ao todo. 

Infantaria: 

1 •tenente-coron el; 
1 m ajor; 
Ll capitães; 
3 pr imeiros ten entes; 
7 segundos tenentes ou aspirantes.; 

16 officiaes ao todo: 

'Temos, portan:bo, Sr . Presidente, que es te anno seguen1 para a 
muropa, afim de aperfeiçoarem seus estudos, 71 Srs . officiaes de fi-
leira e .nessa avalanche não houve lugar pa.ra dous representantes do 
Corpo de Saude ! E' bem o •caso ela fabu la elo D1·. Geb; ·esse pequeno 
accr esci mo não faria transbordar a dotação orçamentaria. .Nt.é 1911 
este wss umpto, viagem á Europa, foi tratado de modo o mais -modesto; 
o numero era muito inferior e ainda assim . o Corpo Gle Saud·e foi sem-
JWe contemplado. Em 1912, peJa p rimeira vez, elle não foi contemplado. 
O r elator desse a:nno, como o C.e 1913, esqueceu que o Exercito não 'é 
cons.tituiclo sómente elas a rmas, mas tam-bem el os serviços e que no 
numero cles,tes est'á o ele s·a.ucl e, sem o qual nenhum exercito se p6cle 
considerar constituído e organizado. Mas a injustiça é porventura m a ior, 
ou quiçá mais pesada a responsa bi!icla cl.e do relator de 1913, que a 
elo d·e 19 12, pelo esbulho á corporação a que tenho a honra de .perten-
cer, porque então ninguem .protes•tou, podendo a omissão corr er á conta 
ele esquecimento, injust ificavel esquecimento aliás, ao passo que agora 
h ouve qu em levantasse um protesto, ·caracterizando uma em enda, hu-
mi.lcle p rotesto, é certo, por v ir ele onde vi'11 ha, mas nem ·por isso indigno 
ele ser ouvido, porque era a voz de uma corporação inlt-eira que se ex-
pressava pelo orgão que o acaso lh e deparava e que pedia não um a 
concessão especia l, mas apen as que não excluíssem ele ·uma concessão 
geral. Mas, Sr. Presiden te, ou fosse esqu·ecimento ou foss·e descons ide-
r ação, o go.!pe foi clesferi·clo e a Cesar o que é (!e Cesar, ao nobre rela.-
tor ela Guerra toda. a r esponsabilidade pela tristez,a, pelo acabnmha-
mento, pela des illusão que vai causa r , no .seio de um a corporação que 
não se sabe quando m a is trabalho, s e na paz, se na guerra, á excepção 
que h a ele envolvei-a, como um labéo humilhan te. ( Apoialcl;os.) Sr. Pres i-
rl enlte, não ins istire i mais. Ma s, a ntes de deixar a tribuna, que ro fa zer 
um d uplo appello; á honra-da Commissão de Fina nças, a . todos os s eus 
m embros .para que não levem o zelo pelo ·parecer ao rponto d.e sacrif i-
car em a causa da jus tiÇa, para qt]e num movimen to cavalh eiresco e 
generoso consinta que a Camara vote a em-enda e a cada um elos S"s. 
D eputa:clos, a 'todos os Srs. Deputados ped indo-lh es qu e •ao vota rem a 
em en•da se lembrem qu e na hora ela clôr, no momento el e a ng ust ia, na 
occasião do desesp ero, quando a enfermid ade lhes invade o lar e a 
morte a m eaça rouba.r-lhes um ente querido , é a figura symbolica rlo 
merl ico que lhes vem ' trazer o conforto, a consolação e a esperança; 
que aqu illo que m ais preza is, Srs. Depu:taJdos, a y ida elas vossas espo-
sas; elos VO!Ssos filhos e elas vos sas mãis, todos vós, sem excepÇão el e um, 
já .a oten cles devido muitas v eze.s ao carin.!>o, á ded icação e á sciencia. 
elos vossos m ed ic as e que são medicas que pedem á Camara:, não um 
favor, não utna ex·cepção, não utn à graça, ijwas, :simplesn1 ente, justiça. 
T enho. dito. (M·uri.to b-e\n; m?.rA.to 7Jem. . O onvcT,oT é ?!MJfito f t'N.wita:do) 



VOTAÇÃO 

O Sr. Prasidente - Vo u submetter a votos o pro jecto salvo as 
en1enclas . 

Sessão ele 24 cie 
Posto a votos é a pprovadp en1. za discussã o · o 

seguinte a r tigo elo projec to n. ·6.4: 
J ·ttlho 

todzaclo a clespencle •· 
Minister io da Gu el'r a 
ouro, a saber : 

Artig'O u ni co. O Pres id ente da Republi ca é a u-
no an no de ' 1913 cotn os serviços a carg·o elo 
a quan ti a el e 80 . 5•10 :85·8$64·9, p a pel, e 300 : 0 00~, 

1- 1lrL?n-imlis tTctção gentl. 'Conform e a tabe lla cor r es-
pondente -ela proposta, a ugmentada ele J 2:000$ 
para represen tação el o Ministro e climinui cla de 
4'7 :874$ pe la tran sferencia ela rl espeza com ·a I m· 
.prensa Militar para á. rubl'i ca· n. 2: 

~w. . . .... .. ..... . . . . .. . . . 
2 - Esta.clo -illütio? · elo Exm·cito . Conforme a t abella 

correspü nclc:mte da proposta, aug-men tada. el e 
47 :874$ com a despeza ela I mprensa Militar e Re-
vista Milita r de Porto .AJegre: 

Tota l. . . . . . . . . . . .. .... . 
3- Snp1·e1>W T?·ib?.m•ctl lYiilivcw e ctttclvto,·es . Conforme a. 

tabeHa correspondente ela. proposta : 
'J'otal. .. . .. . ..... .. . .. . . . . . .. . .. ..... .. .... . . . ... . . 
4 - I nstnwçã.o ) J!liFJtcw. Cor.f'Orme a tabella cor respon -

dente ela. proposta : 
':!.'o tal. .... . . . .. . . . . . . . .. . . ... . .. . .. ....... .. . . 
5- A1·senaes, clejJOsitos e joTtctlez as. Conforme a ta-

Ibel la correspond ente ela pro-posta: 
'.ro ta!. . . . . .. ... .. .. .. .. . ........ . ...... . 
fi- F'nb?··i ca,s . Conforn1e a tabella eorrespon cl en te da 

proposta: 
Total. .. .. . , . .. .. . 
7 - Se·r·oi,ços cte Sctttcle . C()nfo rm~ .a ta be l1a co-r r espon -

dente ela propos ta : 
'l.'otal. . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . , .... ..... .. . .. . 
8 - Solrlos e g?·a,tijicações ct offici.ctes. Conforme a ta-

bella co r r espondente ela propo!>ta, eliminuú·cl,a ele ' 
500 :000$ na i.mporta ncia consignacla ·na sub-ru .. 
brica Divm·sos sm·viços para aclelicionaes el e 20 ~In 
aos offi ciaes das guarniç;ões do Pará, A n1azo nas e 
Ma tto Grosso e ele 25 o/o aos do Territorio el o 
Acr e, v an tagens aos offic iaes refo r·m a clos e hon o-

' •·a r ios q uando no exercicio el e f un cções propria-
m ente mil itares, gratificações para se rv iços es-
peciaes e extraordinarios ·e por s ubstituição, sup-
primielas as palavras [!1'atiji'CCLÇÕCS jJC1,1'Ct Se?"i.!)ÇOS 
espeC'ic•es e ewtnw,·clinct?"·ios: 

Total. ...... . .... . . . .. . ... . . , . .. .. .. .... . . 
n - Solrlos, e tcvpets e g?·a.tijicações de p? ·aças cl .. e 1n·ert . 

·Co n 1'-orme a tabella correspo n-cl ente <la proposta, : 
~~ota.I. , 

1 . 202 :7Gfí$000 

94 :82 •1$ 000 

2. 848 :90 2$000 

1 . 1 8fl :nf>fi$(100 

7f> 2 :0·4'1 $500 

2•!. 687 :762$700 
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lO- Classes i:nlLdivcts . Conforme a tabella correspon-
dente da proposta: 

'l.'otal. ... . .... . .... .. .. . .. . .... .. .... . ........ .. . . 
ll - Ajuclas ele C1tsto . ConÍorme a tabella correspon·· 

dente ela proposta: 
T otal. ... . ................ . .... . . . ..... .. . ...... . 
12- Colon.i.cts mili t a1·es . Conforme a tabella correspon·-

cl ente ela prop:lsta: 
Total. ..... . .... . .. .. .. . . ....... . ...... , . . ... . ... . 
13- Ob1·as m.ili.tm·es . Confo rme a ta bel la conespon -

clente da proposta: · 
Totfl l. . .. ... .. ..... .............. .. .. . ..... . .... . 
14 -.nfntm·ia.l. Conforme a tabella correspoc,clen te da 

pl'Oposta : 
Diminuida das seguintes quantias: 

Secretaria ele Estado el a Guerra· 

N . 3. Iettra a) Departamento Central, inclus ive as el es-
pezas CO J11 os serviços el e telephone e electri ciclacle 

I 

;Fabricas 

?'/. 16-Fabrka el e Cartuchos e A r te.ractos •cl•e Guerra . . 
?'/. 17-:;=Fabrica ele .Po!vora sem Fumaça elo iPiquete .. 

Fardamento 

N. 22-Farclamento e calçado, e'!c ... .. . . .. . ......... . 

Equipamentos e arreios 

N. 23-...\cquisição de n1ochilas, etc . ..... ... .... . ... . 

Diversas despezas 

N. 26-.\ cq uisição ele instrumentos, e tc., s upprimiclas 
as pa lavras que se se"·uem ás palavras m edalhas 
lllil i ta:·es . .. .... .. ... . ...... . . . .... . ... . 

Despezas especines 

Co11sign::1ção - .Jornaes a patrões e tnal~ujos de escaleres 
elas fot·talexas e Asylo ele Jnvalidos com e1apa ele 
·praça de pt·ct pelo § 9" e abonos de passagens a 
officiaes na Capital. supprimiclas as ultimas .pala-
\Tas e alJonos d e jJassogmts a. offi.C'i aes na GrtJJitol. 

Aug-n1entacla elas segui-ntes quantias: 

Es :.ado Maior do Exercito 

4-Exped!ente, l iv ros, jorn aes , r ev is·!as e outras cles-
pezas, assim ,r ecli g;iclo: Expediente, livros, j ol' naes. 
instrum ento!=; e out 1'as clespe:~.as, inclusive a cl·es pe-
za ele ma ter-ift l pant a publicação ele trabaJol1o.s mi -
11 ta r es, ex c! Ltsi vnm ent e ele ·caractet• ofl:icia!. .. · · · · · 

9 . 152 :57 2$090 

400 :00 0$000 

44 :720HOO 

1 .000:000$000 

35 :0.00$000 

30:000 $000 
20 :000$0 0L• 

20.S : 000$00~ 

100:000$000 

10 :000$000 

10:000$000 

35 :00 0$00 0 



Diversas despezas 

:1lo---<Para os trabalhos ·de levantamento da Carta Geral 
da Repub!ica, ü1cluidos os vencimentos dos auxi-
liares civis e diarias dos off.iciaes e 'Praças, ex.pe-
diente e despezas diversas: · .... .. ..... . ......... . 

Des·pezas es·peciaes 

:para acqui'sição ·de aeroplanos ·e sua ·conservação, cons-
trucção de um pequeno l1angar e officina de repa-
ração . . . . . ...... . .............. .. . .... .. . . 

Para ·eventuaes . .. ... ... ....... . .. · ..... . .. ....... . 

Total 

To:al (papel) 

.ouro ..... . 
I 

50:000$00'0 

150 :000$0oii 
150;QQ0$000 

12 .9·67 :800$000 · 

80.540 :8518$649 

300:000$009 

§ 1. 0 E' o Pres·idente da :RepubHca autorizado : 
a) a mandar a outros ·paizes, ·COmO addidos mili'tares, em ·<õom-

~issão, oito officiaes superiores ou .çapitã·es •llabilitados, ile comprova-
da capacidade, correndo a •des·peza •com• differença de vencimentos e aju-
,da ·d•e ·custo d•e accôrdo com o art. 18 da iei n. 2.290•, '<i€1 13 de dezem.b1'Ó 
de 1910, e respec tivas tabellas, 'Pela verba 1•5" do artigo acima: · 

b) a mandar, dentro dos recursos orçamen•tarios, servirem arregl-
.mentados nos exercitas estrangeiros os seguintes officiaes das armas Li't> 
.engenharia, artilharia, <õav.allaria e infantaria: " 

Engenharia 

1 tenente-coronel • 
.1 ·major 
5 orup-itã;es 

·4 primeiros tenen tes 
.J segundos tenentes ou aspirantes 

·Cavallaria 

1 tenente-coronel 
·1 .major 

3 capitães 
4 primeiros tenen t.es 
i) .se'gundos tenentes -ou asph•antes 

Artilharia 

1 te·nente-coronei 
1 major 
3 capitães 
4 primeiros tenentes 
4 segundos tenentes ou aspirantes 

Infantaria 

1 tenente-coronel 
1 major 
4 ·capitães 
3 primeiros tenent·es 
7 se,gundos t~nen tes ou aspiran,tes 

Esses officiaes irão em grupos de ·cada arma e ·formarão no seu re-. 
gresso as officialidadel;) ·de unida•des respectivas do Exercito, que ficaraL' 
..consti tuindo as ·uni·dades modelo ·de ins'lrucção; • 
· .c) a mandar de dous a qu·atro o•ffi·ciaes ·praticarem em uma escola 
de . artiJharia de posição e acompanhar os progressos .de artilharia <le 
"trosso calibre; 

d) a mandar fazer o .curso em uma das escolas ppaticas 'de electri-
-çi-dad·e •Çlo paiz, sem onus nenhum, quatro ou seis inferiores do Exer·cito 
-com as necessarias habilitáções; 
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e) a contractar professores especiaes e ins•tructore~ estrangeirO& 
para servirem nas escolas militares, abrindo para esse 1!\m os ·credito:;; · 
que forem julgados necessar-ios; 

f) a rea!.izai· ·co-ntractos •por tempo ·nunca maior de cinco annos. 
·quando ·versarerri sobre •construcçõ·es, armamentos e illuminação d:e es-· 
tabe1ecfmentos militàres; 

g) a mandar -dist.ribuir '!)ela 'Direcção d·e C.on•tabilidade e ,pelas ~
legacias .Fiscaes nos Estados as quantias necessarias ·dos .us. ·Z2, 25, 26 ,. 
27. e 29 e consignação «Forragens e ferragens>) do titulo Desp·ezas JJJs-
1J6C1iaes da !·ubrica 14" aos •co>nmandantes de Jns.pecção, de ·br,igrudas O.ll 
<las differentes unidad·es do •EJ<er.cito .na Oa:pi,tal Federal, - nos Estados do .. 
·Paraná, 8anta Ga:tharina; •Rio !Grande do iS.Ul, ·Mat·to Gr:osso, Bahia, ®se 
•Pirita ·Santo, ·Rio d•e .Janei ro, Nl!inas IGeraes, Parahyba, •Perna.m•b.uco, ,sã_o . 
.Paulo e Goyaz, ·para que as •differentes unidades do Exercito d'açam di- · 
ll'€ctamente os supprimentos dos artigos que l-he ·são necessarios e .cujas . 
<'Despezas correm ·por .conta dessas m esmas ·consignações; 

.h) a •t ornar ftnnua·es .Os .CQ'n1tra·ctos 1cle foTnechnentos rde viveres, for-
ragens, ferragens, arUg·os d·e asseio -e illuininação ás •differentes guarni-· 
ções do Exercito e aos hospitaes e enfermarias mlilitar·es, bem assim as .. 
·fixações dos valores 'j)ara an•açoamento e di·etas, fica:ndo nesta •parte -re-
vogados ·;)3 a:rts. 11 ·e .213 do r-egulamen•to •baixado com o decret o num~-· 
•·o 2. 2113, de ·9 d e Janeiro ode 18·9>6; 

'i:) ·a ·COnstituir •com ·300 homens •de •i.nfantaria as compan·hias re-· 
gio·naes dú ·Alto •A!cre, Alto .Juru>.l. ·e Alto IPurús, ·cada uma .co,m um capi-
tão, um -1° tenente e dous segundos tenen•tes, ·podendo des'Pend·er para. 
esse fim 50 :000$000; " 

j) a ·emancipar as colonias mi!ita·res de 'lguassfi e Alto Uruguay,. 
íreservâmdo ·nas n1esmas colonias as áreas nec·essarias 1para os diversos 
serviços milHares. 

§ 2.0• T em direito á gratifi·cação m;ensa.J ode 8$ a ·praça d·e ·pret não 
grad·uada e .engajada de .accô!'do com -o paragrapho unico do art. 73 da • 

. •·egulamen•to que baixou ·com o decreto n. •6.947, de ·8 de maio de 1908 . 
·§ 3. 0 Gs aopirantes a officia:es terão, .al.ém dos vencime-ntos fixa-· 

<los pela lei ·n. 2. 290, de '1.3 d e ·dezemb-ro de 1910, a •diaria de 4$, •cor-
rendo a respectiva cles;peza por conta •da ru·brica 8" do ar·tigo acima. · 

§ 4. 0 Os ofoficioaes uefor.moado.s •e.m exercicio de qualquer funcção no• 
'l.Vlinisterio da >Guerra ou suas •dependencias ,perc·e'berão a}ém do soldn 
de reforma, '1.Hna gra-tificação até o maximo de 20$, a .qual •COrrer'i por· 
conta {ia rubrica 8", conside-ra;ndo-se como funcçõ·es l)rO'j)r·iamente mili-: 
!lares as lfuncções nas unidrudes .da,s armas •co.mbatentes ou •de jus,tiça mi--
li!tar, 

§ 5.•0 Aos officiaes promovidos -ou graduados serão abonadas, me~ 
<liante requerimento, as seguint·es impo·rtancias, para serem descontadas-o 
-t)e!a odecirna •parte •do r espectivo soldo m ensal: 

De segundos •tenentes a .capitã:es .......... . ..... . ....... . . 
iDe n1ajores a cor.onei.s . . . .............. . . . .......... . ... . 
De generaes .. . ." . . . .................................. · .. 

" 

600$000> 
'800$000 

1 :200$000· 

Nelihum ou•tro abono, previsto em l·ei, se fará sinão sob condição do . 
pagamento ·integral dentro do a;,nno corrente 

·, § 6.0 N·a vi.g·encia ela 1present·e lei sõme•nte ás .familias de officiaes. 
se1·ão permittidas as ·consignaçções, e estas a.té o rr·espectivo soldo. · 

· § 7. 0 O.s ~mtes, 1)rof·essores ou -adjuntos dos institutos militare~ .~e
ensi!'lq que forem v italicios sóme·n.te poderão ser 11ostos em d•spomb•ll-;: 



àade por extincção elos Jogares é1ue exerçam e uma vez que não possam 
ser aprovei lados ern ou tro car.go do magisterio militar. 

§ 8.0 R espeitadas as mat'riculas .já effectuadás nos co!legios mili'ta -
res, ·em caso nen.hum e sob ne-nhum ·pretexto poderão ter os ·Collegios Mi-
litares ·d o R io de Ja•neiro, •Porto Alegre e -Barbacena mais de •600 alum-
nos o ,prim ei·ro, mais de •300 o s egundo e mais de 200 o ultimo. 

§ 9. 0 -Cp.n ~ inúa em vigor a disposição do art. ·3° da lei n . 1. 687, àe 
· 13 de agos·to de 1907, para ;pa gamento ·dOs soldos devidos aos vo\unta-

rios e r elativos aos· exercicios anteriores ás datas dos reconhecimen,tos. 
dos -dire itos elos mesmos aos J'efericlos so~odos vitalicios. 

- 1§ 10 . Fica vigorando ·como .credito espocial ·e para o mesmo fim O· 
saldo elo credito aber :o •Pelo decreto n. 8. 735, de 23 de maio de 1911,. 
correndo :por conta des t·e credito as despezas com a acquisição àe ma-
chinas e o a pparelhame.nto .·das officina.s .·dos Arse naes de Guerra <'!e 
Porto A: egre e Matto Grosso. . ' 

O Sr. Preo'·dente - Vou .submetter a votos as emendas . 
Votação ela s eguinte em enda, n . 1, do Sr. João Vespuc-io: 

· «Ao artigo .unico, n. 30 - Onde se diz: Para eyen tuaes, 150 :000$ ; 
diga-se : «.Para even tuaes ·3 O O :O n ü $O O O." 

A est·a e1n enda a Commissão offereceu a seg uin't e emenda substi-
. tutiva: 

•«.Para eventuaes e .serviços extraordinarios, 350 :000$000.)) 
Posta a ·votos, é a pprovacla a emenda· subs ti tutiva da Commissão .. 

O Sr. Calog);ras (1Jellc; o>'clem) - Peço a verificação da votação. 

O Sr. Pres.:Í:lente - Os s·enhor·es que · app rovam a emenda queiratn 
levantar-se, cons érvanclo-se ele pé. (Pa1osa. ) . 

Vota·ram a favor ·da ·em en·cla á direita 44 'Srs. De.putaclos, 1á esquer .. 
da 35. 

Queiram levanta r-se os senhores que vo tam. .co-ntra. (Pausa.) Vota. •. 
·ram ·Col'btra a ·emenda á 'Clirei'ta dou.s Srs . . Deputados , á esquerda um. 
Total 8·2. 

Não h a numero. :Vae se ·proceder a chamada. 
ApenH.s 9 5 Srs. D eputa dos respond eram a c hama da. Não h a numero· 

para s·e proseguir na .votação. 

0 Sll. Presidente - V·ou submetter a votos as emendas . 
Votação da seguinte emenda, n .. 1, elo Sr. Jo!lo. 

Sessão de.. 25 de Vespuci·o: 
,Julho «Ao artigo unico, n. 30 - Onde se diz: Para. 

eventuaes, 150· :000$; -cliga-.se: «Para eventuaes, 
300:000$000.)) 

A esta emenda a Commissão ·offereceu a seguinte ·emenda substi-· 
tu·tiva: 

•«Para eventuaes e s erviços extraordi·narios, 350 :000$000. >> 
Posta a VO DOs, é approvada a •emenda substitutiva da CommiSsão,. 

ficando prejudica da a emenda n . 1. 
V·otação da seguinte em end1a n . 2, elo Sr. João V espucio: 

·«Accrescente-se ao artigo unico: 
Os lentes, professores e adjuntos dos insti•tutos militares de ensino• ·. 

que forem vitalicios e estiverem em ·di·sponibilidacle e na vigencia ·da. 
pres.eHt·e . lei · não quizerem a ssu1nir a regencia de ·sua s respectivas aula.s,. 
perderão ·as gratificações 1dos re spectivos ·cargos.>> 

·Posta a votos, é approvada a e1nenda n . 2. 



Votação da seguinte emenda ·n . 3, do Sr. Rodrigues i;)alles Filho: 
(( :<\o n. 15, ·§-. 1°, lettr,a b - .A.ecrescente-se: e a mandar dous offi-

ctaes do Corpo de ·l:?aude pra-ticarem nos hospitaes militares.>> . -

.. . O St .. . Jioão Sitn:P~~o.:,o ( *) (1Ja?"C~ encamiflthOA' a votação) Sn·. 
Presiden.te, a Commissão de Finanças, pelo seu relator, aconselha â. 
Camara ·a rejeição dessa emenda, de accôrdo com a declaração por 
escripto feita no dispositivo do projecto, mandando praticar nos exer-
dtos arregimentados na Europa . os officiaes das quatro armas comba-
tentes. E' uni disposHivo governamental, isto é, um dispositivo pedi:do 

.. pelo Poder Executivo. A emenda que manda accrescentar ao numel,'o 
· d·esses officiaes os .o-ffici.a-és do :Corpo ele Saude não p6·de ser .acceita, 
' não' s6 porque a verba consignada no projecto do orçamento não pe.Ji-
. miHe maior numero de officiaes, como porque o Sr. Ministro da Guerra, 

à quem cabe, melho·r do que â. Commis·são de Orçamento e ainda mais 
do que ao Relator do Orçamento da Guerra a censura do illustr.e Depu-
tado . pelo Districto Federal, en1endeu não ser conveni·ente, não .s€r 
necessario cuidar· da ida de officiaes do C.orpo de Saude do Exercit'o 
á Europà para fazer aprendizado. 

iNem a Commis.são de Finanças, nem seu Relator, por injustiça ou 
má vontade, por uma excepção odiosa, fez essa exclusão. 

ü SR.. SALLES FILHO - Disposição que .sempre existiu nos projectds 
anteriores, ·excepção feita do do anno passado . 

ü SR. Jo'Ã.o SrMPLICIO - Essa mâ. vontade :não existe, por isso não 
cabe censura â. ·Comm1ssã.o. A censura... · 

·O SR. SALLES FILHO - Não censurei; fiz apenas um pedido á Ca-
.mara. 

0 SR. JOÃO SIMPLICIO - . .. . dÔ nobre Deputado pelo Districto Fe-
deral cahi u em cheio sobre o Sr. Mini·s1ro da Guerra. 

. 0 SR. SALLES FILHO - Não tive essa intenção . . 
ü SR. JoAo SIMPLICIO - .A elle e não á ·Commissão cabe a censura. 
O SR. JOAQUIIVI PIRES - O ·Sr. Mini.stro · da· Guerra pediu exclusão 

_dos officiaes ·do Corpo de Saude? 
O SR- JoAo SIMPLICIO - O Sr. Mi.nistro da Guer.ra pediu a medida 

co·nsig·nada no projecto de orçamento. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Mas que medida ? A exclusão dos · officiaes 

do Corpo de Saude ? 
0 SR. JOÃO SIMPLICIO - 0 projecto est!i. •PUb.Jicado. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Eu pergunto si o Ministro pediu a · exclusão 

dos o.fficiaes do ·Corpo de Saude. Si pediu, eu votarei com V. Ex. 
O SR. JOÃO SfMPLICTO - Vou ·responder ·:· o Sr. Mini·stro da Gue.rra 

'· pediu o que está ·no rprojecto: não pediu ·nada com .relação a<Ís 'officiaes 
do ·Corpo de Saud·e. ( To··o,cam-se muMos Cf1Ja?·te-s.) . · 

t Sr. Presidente,- minha aHenção fqi mais que regimental para Cüin 
: o nobre Deputado, autor -d·a ·emenda, ·porque part-icularme·nte ' lhe dei as 
razões por que o Mini•stro da Guerra não acceitava -su.a . emenda. Es-

. tranhei, ass-im, que, ap6s essa explicação\ · o nobre ·be.putaod pelo Dfs. 
tricto Federal viesse assaca·r á Commi·ssão accusações que deviam caber 
ao Ministro da 'Guena. · 

·O SR. SAÍ-LES ·FILHO - Não apoiado, a censura não p6de cruber ao 
Sr. Ministro da -Guerra, porque . elle não legisl~. .<\ C amara ·ê que faz 
as leis. : 

·A Commissão ·de Finanças e seu relator sentem-.se bem na com-
·. pailhia do Sr . Ministro da Guerra quanto ·ás accusações feitas pelo 
. nobre Deputado pelo Di-stricto · Federal, ·e pedem á Cama!la dos Srs·. 

Deputa-dos a approv.ação do seu pareeer, i·sto ·é; pedem que a emenda 
não seja approvada pelos motivos que acab de declarar. (Mu;ito ben;t; 
muvto bem. ) 
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o Sr. Rodr;gues Sanes F.iÜto (*) (pela o>·clem) - S-r . . P resid-ente, 
Deput ado neophyto, co·m dous mezes apena s de posto , a cousa que mais 
me atemoriza ·.neste r ecinto é a: f erula do Regimento, com que v , Ex . 
chama á ordem os r ecalcitrantes. 

. No Regimento da Camara, que tenho em mãos, não encontro , em 
nenhum dos seus a rtigos, disposição alguma em que elle clara e ex- · 
pressa mente permitta .a; discussão, maximé no momento da · votação, e . 
sob o pretexto de enca minhai-a, em r elação a m a teria já dis:cutida: 'a:' 
a.'ssumpto que já foi encerrado; •não posso por -essa- r a zão acompanhar 
o meu nobre coUega, discutindo agora a emenda. 

Peço, porém, licença 1Jara dizer duas palavras como )lreito ·de · ho-
menagem a - S . Ex . 

. Abso·luta.!)lente ·,não tive em mira de.s·l.'esp<ütar o Sr . Minis.tro da, 
d ·uerra. Não ·s a~bia que S. Ex. estava eni causa, uma·' vez que se cogi-· 
tava de fazer le!s; e as le is são feitas pelo Parlamept'O. . .... , 
0 ·Dirigi ·af)enas um ,appe'llo supplice e humilde á Commi~são de Fi- · 
n anças para . •não consummar uma injusti.ça. ' · 

!Não podendo discutir materia i·á discutida, .PeÇo, não obstante~ 
ainda licença para dizer -qué o Corpo de Saudé foi a victim'a; e· as 
v i climas teem por si a ·sympa1hia. . 
_ E-ssa sympathia se revel-a no di-reito que foi -conferido ao ·Corp·o de 

Saude, em diversas legislaturas. O que o Corpo de Saude· pede não ·é 
que ·.se .diga. que os seus __ direitos sejam iguaes aos dos o-fficiaes ··da.s· 
1'1'\e.iras, porque isso_ j á foi dito pela ·Constituição. Elle pede que a 
Carnara diga si o Exercito nacional ·precisa, como às exercitas do mu·ndo 
inteiro·, de um corpo de sau-d.e prepara-do· e capaz de dar o maximo do~. 
seus serviços' 
~-· 

Posta a votos, a emenda n. 3 é rejeifada. 

·O .Sr. Rodrigues .sanes Filho (pel-d o>·clern) - Péço ver'ificaçllo d a; 
.votação. ·: "T. 

Pro-ceden(J,o-S1e á verificação da votação, recon.hec·e·-se terem v D'tado 
a favor 25 e contra 71 Srs . Deputados . Tota l 96. - · 

O Sl\ Presidente - Não h a numero. Vae se \'roce der á. chamada .. , 

O Sr. s ·m,~ã. o LeaJ (1° Sec~·etaTio) procede á chamada dos Sr~.-
J?eputados. . . . · 
•.: Feita a . cha;mada, r espondem 110 ,Srs. Deputados. 

·o Sr. Presidell\te - Respondera-m á ·chamada li à Srs : Depütados· .. 
Vae se pro seguir nas votações. · 
P eço ·aos Srs :. D eputad·os que occupein as suas cadeiras . 
'A ma.tenia que se- es·tá votando ·é um orçamento. Quando a M<?sa 

i:niciou as votações a lista da porta accusava a presença de· Ü5 Srs > .. 
Deputados, entre tanto, :á primeira v.erif.icação não houve nume·ro. ··· 

_, Tomaria a liberdad-e de pedir aos Srs. Deputados,. uma vez que 
pela .. chamada se verifica apenas a presença ·de 110 Srs . Deputados, 
q.u.e .se .não retirassem do recinto pat:a n~o sujeitarem a Mesa HO. afanoso 
'ti·itbalhQ de . u.ma . no'{a chamada em. seg,uida .{t primei'ra. el11 Que se ve-
rtficou nuinero legal. ··, ' l 

. Yae .. se ,proceder á votação da_ emenda n , .3. 
Peço aos -Srs. Deputa dos que se mantenha m nas suas __i)osi\)õ1s para 

se ·proceder '>á 'verífica ção da votação. · · · .. · 
0> s-enhor-es qu'e approvam a emend a: qúei ra m· se' Jeva!ltã.r> (Pàuia:) 
Votara·m a favor· 29 . Srs. Depu tado·s: .- - ··. - ··· .. '· 
Queiram Jevan tar-se 'os senhores .. Qu'e' votan'i "co'ntr·a ,:· (:P.ctusa-~ ): ·.: 
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Votaram contra 7-3 . Srs. Deputados; total, 102. 
Não h a · numero. Vae se proceder á nova chamada. 
Fei·ta .a chamada, verifica-se terem se a use·n ta do os Srs. Mo h leiTo · 

<de Souza, iFirmo Braga, Bezerril Fontenelle, Frederico Borges, Camillo 
de Ho1la~da, Miguel Calmon, Pedro Lago, Francisco Veiga, Irineu Mà-
chado, João lLuiz de ·Campos, Anniba! 'Toledo, Luiz Xavier e Victor 
·de Britto. 

o· SI.'. Preslidell\'be - Responderam á chamada 104 Srs. D eputados,· 
Não ha n umero para se pro seguir nas votações . 

O ~r. Presidente - Vou submetter a votos a emenda n. 3, cuja 
·votação· ficou hontem interrompida. 

Votação ·da seguinte emenda .n. 3, . do Sr . . R<>-
di'igues Salle.s Filho : .Sessão de 26 de 

Julho «Ao n. 15, § 1°, le'ltra b - Accrescente-se: «e 
mandar dous officiaes do Corpo de Saude a pra-, . 

ti.c!J.rem nos hospita.es militares." 

O Sr. cel!so Bayma (p,ela onl.em) - Sr .. Presidente, a ' emenda sob 
·n, 3, . do . Sr: ·Sa!les Filho, autori·za .a concessão de licença, afim de pra-
ticarem na Europa, a dous officiaes do Corpo de Saude do ·Exerci'to. 

Çhamo a a tten\;io da Camara par.a o projecto da Commissão de · 
'Finanças, .que no § 1° concede ·esta licença, na arma de engenharia, 
:a · um tenente-coronel, a um m ajor, cinco -capitães, quatro 1°• te-
nentes, nove 2°' t enentes ou aspirantes, to'tal, 20 ; na de ai:tilharia 
concede a mesma licença a treze officiae:;;·; na arma de cavallaria a · 
14, á frente do.s q·uaes um tenen'le-coro:nel; na de infantaria a 16 
officiaes, fazend-o um total ·de 63 officiaes das armas combatentes do 
·Exercito. . 
· · Ma·is ain-da. N:J, le ttra c dá-se igualmente ao .'Presi-dente da Repu-

blica a faculdade de ' mandar ' de dous a quatro· officiaes ·-para · o mésmo 
-fim praticarem nos ex;ercitos europeus. Entretanto, a emenda ·d<> Sr . 
. :saile.s Foilho, que conoede essa faculdade em re1açao a · dous · •officiaes 
do Corpo de .Saude do Exercito. •teve ·parecer contrario da Commissão 
de Finançrus·, sob o fundamento ·de que as nossas -eondições fi.na.nceiras 
não permittem que s<;> destaque esses dous -officiaes _para praticar nos· 
estabelecimentos europeus de bygiene militar, onde el! es se possam: 
'instruir de aocôrdo com os aperf·eiç'oamentos modernos de sua ·pro-
:Üssão. (Apof,aàos.) 

O SR. ,JOAQUIM PIRES E a emenda ê sem. aug;nento de despeza. 
ü SR CELSO BAYMA - A Camara ·vai, portanto, votar e.ssa facul-

<>lade ao Poder .·Executivo de ·mandar -a :muropa '11 officiaes -·das armas 
i:lombatentes -e neg·ar, se ,porventur-a aceitar · o parecer da · Commissão 
l!e · Firia.nças, a · façuldade siinplissima; ad:->ptftda · no nos:so Parla,mento 
até· hoje, - e agora i·nterrompida; ela ida á · Europa ·de dous officiaes ·-do· 
Corpo -de Saudé, afim de . fi·carem a par dos adian'tamentos modern-o·s 
.('fa' hygien·e militar, de modo a poderem na sua profissão presta r á Pa-
tria o concurso de seu devotamento. 
. . .Peço por iss·o a attenção da Camara, para essa. meài'da. A · Repu-

bllca Argentina tem-n-a ininterruptamente .adaptado em seu orçamento. 
o . P.araguay_ tambem inandou, o anno passado, medieos militares á Eu-
top€t' pa,ra aquelle fim. Não ê, portanto, pos.sivel qt:e o Parlament·o bra·-
s!leiro tenha: proced'imento contr_ario. (lliuito . bem-.) 
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o Sr. J;oão Simplidio (•1J-e~c~ o1·cLem) - .Sr . <Presi-dente, •a me-
·il1da pedida pelo Poder ,Executivo. não é para mandar ·Officiaés · uo 

·.Exercito prati·carem na Europa; é mais restricta, porque tem por fi1n 
-autoriza i-o -a mandar um numero determinrudo de offici.aes de cada· um a . 
·d 'as armas ·combatentes servirem arregimen:tados nos exercitos europeus.' 

O SR. ALBERTO ··SARMTilN'l'O - Com que fim? Para se instruirem? 
0 .SR. J OÃO SIMPLICIO - Vou lá. V. Ex. não ,permittio que eu 

·co:ncluisse o meu pensamento 
N6.s não podemos · cogitar da reorgan ização d•o.s serviços do E xer-

--cito, abraçando-os em todos os deta lhes. O Poder Executivo ent~nc1e 
·•q'ue deve primeiramente tratar das armas comba-tentes, para depoltl! · 
cogitar dos serviços a uxiliares. 

·A medida pedida pela emenda é qu e seri a i·njusta. Porque destacar 
·dbs serviços a uxi-li ares dous .inedicos para servirem nos exercitos ·euro-
·peus, quando a emenda deixa de lado os_ pharmaceuticos militares; .os 
·veterinar.ios, os dentistas militares e outro.s officiae.s dos ser viços · 
·militares? 

UM SR. DEPUTADO - A emenda d-iz - officiaes .do .CO)'po . ·de 
:Saude -; não diz - m edicas. 

O SR.. JoÃO SIMPLICIO - •A lém disso, o Governo não ·julga oppÓrtuna . 
. a:" rnedida, porque .pequeno é o numero de offi ciaes do ·Corpo de Saude · 
·e'· i·n.significante para os diversos serviços do Exercito, de so·rte -que a 
'l'etir:i.da de ·. dous officiaes desse Corpo traria ,prejuízos extraordinar';.os . 

·no momento ao .serviço . · · 
São estes os motivos, Sr. Presi-dente, por que a ComTI!issão acon-

:selha m a is uma vez a rejeição da emen da. (Mwi>to bem! lfút~to bem!) 

O Sr . . Cae-tano de Albuquerque (jJ-ela 07'<Lem ) - S•r. , P .r.es•i-den te, . 
·preciso fazer u Ína declaração, imposta pela minha conscierÍc\a. · . 

. · Por uma inadvert encia la m entavel não , assignei o· pa·recei::··-ci1l' C_om-
·TPissão de Finanças -co.in rela<;;ão a esta emenda, corri· a · rés:i.1-if;a .l'qúé 
devia fazer, visto como, verbalmente, procuTei justifica:J-a'""_péf-lti1'ÜF a'• 

·é ommissão de Finanças . E' uma necessida:de -tão legiti•tna á. ·;quê"·'pró '-
. cura satisfazer a enienil"a, que officiaes do •Corpo de Saude pratfquem'.· 
·na ® uropa (m1t~to bem), como a de qualquer· ou tro offici-al que . v.á , 
'·illustrar-se nos exercito.s •da ·Europa. (M~t-hto bem.) · 

Sr. Presidente, ,(, noção que está hoj e dominando em tod'Os· os exer- · 
•c-itas modernos a relevante importancia do se·rv iço medico n a paz · e : na. 
_guerra . . . (M1tqto ·bem.) · 

-0 · SR. CmLso BAY.MA - Principa lmente nos ul.timos v\"!1t e annos .. . . 
-0 SR. CAETANO DEl ALBUQUTilRQUE - E a ind a m-uito recentemeÍlte -

·nõs -tivemos dis~ o uma lição e loquentissima da guer ra .russo-j apo•neza 
(-apoiados-) ; onde o maior florão ·de gloÍ'ia dos · j apoilezes !oi certamente 

·o seu serviço medico ( .núi-to be1n ) , que nã;o se limitou só mente a· 
prest ar .soccorros e a tratar os seus comp-at-riotas que t ombar a m n") 

·campo de •batalha, mas que levou a inda a lém · a süa · sabedOria e ' com· 
· )}etencia, prestando preciows serviços aos· proprio.s inimigos que cahi-• 
·ram, tamb€m, nos combates. Portanto, S-r. Presidente, eu precisava ·dar·• 
. esse desabafo á .minha consciericia. ' 

. . · •T enho uma certa pratica e co·nheço o que se passa na E uro-pa com -
·Officiaes que lá vão estudar . A inda recentemente o :Marecllacl Hermés. 
teve "neces-sidade de mandar um medico que se achava alli: em. passeio, 
:i Berlim , estuda r a importante applicação ·do g rande · inv-ento qu·e .é ··o 
·iio·s· · para que elle fosse convenientemente empregado em . nossos hos-
·:p1faes militares. 

Esse medico fo i a Be>~lim cbm remuneraÇão escassa, estudou o as-
'll<l!mpto ela -maneira a mais efficaz e de ta-l modo· q ue <se póde . d izer que · 



a~ mais promptas e completas app licações que se fizeram aqui do 60~ 
tivera m inicio ·nos hospitaes militares, ·para honra do nosso Exercito .. 

· Voto, portanto, a favo r ·dest a emenda, ·sendo assim coherente com.' 
as palavras que proferi na Commissão de Finanças e que, infel'izmente, 
não pude trruduzir no voto vencido ·da mesma ·Commi-ssão. (Muito bem;-' 
mttito bem . ) 

Posta' a votos, é approvada a referida· emenda n. 3 . 

•O Sr .. Mauricio de Lacerda (peta O?Ylem) - Requeiro verificaçãG".'' 
d~ . votação. 

Proceden-do-se •á verificação da votação, reconhece-se t er em votádo· 
a favo r 60 Srs. Deputados e contra 60. · 

O sr. Presidente - A votação desta emenda fica adiada nà fórma. 
d,b a rt . .. 208 do Regime·nto, por tel' havido empate. 

E' rejeitada a emenda n. 4. 
~ota(}ão da seguinte emen-da n . 5, do Sr •• A~gusto do :Ama-r a l : 
•«Nas a utorizações ao Presidente da •Republica no § 4°, s upprima- .. 

s·e : a ·que se segue ás palavras. «rubrica 8•)) a té o final; e acérescente-. . 
se: 'á excep·ção daquelies que tiverem, por força de lei, a categoria .. 
de rchéfes ·de divisão -ou ·secção -dos Departamentos rda s-ecretaria de: 
'E_sta-db <;l-o Ministerio da Guerra ou exercerem comma•ndo·, que cons-er" 
varão os . vencimentos que ora percebem, por serem essas funcÇões pro---
.priamente militares.» 

O Sr. Jacques Ourique (para encaminha•· a votação) - · ISr. P.re--
•Skl•erlte, parece·,me que ha .ma;nifesto equivoco no parecer -da Com,missão. 

A emenda-apresentada pelo' meu distincto collega por Pernambuc o, o; 
Sr. A,ugus'to do Amara l, pede que se supprima no § 4o · •o que se segue 
4 .. rubrica 8~, até o final e -se racrcrescente: Ká excepção da.quelles que · 
-tiveréín, por força de lei, a categoria de chefes· de divisão -ou secção· 
dos Departamentos -da !Secretaria de Estado do Ministerio a Guerra • . 
ou- m<ercerem commando, q!le conservarão os vendmentos que ora per-· 
cebem, por serem es.sas funcções :nropria;mente militares». 

Diz a Oommissão: •«Por força 'da lei não ha nenhum official refor--
mado que exerça o cargo de chefe de -div isão ou de ·secção de _ Departa:-·• 
men:to da :Secretaria de Estado do Mi·nisterio da Guerra. A disposição-. 
d-o 'pr-ojectó t em em vista acabar com uma · .situação que nã;o é muito 
l<:gal, . nem_ muito ju-sta» . ' 

. Eu digo que parece que a •Commissão .s.e equivocou; Sr. Presidente; 
--em -primeiro lugar. (Gramd:e sttssu1'1·o.) 

1.· 

--- -- o ·Sr. P.residente (deWis de ag~ta1· •os tymlpanos) - Attenção!: • 
:P~mbro ·:a:os 1S1:s. •Deputados -que .ha um orad·or na tribu.na para enca--· 
in-i#ha:r a votação, sem sequer ser ouvido pela Mesa. Peço -attenção parai 
que o orador possa ser ouvido. 
··r• iO SR, JAcQUES ÜURIQUE - Em primeiro lugar ha uma má i.nter-

' 'iJretaÇão do que sejam funcções milHares. Não ha· no Ministerio da.' 
.Guerra ftincções que n ão sejam militares. V. Ex . sabe que, nas causas ... 
d/i _Departafriento da Guerra ha 'Commando militar e administração mili- . 
ta1', e t•odos nós .sab.emos as funcções ·que incumbem a cada uma.-
(C!E)ss-as divisões militares. '-Todas essas funcções são militares. Se a l-
~U'_lS _.çivis têm funcções no _ Ministerio da Guerra, sua·s funcções sã0>1 



rec.anhecidas como funcções militares, tanto que o Estado os mand,<L;, 
andar fardados. 

·Em segundo lugar diz a Commissão: «A disposição <'lo · pr<ojec:to 
tem em vista ll.Cabar 'Com uma situação que não é muito legal». 

Os reformados, chefes de ·divisão do Departament•o da Guerra, 
devo •declarar a V. Ex. e 1i. Camara, -existem em virtude de um decr.eto-. 
·dQ, Governo do Sr. Affonso Penna, ·depois publicaao no .. Governo d'?·· 
~l'. Nilo Peçanha. 

?or esse dect'eto, ·crearam"se .cargos ·de chefes ode ·divisão, entre-
gues taxativamente a reformados. Tanto mais necessaria era essa clas-
<!ificação: quanto se exigia que para o -cargo de chefe da 4• divisão do 
·departamento od.a antiga IntendencLa da Guerra, . fosse nomeado um 
official reformado que tivesse o · curso •de engenharia. 

V. Ex. comprehende que, desde ·que a lei exigia isso, legal er..: 
essa nomeação. Dir-me-hão: é uma :nomeação de decreto: Mas, eÚ re~-' 
·pond.erei que essa nomeaçãJo por decreto se dera com a 'concessão do 
Poder · Legislativo. Esta Camara a sanccionou, votando as respectivas 
quotas .pata o pagamento ·do official reformado. Parece-me, pois, q11e 
se · dev:e consid·erar como legal a nomeação odesses reformados, de accôr-
do com a reorganização ·da I•ntendencia da Guerra. Assim, peço a atten-" 
Ç~o a C amara para ·o que vai resolver. 

O Sr . . João SimpUcio (pela o•1dem) - Sr. Pt'esidente, a ·emenda' 
apresentada pelo illustre representante de Pernambuco manda consi-
oderar funcções propriamente militares a:s· funcções desempenhadas . por 
·dous ou tres chefes de ·secção do ·serviQ~ de administração do Ministerio 
·da Guerra. Quer isso dizer que esses dous ou tres officia-es reformadps •. 
que (lesempenham taes ·funcções, per·ceberão os. vencimentos integraes •. 
como se estivessem ·em actividade. 

Um tenente-coronel r-eformado, por exemplo, que clesempen•ha o 
cargo de chefe de seoçãJo do Departamento de Administração da Guerrà; 
receberá pela tabella os mesmos -vencimentos a que tem ·direito o te~' 
nente-coronel em serviço effectivo do Exercito. 
· ·A emenda visa: apenas dous ou 'tres offidaes. A ·commiS.são d·e· 
Finanças não pôde invocar ·em favor della lei alguma, porqué a r'át 
da reorganização ·do Exercito, que é lei geral, ·d·etermina qlie · diV'éf s.o'i 

. serviços serão execÜtados por officiaes do Exercito. 
A lei de ven-cimentos militares, êreada pelo Legislativo e sancCio-· 

nada pelo Executivo, prevê os casos em que os officiaes 'réfOI:riiados' 
perceberão os vencimentos integraes. · · · . ' ,. ,, . ..... ··" 

Regulamentos es·peciaes ha que mandam abo.nar a certos' bfficia:és 
-reformados o soldo pela tabella moderna e mais uma ' gratificação a ·qué 
possàrri por ventura fazer jús; a outros offidaes mandam dar sim-ples: 
mente o ' soldo pela <tabella moderna, -e a,inda a outros ' nem a este' 
soldo consignado na tabella moder.na ·dão direito. 

io SR. CAWGERAS - E esses regulamentos ·têm fundamento eni "ieii 
O 'SR." JOÃO 'SIMPLICIO - Foram .promulgados em virtude de . Jeí. ·' 
No caso de que se trata, que é o de çhefe de secção do Departa.:: 

mento da· Administração da Guerra, o · regulamento diz: "Esse cargQ 
é privativo de 'Official reformado»; nenhum official do Exercito etn. 
actividade poderá desempenha l-o. 

A Commissão de Fi.minças, pelo seu rela·tor, pergunta se um offi-
.cial em actividade' nãó pôde de.sempenhar o referido serv' iço, ou, antes: 
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__ :se os ·officiaes reformados p•odem receber vencimentos corpo se esti-_ 
· vessem em actividade? 

_ O SR. JAcQUES OuRIQUE - Podem, -desde que o regúlamento n1and a 
-e desde ·que estão em serviço militar. (Hct o-?.t~Tos ajJctTte:3.) · 

O -SR. JoÃo .SrMPLrcro - Não podem, por iss-o que são officiaes 
:r,eformados. 

>L A medida não é muito justa porque, quanto aos officiaes reformados," 
:sõ se respo.n.sa·bi!iza o Thesouro pelos · orde•nados e soldos co.nsigna.dos 
:Pela propria razão ·da reforma, e, quando func-cionarios puramente bÚ-
:t:.ocraticos, não podem ter direito aos v-enciment-os i-ntegi·aes -de o'fficiaes 
-em plena actividad-e. Dahi a emenda não ser mui1o justa. 

A Cama.ra, a querer -commetter um acto de justiça, em vez -de ma~ 
dar -dar a dous officiaes reformados vencimentos integraes, dever-la 
completar sua deliberação mandand•o pagar vencimentos integraes, sem 
.attender á .situação financeira do rpaiz, a todos os officiaes ref·ormados. 

O .SR. JACQUES OuRIQUE - E' que muito pouco.s o são." 
O .SR. JoÃo .SIMPLICIO - Generalize ou não permitta excepÇões. 
IUM - SR. DEPUTADO - Faça uma lei 1de caracter ·geral. 
O .SR. Joio •SrM-PLicro - Este é o caso. Nesta-s condições·, a Com-

·missão de Finanças, attendendo á situação financeira do paiz e não 
·se basean-do em lei a ·pretenção questionada, de accôrdo com o nobre 
"Sr. Mi-nistro da Guerra, apre.sent·ou o -dispo.sitivo do projecto do ·orça-
-mento, para o qual ped-e a approvação da C amara . . 
· .Posta· a · votos, é rejeitada a emenda n. 5 . 

.São successivamente rejeitadas as emendas ns. 6 e · 7. 
Votação da. · seguirite ··emenda .n : 8, do Sr. José Lobo e outr-os: 
«Onde se diz: «Para acqui.sição de aero•pla.nos, etc., 150 :OOO$>l, diga-

·se: «Para a.cquisição de aeroplanos e suas reservas, moorltagerh · de 
-õÚi"Cina, hanga?·, bem como para instrucção de pessoal na · Europa, 
dUJ·ante 10 mezes-635 :000$000 . 
'. ' 
,. . · O .Sr. J b-sé Lo·bo ('') ·. (pela o1·dem) - .Sr. ·?Pesid•ente, a em'encl,a 

-qu_e V ., Ex. acaba de annunciar eu a apresentei a pedido de um •offiCial 
do Exercito -cor:1 quem mantenho relações de intima e excellente -éa.rh~-

. ra.dagem: E' um -official ·distinctissimo, de grandé capacidade de tr.aõá-
1ho e que, de longo tempo, vem estuda-ndo a ·orga-nização · <do .serviÇo •de. 
aYiaçfuo-- militar -e sua appli-cação no Brasil. 
· O dispositivo co-ntido no 1Jrojecto -de, orçamento para 1913, a res-

neito -desta materia, causou a es.se -ort.icial, que, a lém dos predicados 
a ·que me r eferi, exel' Ce funcção de responsabilidade em um d•os depa_r·,_ 
tamentos da Guerra, profunda desillusão pela insufficiencia .da verba 
consignada. Elle tev-e occasião de m e -dizer: «Consign ar esta verba-. li-
·mHar a este dispositivo a preoccupação -orçamentaria, será tornar im~ 
ppssivel "' rc.<t.l izaçã-o desse serviço, .necessario ao nosso Exercito - a 
·orga.nizaão d•a aviação, será adiai-o por muito tempo». 

Em uma -exposição clara, -detalhada e fundamentada, o · mesmo. 
-cl igno official do .Exercito demonstrou-me cabalmente as s uas conchi• 
·sões, e de tal arte que -eu me promptifiquei a .apresentar emenda pro. 
curando remediar o mal. 
: V . . Ex. coinprehende, entretanto, que eu, advoga.do, cultor das Jet-
tras juridicas, sobre aviação não tinha jámais ·cogita.d•o, não tendo . sido 
nunca o ·assumpto obje-cto •dos meus estudos .. Por isso pedi ao illustre 
official que reduzis-se a breve memoria l a exposição bri"lhaJ"lte, que nie 
vinha_ de fa zer, para eom e l.la fundamentar a Einend·a · 
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V. Ex. deve estar lembrado t ambem que, annunciando-se a dis-
cussão do orçamento da Guerra, foi immediatamen·te en<:enada, -em 
virtude de nenhum orador occuvar a tribuna. E -eu não tive, <portanto, 
tempo material necessario para, ao formula r a ·emenda, jus tifkal-a de-
v idamente . . 

Essa justifi.caçãJo é qu e venho agora fazer, em breves termos, ode 
.accôrdo com o regimento, expli{!ando o porque do augmento da verba 
ode 150 :000$ para 600 :000$, como está n a emenda. 

A lei do orçamento actual , Sr. Presidente, autorizou o Poüder Ex-
-ecu tivo a organizar um .::ampo <le aviação militar, sem que, entretanto, 
fosse determinado o necessario <:redito, nem autorizada a sua abertura. 

!Considerando a irnportancia do .serviço, a . 9• inspecção militar 
mandou estudai-o, e eu vou tirar a justificativa da minha e mend·a de 
dad·OS · extrahidos desse memorial .a,presentado pela 9• inspecção militar 
a resPeito da orgamização do serviço de aerO'planos. 

'Não ternos nada, Sr. Presidente, !!1esta materi a, quer quanto a 
pessoal, quer quanto a material, quer quanto a local. Aliás. não nos 
·devemos envergonha r disto; porque a applicação do aeroplano ao exer-
·cito é de data m uito . r ecente. E' pensamento ela 9• i.nspecção organio:ar 
t'res sectores: um n a 9• ' .região e 1clous nas 11• e 12•, um em <:a<'la 
11ma. A boa organizaç~o de · cada sector exige ... 

O Sl'. l'(rr.sid.ente - Observo ao nobre <leputado que S. Ex. ·pedio. 
a palavra para encaminhar a votação . . 

O SR. JOSE' LOBO ~ E' o que estou faz-endo, tomando á Camara, 
menos tempo talvez que os oradores que me precederam. 
· I() SR. PRESIDENTE - E' o · que pensam todos os ora;dores que occu-
i>am a tribuna para en·cami.n-har a.s votações·. 
· O 1SR. J osE' LoBo - Perfeitamente; mas peço desculpa a V. Ex., 
porque estou desobrigan<lo-me de um compromisso tomado. e trata-ae 
de serviço publicÓ. Dizia eu, 'pois, que não temos n em pessoal idoneo, 
nem ·material _para a organização do serviço. O ,pessoal, portanto, -deve 
iier instruido na Europa, . o material tambem.: deve - ser · adquirido no 
êxtrangeiro, e, para isso é preciso verba. 

O memorial da 9• i.nspe<:ção, oirigido ao Sr. ;presidente da Reim-
blica, consigna as seguintes ver[\as: 

Ó?·ça.nento 

V erba material: 

20 aeroplanos (para os •tres sectores a 30 .000 fra ncos) ... . 
:Reservas pa ra os mesmos a 7. 000 francos ........... .. . 

· ~aterial para offici.nl!s ... . .... .. ........ . ..... . . . . · ... . . . 
Hangars .. . ...... . ............................. .. ..... . 
Çaixas de embalagem a 1.500 francos . . ........ •.. ....... 
Transporte de todo material .... . .......... : ............ . . 

Som ma 

Francos 

6oo.ooo 
140. 00.0 

1o·:oo·o 
50. 0'00 
30.000 
2ll.OOO 

850.000 
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Verba pessoal: 

±nstrucção da turma de officiaes, aspirantes e infer iores 
.na Europa durante 10 mezes .... . ... .. . . .. . ..... . . . 

Soldo e _gratificaçã·o : 

1 major (mensalmente) a . . ..... .. . . . . .. . .. . . 
2 1°• tenentes a 1. 500 francos . .. .. . ........ .. . 
4 ' 2o• tenentes a 1.300 francos . . ........... · .. . 
4 : aspiran tes a 1.000 francos. _. .. . ......... . . . 
2 · inferiorés (mecanicos) a 500 francos .... . .. :. 

F1·ancos 
2.700 
3.000 
5.200 
4.000 
1. 000 

15.900 
~ultiplicado por 1 O mezes . . . ......... . . ... ........ . .... . 
4.1 ,1 

9u~ 635 :400$000 . 

Francos 

50.000 

159. 00() 

1.059.000 

Não foi incluída .neste orçamento a verba pa{·a passagem e a juda 
de custas do pessoal, que corr erão pelas verbas geraes. · 

A verba, Sr. Presidente, por consegui.nte, -esiá justificada e eu ex-
fi-aio os i'lados respectivos de um documento official. 

O exercito fra nce.: consignou em seu orçamento para 1912 23 mi-
lhões de· fra.ncos para appiicação unica -e exclusiva do serviço de aero_. 
plan os. O exercito allemão tem para o m esmo serviço nove tnilhões 
ile marco's. Dei:iutado por S . Paul·o e pelo 3° districto, cuja séde é Ri~ 
beirão Preto , tenho ·enorme .prazer em tra zer a minha modesta colla ". 
botação á. confecção do -orçam ento da guerra quand o . . se. -t'rata d e orga-

-ri'í"zài· üm serviço já. hoje imprescindivel ao Exercito. (Muito bem; m1•.itP. 
beiit) . . '. ' 

O Sr: João Sim!'lioio (pwm enaqminhm· a votação) - Sr. Pre-
sidente, a. Commissã-o de F lnanças não pôde aceitar essa emenda, por~ 
que illla ·e leva extraord inariamente a despeza publ ica . . , 

Já. existe consignada no projecto a quantia de 150 contos para 
esse s erviço, serviço preliminar e modesto, cabível no orÇamento.-

{) Poder Executivo acha suffictente essa verba para i.nicial-'0 . 
A nossa situação fina nceira não permitte que o iniciemos com 

grandes luxos, e sim modestamente. E' o que a Commissão de Finanças 
tem a dir:er. (M?M.to bem.) 

O .S r. B ueno de A n dra da. (Pa?"<• encaminha?· a. votação ) Sr. Pre-
sidente, a emend a a res.peito da qual a Camara vai pronunciar-se é 
a . seguinte: · 

. .«Para acquisição de aeropla nos, et c., 150:000$, diga-se: «Para a~qu i~ 
síçã!o . de aer oplanos e suas reservas, montagem de officina, hangar, 
);l~m , como para instrucção de pessoal na Europa, dura.n te 10 meze!!,. 
63 5:400$000». 
' A . primei'ra assignatura desta emenda é a do meti iilústre collega 
Sr. 'José Lobo, ·como ·eu, representa.nte do 3° districto eleitoral de São' 
P .!(ulo, cuja séde é Ribei rão Preto. 

·l.sso prova que; quér a Câmara· Municipal· de Ribeirão Preto, quer 
nós,- qtie aqui a representamos, não somos inimigos do Exercito. 



O SR. SERZEDELLO CoRail:A - E me.nos dos aer-oplanos. 
ó SR. BUENO DE ANDRADA - E illem dos aeroplanos (ri•s.os); tanfo 

que elevamos a verba destinada a este serviço, para que elle seja bem 
.'feito. 

Julgamos exigua a verba de 150 :000$; tanto ê eÍla exi-gua, que 
oo particulares · andam pedindo, por meio de circulares e subscrlpçõe~, 
,auxilio para o serviço de a·erop)anos. 

Julgando como a Camara Municipal de Ribeirão Preto, que não 
é methodo . par-a organi'Zação de um serviço publico andar-se fazendo 
collecta por m·eio ·de subscdpções particulares, nós, os se·ils represen-
tantes aqui, nã.o só votamos pela medida, como propugnamos o au-
gmento .da verba. 

0 iSR. MAURICIO DE LACERDA !dá um aprte. 
O !SR. BUENO DE ANDRADA - Se a ·Camara Municipal f-osse agg,-es-

siva e insolente, havendo nesta .Casa tantos officiaes pU!ndon<;J:rosos, na-
turalmente reclamariam, ·e se não o fizeram, foi porque não houve nem 

.~ggres,são nem insolencia . 
O nobre deputrudo está com a obs.essão de que ha inimigos do Exer~ 

cit.o. . . Tanto os ha, que ·nós, os .representantes de Ribeirão •Preto, vo-
·tamos por esta emenda pedind·o aos nobres de-puta;dos· que .não se ma~ 
nifestem contra o Exercito, derrubando-a. 

Pr.ecisrumos ter um serviço de aeroplanos p~·feito. 
Era o que tinha a dizer. (111'-t,ito . benn. ) 
Posta a votos, é rejeitada a emenda. 

o Sr .. P e:dro L ago (p.E!Zc' onl'e1n) - Requeiro verificação de votação. 
Proce.dendo-se á verificaçã_o da votação, reconhece-se que votaram 

·a favo-r 30 ·srs. Deputad.os e -co.ntra 85. 

O S r. Pr.e.Sli\demt'e - A emenda foi rejeitada. 
Votação d·a s-eguinte emenda n . 1 da Commissão de Finanças: 
«Verba 2• - EsbaJdo-Maior -do Exercito : 
Sub-titulo - Pessoal: 
Augmente-se de 3 :650$000 . 
Diaria de 10$ para um lithographo gravador, 3 :650$000. 
Sub-titulo .,.-- Imprensa Militar: 
Augmente-~;e de 14:235$000 . 
Diaria de 18$ para mais ·dous compositores, 11 :·680$000. 
Diaria d·e 7$ para mais um -encad·ernador, 2 :555$000. » 
Approvada. 
Votação ·da 'seguinte emenda n. 2, da Commissão de Finanças: 
<tFioa o Governo autorizado a vender -em concurre·ncia publica o 

•material imprestavel existente na Fabrica d·e Cartuchos -e ·de Artefactos 
ide Guerra e na Fa:brka de Polvora sem Fumaça, podendo a·pplicar ·o 

_·(llroducto · que fôr apurad·o nas construcções e na acquisição de m'ate·-
riaes par.a as officin.as e laboratorios dos· mesmos estabelecúmentos.>\ 

·Approvada . 
Votação da segu·inte -emenda n. 3, da Commi.ssã.o de Finanças: 
«·Na vigencia da . •presente lei, na execução do disposto no art . 17 

do regulamento Processual Criminal, promulgado em virtude ·do dis~ 
-po·sto no .. art. 5-0 § 3• do decreto legislativo •n. 149, de 18 ·de Julho de 
··1893, o ·Governo poderá nomear sómente. um auxiliar auditoi· para cadi 
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u ma -das br.igada-s estrategicas ou de -cavallaria, vencendo uma gratifi-
cação mensal de 450$, que correrá pela rubrica 8• . » 

Approvada. 

O sr: P r e\Siden tie - O projecto deveria ir á Commis.são, afim de ser-
redigido para 3" discussão. Entretanto, ten do haviclo e111J>ate na votação-
da emenda "· 3, fica, nos· termos do Regimento, adiada a r edacção, 
àbrindo.se nova -discussão sobre a referida emend-a na l\essão de amanhã. 

DISCUSSÃO ESPECIAL DA EMENDA N. 3 

Discussão especial da eme·nda n. 3, offerecid.a ao projecto n. 64, 
de 1912, fixando a despeza do Mini·sterio da Guerra para o exercici.o. 

Sessão àe 27 àe 
J'ulho 

de 1913 (em virtude ele empate na votação) (vide-
projecto cr1. 64 A, de 1912 ) . 
1-'em a palavra o Sr. Caetano de 'Albuquer -

CJ,}le. 
O Sr. Ca,etano de .!Mbuqu-elrque - Sr. Pa·es idente, hontem, urgido-

pela situação, vi-me obr-igado a não dizer tudo quanto quizera para 
melhor esclarecer a Camar·a com relação ao assumpto da emen·da eiQ 
debate . Compenetrado, como me acho, da necessidade ·de que os nossos. 
trabalho·s ordinarios não s·offrem maior inte~Tupção, ainda nesta 
occasião limitar-me-hei a poucas considerações. 

Hontem, Sr. Presidente, eu fiz, em rapidos traços, sobresahir !L-
importancia, a ll.'el-eva'Tlcia, reconhecida do serviço Jil·ediC<> nos -exercitos 
contemporaneos, ·na paz e na guerra; lembrei á •Ca mara o papel eml-
nenti-ssimo que o corpo medico do exercito japo·nez desempenhou na. 
campanha memoravel em que elle foi, por assim dizer, o elemento .prin-
cipal do exito e do desfecho mais rapido da mesma campanha. 

Agora, Sr. Presidente, para co.nclu ir a minha ·justificação e mos-trar 
a j ustiça des·sa emenda, que al iás não traz nenhum accrescimo ás des-
pezas do Mi·ni·slerio da Guerra (ct4Jotaclos) -limita r ,se-hei ás seguintes. 
ponderações: · 

A medicina militar presentemente e muito pa rti cularmente a cirur-
gia nos vastos cam1Jos elas suas indagações e applicações teem tido um in-

.cPemen t.o co·nsiderave1; ape:.r.ar de nossas circumstanc·ias, entre nós a me-
dicina civil como a medicina militar já se pôde honrar de ter repre-
sentantes di-stinctissimos que fazem no velho mundo papel sali en te -
nos cursos es-peciaes e hospilaes . As nossas cond ições peculiares aind a 
não são de natureza a offerecer o campo necessario ·para que essa arte 
ou ~ssa sciencia que tanto influe sobre os destinos da humanidade-
tenha o necessario <1esenvoQlvimento, tenha a cullura que hoje se faz 
mister. Debaixo, portanto, desta.s apreciações genericas ainda entendo -
que essa -emenda ê merecedora à-a approvação da -Camara dos Depu-
tados. (Muiito bem). 'Para tei,mi:nar ponderarei o seguinte: h ode em 
dia os publicistas· milita.res, que m ais se occupam com os trabalhoso 
technicos ·dos exercitas permanentes, estão, por assim dizer, numa ver-
dadeira unidade de vista com .relação ao papel do medico militar nesse-
drama CI'uel que é a batalha. J:á ha uma corrente volumosa de opinião, 
pretendendo não existir menhuma ·differença entre o official propria-
mente combatente, que está na linha de fogo e o medico, que por deve'!'-
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de seu officio sagrado vae. a essa mesma linha de fogo a rrancar do· 
perig'O que o ameaça o pobre combatente que Rhi tombou ferido. Sr. 
Presidente, no desempenho dessa i·ncumbencia, no cumprimento desse· 
dever tão nobre, hoje em dia já se pretende que não s e póde, com jus-
tiça e com razão, estabelecer separação, que se possa notar, que seja. 
digna .de reparo, ·entre o m edico, no acto do combate, e o propri.o official 
combatente. Por · consequencia eu · tenho por muito justa . a emenda, que· 
aliás ê nece1ssaria, e con-fi.o· no criterio do Governo que estas nomeações. 
recaiam em pessoal competente, em quem tenha amor ,-,o estudo, em 
quem .seja capaz de applicação, em quem ame o trabalho, porque ha de· 
ser s6mente por estets meios. que se hão de adquirir os conhecimentos. 
ne·cessarios desta especialidade tão complexa. 

Nestas condições, Sr. Presidente . . termino a justificação da emenda, 
esperando que a Camara dos Deputados pratique acto de just iça accei-
tando-a, i&to ê, equiparand·O •OS m ediC•OS, para OS effe i tos de que trata 
a lei orçamentaria, aos proprios officiaes combatentes. (~'htito bem,; 
mttito bem. ) 

IE' encerrada. a discussão eiSÚecial da emenda n. 3. 

O sr: ·sanes· Fillho (pe·!a oTCl em. ) P eço a V . Ex Sr Presi-· 
deste, se digne ·consultar á >Camara se concede inversão da ~··rde~ do dia 
afim ele ser vota&a immediatamente a .emenda n. 3 ao projecto que· 
fixa a despeza para o Ministeri·o da Guerra. 

O Sl! .. Pr<esdd'ente - Os Srs. que approvam o requerimento feito . 
pelo Sr. Deputado Salles J!' ilho, no tsentido de •ser invertida a ordem 
do dia, afim de ser immediatamente v.otada a e menda n. 3 ao orça-· 
mento da Guerra, queiram se levantar. (Pctttsct.) 

tFoi a pprovado o l'equerirr.ento. 
Vou submetter á V<ltação da Camara a emenda cuj a decisão ficou. 

adiada ·para a sessão de hoj-e, por t er havido .empate na s·essão anterior : 
r.A .. emenda ·é .a ~seg·uinte: 
«Ao n. 15, § 1°, lettra b - Accrescente-se : e a mand ar do·us o'ffi-· 

ciaes do Corpo de Saude praticarem nos hospitaes militares.>> 
'l~em parecer contra.riQ da Com missão. 
Os Srs. ·que appr.ovam queiram se levantar. (Pm.tsct). Foi appro, 

vada. Os Srs. que .acham que o projecto assim emendado deve passar á . 
3" discussão que iram leva•ntar-se. (PmJ,sct.) 

O projecto passa á 3" discussão e vae á respectiva ·Commissílo-
para redigil-o. 

R.EDACÇÃO PAR.A 3" DISCUSSÃO 

Redacção p·ara 3" discussão do projecto n. 64, deste anno, que· 
jtixa a despe'Za do Mini!sterio da Guerra para o exer:dic:io de 
1912 

O Co·ngresso Na.cional resolve: 
Arti.go unico .. O Presidente da Republica é autorizado a despender· 

em 1913 com serviços •a cargo ·do Ministerio da. Guerra a. quantia ·de· 
ao o :000$, ouro, e de 80.758 :743$649, papel, a saber: 

• 
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1~Adm~nist,-ação gm·a!. Conforme a tabella corres-
pondente da proposta, .augmentada de 12 :000$ para 
.representação ,do. mi·nistro e diminuida de 47 :874$ 
pela tra.nsf<E>rencia da despeza ~om a Imprensa 
IMilitar para a rubrica .n. 2: 

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

2-Estadio-Ma~o?' do Exe1·ooto. Conforme a tabella cor-
respondente da proposta, augmentada de 47 :874$ 
·com a des·peza da Impre·nsa Militar e «Revis1a 

.Militar de Porto Alegre», de 3 :650$, no sub-ti-
tulo - P·essoal - pa1•a um lithographo gravador, 
·a razão de 10$ diarios, e de 14:235$, no sub-ti-tulo-
Imprensa Militar - para mais quatro compositores, 
a razão de 8$ de c1iaria, e para mais um encaderna-
·dor, a razão de 7$ de diaria : 

Tota·l 

S~Sup,-enw T?"ib,mc~l MiJ!i.tar e a1tditcwes. Conforme 
a tabella correspond<E>nte da proposta: 

Total 

·4___.:I1tStTn~ção Milita?'. Conforme a tabella ~orrespon
den:te da proposta: 

'ir o tal 

.5-Arsenaes, deposiltos e jo1·taklz as. . Conforme a ta-
bella corresponde da proposta : 

Total 

6-Fabr.ioas. Conforme a tabella corr·espondente da 
J)ropost a: 

Total 

7-SeTviços -de Sature. Conforme a tabella correspon-
-dente da proposta:. 

Total 

~-I'Jolilos e gq·c~tijioctçõe-s c~ offidaes. .Conforme a ta-
bella correspo.ndente da proposta, diminuida d<E> 
500,:000$ na importancia ~onsigna,da na sub-ru-

·bri~a Diw,rsos seTviços para addicionaes de 20 olo 
a os officiaes das guarnições do Pa1•á, Amazonas, 
e Mato-Grosso e de 25 °1° aos do Territ·orio do 
Acr e, vantagens aos officiaes reformados •e hono-
rarios quando no exercicio de funcções propria-
mente militares, gratificações para serviços espe-

1 .202: 765 $000 

112:709$00') 

281:349$996 

2. 848:902$000 

\ 
' '\ 

2.113 :454$995 

1 . 186:966$ 600 

762 :04•1$500 
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daes e extraor.dinarios e por substit~Jição, suppri-
mridas as palavras gn»tifiloaçõ_es pa1•a sm·viços espe;.. 
·cia.e8 e ex·traor.dlima1·ia:s: 

' f • • 

'Total ......... . . . ... , .............................. ·. 

:-!3- SoZdos, etapas e gratiificações, de praç()Js ~ de qJTet. 
Cpnforme a tabella corr-espondente da proposta: .... 

'Tótàl. . •........ ... ... ........................ .. . ... : . Ú. 687 :76·2,$701) 

li.G--C:Z=ses inactivas. Conforme a tabella correspon-
dente da ·proposta: 

"Total ............. ; .. . . . .. · · ... . .. · · · · · · ··· · · • · · ··'· · 

.!l- Ajudas de custo. Conforme a tabella correspon-
'· · !dente ..da 'J.)roposta: 

"Total ••........• ... .... .. . ..... · . ... ..• • ... • . .. · · •. 

1.2--CoZo!l'!<ias miZitct11es . Conforme a tabel!a correspon-
dente da proposta: 

"Total .... : ........................ ·.:·.· ... · ... · ... ·. 

•1.3,;-0b11<118 miUt.wres. Conforme a tabella c.orrespon-
dente da proposta: 

·Total .. ..... ... . ... . .... ........ . ... ... .. . ..... .. . . 

.14--MateriaZ. ·Conforme a tabella . correspondente da . 
proposta 

.• · 
·riiminuidas das s 'éguintes quantias: 

!Secretaria de Estado d·a Guerra 

:N . . 3, letra a) Departamento Central, i•nclusive as des-. 
p.ez•as .com· os serviços de · teleplione e electrici-
dade ...... . .... . ... ............ .. ... .. . .. .. ....... . . 

Fabricas · 

:N, . 16-Fabrica ,([e qartuc,hos . e Artefactos ·de 
Guerra 
17-F.a:brica de Polvora sem Fumaça do Piquete .... 

Farda mentos 

~ . .. 22- Fardamento e : calça.do, e.tc ..• ,., ...........• 

• 

9.152:s72$o9 6 

40o:oóo$ooo 

44:72Ü~OQG · 

1.000:000$000 

·. ! 

35 :ooo~o.e.Q 
\ 

30:000$000 
20:000$090 

208 :000$000 .; 
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Equipamentos e arreios 

N .. 23-Acquisição de mochilas, etc .. .... ..... . ..... • 

Diversas despezas 

N. 26- Acquisição de instrumentas, etc., supprimidas 
.as palavras qu'l se seguem â.s aplavras medalhas 
·mui:tan;s · . ... . ................. : . . : . ........... . 

Despezas especiaes 

Consignação-Jornaes a patrões e marujos de escaleres 
· · ' üas- . forla'le:~>as ·e Asylo de Inva..lidos com etapa d'l 

·praça de pret pelo § 9• e abonos de passagens a 
oQfffciaes na.. Capital, supprimidas ·as -ultimas pala-
vras e abonos àe passagen,s ClJ officiMs n<a C:apital. • 
Augm'lntada das seguintes quantias: 

IEstaido-Maior do Exercito 

(_,EJxpedient'l, livros, jornaes, revistas e outras des-
.pezas, assim redigido: Expediente, livros, jornaes, 
instrumentos e material para a publicação de 
trabalhos militares, exclusiV'amente ·de caracter 
•official 

Diversas despezas 

30--'Para os trabJtlhos de levantamento da Carta Geral 
da Republica, incluídos os vencimentos dos auxilia-
res civis 'e diarias dos officiaes e praças, expediente 
'e desoezas diversas ........... ... .............. , 

D,!lS>pez>as especiaes 

Para acquisição de aeroplanos e sua conservação, 
construcção de um pequeno hangar e officina de 

r eparação .· ..... ·, ...... . ..................... . 
Para eventuaes· e . serviços extraordinarios ........... . 

T.otal .......... . .. . . ......... .... . .... ... .. . 

100:000$00()-

10 :OOQ$.000• 

10 :000$00(). 

. 35 :000$000· 

50 :000$0 <1.& ~ 

1·50 :00 0$00.(h 
350:000$000 

13.167 :800$000· 

r.I'otal (papel) ... .. ......... .. .. .. . . ...... •I SO. 758 :743$649 

15- 0ommissões em paizes exlto·angei1'os : 
Ouro .. . .. .. . . ............... ... .... · .... .. .... . ... . : 300 :000$000·' 

.. <§ 1.• E' o Pr·esiden1e da Republica autori<Zado: 
a) a mandar a outros paizes, como addid-os militares, em commis-: 

são, .oito officiaes superior'lS ou capitães .habilitados, de comprovada 
capacidade, correndo a -despeza com a -differença de venciment-os e ·ajuda 
de custo de accôrdoQ com o art. 18, da lei n. 2.290, de 13 de DezembrO> 
:ele 1910, · e respectivas · tabell<as, pela verba 15• dÓ artigo acima; · · ..,_ 

• 



b) a mandar, dentro dos recursos orçamentarios, servirem arre-
_gimentadDs nos exerdtos extrangeiros os seguintes officiaes das arma.s 
de engenharia, artilharia, cavallaria e infantaria: 

1 tenente->Coronel; 
1 major; 
5 capitães; 
4 1•• tenentes; 

Engenharia 

9· 2•• t enentes ou aspirantes; 

1 tenente•coronel; 
1 major; 
,3 capitães ; . 
4 1•• tenentes; 

A1·tilhm·ia 

4 2•• tenentes ou aspirantes. 

1 tenente-coronel; 
1 mà.jor; 
3 capitães; 
4 1•• tenentes ; 

Cavallaria 

2•• tenentes ou aspiran t.es. 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
4 car;i1·ã0~ ; 

3 J ,. to E·' tes ·. 

Infantarb 

~"s Jdne-nles 0 .. 1 .aspirantes. 

Esses officiaes irão em grupos de cada arma e formarão no seu· 
regresso as officialidades de unidades respectivas dD Exerctto, que fi--
carão co·nstituin.do as unid ades modelo de instrucção; 

c ) a mandar dous officiaes do Corpo de Saude praticarem nos . 
hospita es militares; 

d) a mandar de dous a quatro officiaes praticarem em uma escola 
de · artilharia d·e posição e acompaharem os progressos de artilharia . 
de grosso calibre; 

.e) a mandar fazer o curso em uma das escolas praticas de electri-
cidade do paiz, sem onus nenhum, quatro QU seis inferiores do Exercito · 
com as necessarias habilitações; 

f) a contratar professores esp.eciaes e instructores extrangeiros 
para servir-em nas -es<:olas militares, abrindo _:para es.s-e fim os creditas. 
que· forem julg~CJ.os necessarios ; , 

g) a realizar contratos por tempo nunca maior de cinco · annos. 
quando y ersarem sobre co~:trucções, armamentos e illuminação de es-
tabelecimentos militares; 



· · h) a mandar distribuir pela Dlrecção de Contabilidade e pela.,. 
Delegacias Fiscaes nos Estados as quantias 01ecessarlas dos n s. 22, 
25, 26, 27 e 29 e consigmação «Forragens e ferragens" do. titulo «D es-
pezas Especiaesll da rubrica 14•, aos commandantes de inspecção, de 
brigadas ou das differentes unidades do Exercito na Capital Federal, 
nos •Estados do Paranlá, Santa ·Catharina, Rio Grande do Sul, Matto 
·Grosso, -Bahia, ·EspirHo Santo·, Rio de J an eiro, Minas G~raes, Parahyba, 
Pernambuco, S. Paulo e. Goyaz, para que as differentes unidades do 
Exercito façam -directamente os s upprimentos dos . artigos que lhe são 
necessariO'.s e cujas despezas correm por conta dessas mesmas con-
.signações ; 

i) a tornar annuaes os contr actos de fornecimentos de viveres, 
ÍOrrage ns, ferragens, -artigos de asse io e illuminação, ás differentes 
_guarnições do 'Exer'l:ito e aos hospitaes e enfermarias milHares, bem 
assim as fixaçõ es ·dos valor-es pa r a a r raçoamento e dietas, fi cando nesta 
parte revogados· os arts. 11 e 23 do regulamento baixado -com o' decreto 
n . 2.213, de 9 de ja neiro de 1896 ;: 

j) a constituir com 300 ·homens de infantaria as companhias re-
gionaes do AHo Acre. Alto Juruá e Alto Purús, cada uma com um 
-capHão, um -1• t enente e dous 2•• tenent es, podendo .despender ' para 
-esse fim '50 :000$000; 

k) a emancipar .as colonias militares de Iguassú e Alto Uruguay, 
~·eservando nas mesmas colohias as areas 01ecessarias para os diversos 
f!erviços militares; 

l) a vender em concurrencia publica o material imprestavel exis-
tente na Fabrica de Cartuchos e de 'Artefactos de Gu erra e na Fa-
brica de Polvora sem Fumaça, podendo applicar o -producto que fõr 
.apurado nas construcções e na. acquisição de materiaes para as offi-
-cinas e laboratorios dos mesmos estabelecimen-tos. 

§ 2.• T em direito 'â. gratificação mensal oe 8$ a praça de pret mão 
_graduada e -engajada, de accõrdo com o -paragrapho u nico do art . 73 
do regul-amento que baixou com o decreto n. 6 . 9·47, d-e 8 de maio 
óe 1 908 . 

§ 3.• Os aspirantes a officiaes terão, a lém dos vencimentos fixados 
-pela lei n. 2. 290 , d.e '13 de dezembro de 1910, a diaria de 4$, corr endo 
a respectiva despeza por conta da rubrica 8• do arti g-o acima . 

•§ 4.• Os offlciaes refo-rmados ein exer cício de qualquer funcção no 
Ministerio -da Guerra ou suas depend.e·ncias perceberão, a J.ém do soldo 
de r€fo,rma, uma gratificação até o maximo de ·200$. a qual correrã. 
por con t'a da r ubr ica 8", considerando-se como funcções propriamente 
-militares as f uncções n as unidades das armas combatentes ou de jus-
tiça militar . 

§ 5.• Aos officiaes promovidos ou graduados serão abonadas, mB· 
ó iante requerimento, as seguintes importancias, para serem descon-
tadas pela decima parte do respectivo soldo mensal : 

IDe segundos tenentes a capitães ...... .. ........ ," .. ... .. . 
De majores a. coroneis .... . ................. .. .. ........ . 
.De generaes .......... , . . . . . . . . . .... .. . ... . ......... ... . 

600$0ÓO 
800$0 0Q 

1:200$000 

IN'enhum outro abono previsto em lei se farâ., sinão sob condiçãó 
llo pagamento integral dentro do .anno corrente. 

•§ 6.• Na· ·v igencia da presente lei sómente ás famílias de officiaes 
serão permittidas as •consignações, e estas· até o respectivo soldo. 

§ 7.• Os lenrtes, professores ou a djuntos dos ins titutos militares ile 
ensi-no que forem vitalicios sómente .po derão ser postos· em disponil;>ilJ-
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dade por <!Xtincção dos Jogares que exerçam, uma vez que não possam 
ser aproveitados em outro cargo do magiste rio militar. 

§ 8.• Respei·tadas as matriculas já effectu adas nos collegios mi-
litares, em caso n enhum e sob nenhum pretexto poderão ter os collegios 
militares do Rio de J a neiro, Porto Alegre e Barbãcen a m ais de 60() 
a lumnos o primeiro, mais de 300 o segundo e mais d·e 200 o ultimo. 

§ 9. 0 .Continúa em v ig.or a disposição do art. 3• da lei n. 1. 687', 
de 13 de agosto de 1907, para pagamento dos soldos devidos aos vo-
luntarios e relativos aos exercicios ant eriores ás datas dos !'<!conheci-
mentos dos direitos dos mesmos aos r eferidos sol·dos v italícios. 

§ 10. Fica vigorando como credito especia l e para o m esmo fi(ll. 
o saldo do cr edito aberto pelo decreto n . 8. 735, de 23 de maio de-
1911, correndo por conta, deste credito as d·espezas com a acquisição de-
machinas e o apparelhamen.to das · offi dnas dos arse,aes de guerra. 
de Porto .Alegre e ·Ma tto Grosso. 

§ 11. Os lentes, profe~so res e adjuntos dos institutos· militares de 
ensino que forem vitalicios e estiverem em disponibilidade e na vi-
genda da presente lei não quizer em assumi r a r egencia d-e suas respe-
ctivas a ulas, perder-ão ·aS gratificações dos respectivos cargos. 

•§ 12. Na vigencia da present e lei, na execução do disposto no 
art. 17 do regulamento processual cr iminal promulgado em virtude 
do disposto no art. &•, § 3•, do decreto legisla,livo n. 149, de 18 de 
julho de 1893, o Govet•no poderá nomear sóm.ente um a uxiliar _,a uditot· 
para cada uma das brigadas estrategicas ou de cavallaria, vencend0o 
uma gratificação m ensa l de 450$, que correrá pela rubrica s•. 

Sala das ·COmmissões, 30 de julho de 1912 .-R'vbeiro Junqueh·ar 
Presidente. --João Simplicio, R elator .-Serzeclello Corrêa.,L-Homero Ba-
pti&ta.-G1aetano Ide Albttqttet·qtte.- Galeão Ccw·va lhal,,__ .iliano~l Bot·ba. 
Anto•vi.o Cm·zos. 



.. 
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NOTA· 

Em 3 de Agosto entra o projecto em 3• discu ss ão . Oram os Srs. 

:Maniz de. Carvalho .e ·Celso B a yma. Sãa lidas emendas . E ' encerrada a 

,(liscussão . 
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3a DISCU SSÃO 

r 
o sr. :Muniz de . Carvalho - Aproveita a disc ussão do Orçament.;~ 

<là Guerra para solicitar a intervenção do Poder L egislativo, para pe-~ 
dir, para impetrar o apoio desta illustre Camara 

Sessão de 3 de em -favor de necessidades -palprtantes de seu .Esta.do . .. 
4.gosto as quaes, at~endi·das embora" indirectamente pe:a 

lei e m v igor, não teem sido remediadas pela admi-
n'stração. Não vae nessa proposição nenhuma ·censura ao Governo actual. 
com o qual é solida.rio, nem 'á.s autoridades superiores d.o Mi.nister_io ·<la; . 
Guerra , aqui e, na Bahi·a. ·Multo de proposito faz .. ·esta a[firmação,. :por-
q.ue julga opport-uno o momento para faze.r ai·nda uma vez a -manifes:a -
ção dos se•Js sentim entos polit!{!OS. 

•Sem se envolver .n<:Js m eandros melindrosos da instruçção secundaria 
dà Re-publ!ca, entende serem justos elogios •á educação miii'tar dada no. .. 
Col!egio Mili tar, modelo de seus congeneres n o paiz, e dig.no por certo _ 
de ser {!Onfrontado ·com as ins tituições semelhantes do estrangei ro. 

O Coilegio Milita r do ·Brazil, fund a:d o nos ultimos •tem pos da mo-
nàr{!hia, t ·em prestad,o •á socied·ade e láS lettras •patrias um concurso po- , 
de roso, salvando-se no {lescalabro oa in strucção secundaria e superior,. e , • 
ta) vez por· uma obra do desti-no, foi o es: imulo .aa.s .get:ações r epubl icanas , 

Crea!;ão -do musl r e Ministro da Guerra '.rhomaz Coelho, cujo nome, 
' !ilustrou a pasta, tol'nando-se credor da gratidão o o Exercito brazileiro, 
o·, Collegio Mi!Ltar tem üdo diversos regulamentos, mas te:rn f i{!ado ~nr · 
tangive j na sua orga nização d iscip\i.nar. !Es'la pro-posição vem confirma - · 
da ' no relatorio do actual Sr. Ministro ·da Guerra, que apresenta uma ,, 
q'Uota de assi<'l u ldade e matricula nesse co: legio, ·digna dos povos mais. .. 
elevados em cultura . 'l'ra:.a.ndo ·desse fac to, •S. ·Ex . -disse: · 

"'O · actual plano de ensino produziu ben eficos r es u!•:ados, atUngind<> ., 
a 7•8 o/o a porcentagem d~ aproveitamento. 

A ins trucção pratica foi dada com a maxima r egula ridade, ·oe a c- ,. 
côrdo {!Orn o programma em ·vigor, empregando-se todo o desenvolvi~ . 
men:o não só quanto á instru-cção p ropriamente mili iar, como no .to: 
cante á applicação decorren t e do ensino theoric- o ministrado ·nO {!Ur SO. : 
collegiah> . 

•E' justo que •fique assignalado ·esse topico d o r ela.tor io -do Sr. ·Mi~ · 
niS'tro da Guerra, porque, até nas escolas belgas, •não é atUngida 'Um a. 
1a! porce1;1tagem . ..-

A inst rucção militar, sabe a Camara,. ê a chave da. instrucção ciYi.ca .. . 
A u·m apar.te do sr. Calogeras, r esponde o orador que, si ·de um 

lado, nas pa:avras que leu, ê feita justiça á instrucção . dada .no Collegio 
'POr outro. ·nas que vae ler, ê feit a jusliça á elevação da oisci·plina alll . 
obser.vada .. 

«A disciplina dos a lumnos ê satlsfatorla. O fructo decorrente da . 
louvavel ~ituação . pwtentea-se ' de m a neira bem e:oquente, para beneficio 
-dos a lum.nos, no res u:tado sempre crescente e satisfatorio dos exa!lle'> .. 
theori{!os e ·praticos» . . · 

. •Um a. i ns titu ição em tal situa!;ãO provoca a cubiça dos Estadqs, que .. 
" .pouco .se aproveitam oa fartura orçamentaria do Minis~ erio da Gu.erra. 

que deve montar, no exercicio prox.imo, a 300 contos, ouro, e a. 80.0 0.!5' 
contos, papel. 

IDm àt ten!:ã·o, ,cer tamente, ao jus:o des.~io desses Es!ados, · a 1egisc ., 
!atura. passada, em s ua ultima sessão, autorizou o Governo a crêar co!-
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1e,g·ios militares nos Estados em qu e, ·a seu juizo, fosse n~cessaria essa. 
<:reação. 

Na sua u:tima es:adia na Capi tal da Bahia procu-rou ouvir a o•pi -
nião do gov·ernador, Sr. Seabra, sobre a possibilida·de ·de concorrer o Es·· 
.ta:do, dentro da.s ex igencias da lei d·a recei•ta, para a craação alli de um 
co llegio miHtar, e lf!,L Ex., . com o seu c.oniJecido patriotismo e seu gran-
de amor por su a terra., ·declarou ·peremptoriamente que o orador ji)odia 
f hzer vêr â ·Cam·ara, ao Minis ' o da Gueó·a,· aos poder'es · .publicos; que o 
Es•:ado s'e acha apparelha d·o para dar um predio com a cat1acidade ne~ 
eessaria e nas co.ndições prescriptas para que ne!Ie se .. insta:le um col-
1egio mi•itar. · 

Já ·fez veT is·to ao ·Ministro da Guerra e. agora o declara> á" Camar:.. 
O que "umpre agora aos Deputa dos pela 'Bahia ·é ·pedir o a;poio ·da 

Camoara, solicitar o seu a uxilio .para que, ao envez de se a utorizar ·essa 
cteação •numa disposição facultativa, seja e !la fe i: a numa lei de ca.ra-c':er·. 
lm·perativo para o fim de s·e crear · na. Bahia, como em Pernambuco e 
no !PaJ'á, um instututo de ·ensino secundaria da natureza do que j.á, foi 
creado em Barbacena e em Porto A'egre . · · · 

Da autorizaÇão do a-n·no 'i:>assad·o serviu-se ó Governo .Pai'a instl-
·túrr ó Colle.g-io Mi:i ta1' de Minas, •para ·o ·qual · já foram abertos cretiitos 
Tépi•es'eritando a despeza ·de 5,02 :000$ no orçamento do Ministorlo _da 'quer-
ra, e para crear o de P orto · Ategre ·com . o nus identico. 

O Governo ·não se lembrou do Norte; que é o viveiro das ·praças de 
pfet ·dO Exercito ·e não p6de calar esta j'Usta aspiração, -t an'to rr;ais ' quan" 
i.o quem vive no R io ·e no Sul não' fonhece as difficul'd'aa·es qüe enéon-
tra ··um fil·ho de bah!ano para obte·r sua entrada no ·Cojle.giÓ Militar; o 
q;üê só CO!l.Segue a custa de ü·aba~ho ex 7énúante. · 

· .. cita o caso de um candidato á matricula ·que, 1iem sob a .protécção 
do· [' lustre l ea.de,- da Camara, conseguiu realizar· s·ua aspiração. 

· Appella em gera l ·para todo,s ci's seus col1egas, ·e em pa.rticu1ar para 
.o ·relator <lo orçamento da Guerra, ·àfim de quE) apoie es '·a medi·dà, _ain"a 
<IÚe sejam premen' es a.s ·condições do Thesouro. · · · 

A ew.enda · qu e ·aprese-nta· não traz augmen-to-" de ·despeza; j)ois a 
quantia necessaria é t!nl.ãa. ·de ·urriaJ · verba já ·existente no ·projecto. · 

Além ·disso o Governo tem · .. os· :rrieio·s ·nat.uraes de· ft;Ci:r.dnistração 
.pãra solicitar 'os Cl'e'dito.s supplem.entare s que ·imp1icitamen:te · e'nvolv'e a 
autori'zaçã.o. · 

A.present·a ·u:m a outra émen da para .attenõ·ér ·a ·u·ma -i:r.-ed·ida ·· dê' 
nátureza ·local mas que re]Yr·es•enta · uma necessidad.e ·Publica. .. 

:Sat~e a <Gamara que o Governo terminou ·ha po-uco a constru·eçãQ 
dê ·um ex.cel.lente jJredío ,para quartel da 7• -r.eg-ião- ·,rililitai· . · . 

: IÉsse edffi-Cio, ·consid•erado hoje o prin'ci-pal' ··â·ã ca.pital da Bahia·, 
}lrov•i do em suas ·ÇJ·ependeneias de t udo quan.tq a .sciencia· ·hygíeriica · é á' · 
e13tl]·etica. }lodcin ·a.conselha.r, está ' · s~íh mobiliario·. ' '. . . 

Ness-e pa:l.acio •estão as·· pob!'es mobilias do General Sotero, ehe.fe 
dó •serviço mi-Ú~ar da Bahia, dota. ci o a.penas ·com aquH!o ·de que os' 
seus ·po-ucos . .recursos podem dispor. -

1Sua .p rimeira emenda não póde <dei.xar de ser •acceita porque "não 
a1:l.gmenta :de~'PEIZa, pois O que pede é qÚ·e d·a ver.ba ·de 12 .80•0 :000$ para 

. o custeio ·dos col!egios milita·res se t ire o neeess·arõo para o esta.beleci-
mento cuja creação propõe na Bahia . · 

·Su·a segu•nda •eme.nda accode a ·uma n ecessidade lo•?al, já ·o disse, 
mas· que ta.Iv.ez se torne nacional, porque o édificio ·,par·a o qual pede 
1.5.:000$ de •dotaçã-o · ê ·a séde do governo militar ela Bahia e d·eVll ·da'r 
a · naciO'naes. •e estrange_ii'os úma: impressão satisfactoria. . 

II'er.n}ina soJ:i'ci~ando a prot~cção é!'a Camara Para ess_as suas duas 
emendas. (.'lfttito . be-m; mtiito beni . ) . ,, 



·O Sr. · Celso Bayma - T.ev·e occasião d•e . a.presentar, o anno pa.s-
!>ado, por occasião da ·discussão do •Orçamento da guerra, uma emenda 
que ·diz respeito ao.s olfficiaes refoi 1lT,Ia.dos {lo ~xe·rcito. 

Vem renov·rur essa ~mend•a, ·que ' beneficia insigni.ficante ·numero• 
de. of.f.iciaea. ref<Yrmad·o.s, C"Uia situaçao· no momento •ê inferior. á d<:Js 
f,unccionariO·ó ci·vis, seus •sulborclinados, porquanto, 'Pela lei de 1910, fo-
caram privados das re•galias a .que tinham direito. 

1E" l:attn.entavel a .situação em que · ora se aoha1:-n, situação cr:eaõa· 
1)ela · ref·erida Iei. · · 

A. sua emenda nãó traz au.g-mento d'e despeza e vem nepara•r a dn"· 
jusúiça prati:cada ·pàr'a com os officiaea reformados, que, .depois .de · 
pr:est:anerm oS mebhores ·.s·erviços á patria, são co:Dpulsorialne•nte afa~""· 
tado.s do .serviço activo, mui•tos contra a . vomtade .pr·o;P.ria. A situa- · 
ção é essa. · 

Não ·é ·exaggerado •que a esses officiaes, um in.signifi.cante numero, , 
· $\l .estendam as !Vantag.ens ·da .J.ei ·em vigor para os ·o.fficia•es em ·acl'i" 

V·idaà:e. ó 
.E'studa o orado:r, ·essa .Jei .e allega que, no projecto em debate,. 

ruas oiH·iciaes refor•:n:ados .estão cons ig•nadas as mesmas vet'b'alJ qlle fi-... 
gur:am .)lo <YI çamento actual. . .. , 

' Por tal :motivo, renova· a •emenc1·a que apresentou o am:no passado 
- · estabelecendo que os officiaes reformados, em · exer·cicio de qual-
quer funcção no Ministerio da Guerra ou suas d·ependencias, 'F)erce- · 
berã0, al·êm .do soldo d•e •refo.rma 11e'la tabella actual, ·w:n:a grati-ficaçáo 
·até o ma·ximo de duzentos mil ·r·êis. 

Após laPgas consid.et'll.ções, tendente~: a fundarrientar essa. ~menda," 
o orador 8!dod•tilziu ar·g·umentos ,para demonstrar que a refor<ilJ!iL com.P,I!."I-, 
sada não era ad•missiv·el nem dhnte da Constituição nem do elemento 
lhisto•rico da ' leg.i.slação referente á .materfa·. ·l · 

EMENDAS NÃO ACEITAS 

Onde convier : 
·Para a regencia das cadei,ras ou aulas dos institut<Js de ei)sino -' 

Sessão ele 8. de 
Agosto 

C\'eados ou mantidos pela reforma do ensino mi-
litar, ·serãü preferidos os docentes vitalicios qUe ·. 
tenham já regido materias identicas pelos regulá~ 
mentos passados, ·Cabendo em identidade de con-

dições .sempre a precedencia .aos mais antigos no magisterio., "tanto em 
relação á escolha das materias, como á dos institutos em que devam 
funccionar. · 

Sala das sessões, 3 ·de .Agosto de 1912. - J . Lama.?·tine. Augusto 
Monteiro. .. 

Onde convier : 
"Os ·docentes vitalícios -dos instit utos militares . de ensino, cujas. 

aulas ou cadeiras tenham se ·extinguido ou se extinguam, ·e que sejam · 
·"O!l venham a ser aproveitados na r egencia d·e outras materias, terão 
·sempre além :dos vencimentos daquellas, sómente a gratificação das que 
estiverem ·exercendo.» ' . . .. .. 

Os lentes •ou pro.fessores vitalícios dos institutos quaesquer de .. en-
sili.o da R:81.Jublica são cathedr.aticos e em ta:'s condições, sendo proprie-
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tacrios de suas cad·eiras ou aulas, são inamovíveis. Não podem, con-
~· seguintemente, ser •deslocados involuntariamente das ' suas. cathedraS ;.''· 

E.xtincta a cadeira ou aula em que funccionava o docente, ipao fcW:;·o- · 
t'ica elle na esp.ecial condição de ·exercício meramen,:te virtuàJ, sem poder 
caber ao Esta,do; que lhe supprimio a funcção real, o direit-o de apro-' 
vei'tal-o. ex-offilcio em qualquer outra qu~ rião seja a sua propria. Ta! 
') o cF-l.terio uni co e legal que se tem seguido, pela subordinação ruo ··prin- ' 
cipid da especialização dos lentes·, que lhes dá, por is~o mesmo, o di-.. 
r.~ to á .. inamovibilidacde . .Supprimida, porta.q•to, a cad€ira ou aula de que · 
é_· proj)rietario ·e especialista, ca·be muito natura.Jmente a-o docente a 

· sit.wa.ção de <~ispomb.ili~na(le, a menos ci·Ue dle nã'o queint. ou a sua · 
t?".a=ferer/.CUt p:;tra OUtra. O't· {.tCeit_m· U.'nt,a .?·egE>>Wia interima qualquer par· 
desig.nação do Pod·er Executivo. Ora, a especialização do d-ocente ·:ria. , 
doutrirf·a que naturalmente prof.e,<Ssa é ·sempre o produçto de longos. 
a,nnos de esforços, resultando da h i um duplo beneficio para o Estad9 , · 
e para o docente. Para este, ,porque estes e.sforços tend·em a dimi.r)uir 
com ·o tempo e exactamente qu!),ndo os a.nnos avanoàm e enfraquecem 
õ individuo ·; para -o Estado, porque para cada anno que se pas sa ·.tem· 
a seu .dispôr um espedalista cada vez mais profundo. Se fosse dado a:o Estado o direito de deslocar o individuo sem consultai-o, de uma 
càdei-ra para outra, desapriareceriam inteiracmente as vantagens -da es--
pecialização. Além disso seria uma grave injustiça a condemnação do · 
ci·ocente, que exerc.e a delicada e com•ple'l'a funcçã!o de ensinar, á eterna '' 
situação de aprendizagem! 

· Ora, na maior!~ dos casos, é sempre uma cousa dolorosa para um 
ci,ocente a ' producção de novos esforços para adquirir a proficiencia com-: 
pleta de u ina .outra especialidad·e qualquer e ·desde então swpprimidHt a; . 
funcção. que lhe era ·esp.ecial, pela~ necessidades do Esl\.rudo, elle prefere ' 
sempre a s~t\'lwção ·dle cLi!sponibi.l~çl.adJe n a qual bem justamente fica ' pGI' 
direito com a integrWade das ya.ntagens, que tinha quando em exer-
cicio real, conforme a intellig,encia 'do. Supremo Tribunal Federal. 

E', portanto,. irievi-tavel q·l;le, pela su·ppressão da . cadeira ou aula, 
o docente-.,trinha direito a disp,7mbilidJacle com tdlla18 as vwnitagens. 

E' todavia, co.nveniente ao Estado tentar ainda aproveitar a acti-
vidrude 'deste indiyFduo. E /ipmo fazel-o? Pro•por-lhe a transferencia 
•p,ara uma nova cadeira ou af.la? 

· Elle não ruceitará necessariamente, por que assim renunciaria s -em 
motivo algum aos direitos ~Íntegraes que tinha á situação de disponibi-
if'dade- "remunerada desile qu~ não lhe cabia responsábi•lidiw.e .na 'sup-·:. 
pi:_essão de sua funcção. 
·_ Afast.a.da essa hypothese, só restaria licitamente. ao Estado a desi-_ 

gnaç!,í.o, mediante convite, para r egencia •da nova cadeira interinamente.: 
ou em commi·ssão. . 

Ora., continuando elle neste caso, na integridade elos s eus direitos . 
de ÍepÍ.e dé materia extincta e estando ao me.smo t ê'inpo no execri-cio 
de o;,_tra cadeira, lhe caberia ne~essariamente tambem os vencimentoS."· 
intE:graes desta, como constantemente se faz no magisterio, de · accôrdo 
com a lei ·ri 44 B , de 2 de Junho de 1892, que estabelece quaes os c::wos 
constitucionaes em que se permittem as accumulações r emuneradas. 

: ·Ficâr.ia, portanto, dest'arte, o ·docente com d"ous vencimenos inte~ ' 
gfa·es, e· .neste caso ao Estado seria ·i.ndifferente convidai-o pàra o exe'r- ' 
cicio activo ou nomear definitivamente um individuo e·xtranho, porque ·. em, qualquer ·elas condições fmàginad.as teria que pagar sempre 00US 
vê:hcinlentós, · uin âquelle e oiltro a eSte! · ·· ·' ·· 
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A emenda vem modificar este estado de cousas e permittir que ;na 
maioria dos casos o Governo iJOssa c•v•·ove;,ta,· os elocenties ele clotot:rin aB 
exUnctas, con sultando ao mesmo tempo üs interesses e <lireitos do in-
dividuo e do Estado . . 

Consul tan dü os eli•·eôtos ao irw:liv{leluo . . porque :não o 1)riva das van-
tagens da cadeira ou a ula e:X:ti.ncta; ·consultan do tambem ao interesse 
porqu e lhe concede ·mais um certo accrescimo de venc imentos, man-
dand{)-lhe pagar a gratificação de exercício da n ova funcção . 

A emenda con.sulta por sua vez mu ito bem os interesses do Est ado, 
por qu e, fendo este, se :nomeasse u m :novo docen te, de pagar mais u m 
orden a do e uma gratificação, · pagará sômente ao elocente ele ?nG!te?'ia 
extinata wma g•·atificaçáJo e como esta cor responde a um terço apenas 
dos ven cimentos integraes o E stado f a•·á com est·a ope1·açãcr- uma euo-
nomia de 66,66.6 °1° 1Hl1' at•la ot• c~c\l~i,·Cl\ 

A emenda , portan to, a lêm de justa vem evidentemen te r eduzir as · 
d·espezas com o ensino. 

Sala das sessões. 3 de Agosto de 1912. - Augt•sto M'on.t eiro - J . 
. La1na11~ine . . 

P AR.ECER. N. 64 C 

Fix a a despeza -do Minisf.e.rio da Guerra para o exerctcw de 1913, 
ca.m parecer da Commissão de Finanças sobre as emen·das apre-
sentadas em 3" discussão. 

_t;, Commissão de Finanças ap.resen ta á consideração da Ca.mara 
dos De:pu.:ados {) seu pa,re·cer sobre as emendas ofJ'ereddas e :n 3·· :d is -

cussão ao Orçamento_ que f.ixa a d·espeza do Mi-
nisterio da Guerra para o exercício de 1913. Sessão de 1.7 d e 

S eteni1J1•o E offer·ece tam.bem ao seu estudo e ao seu 
V>oto as emendas que formu.lou , tle accôrdo com o 

P .od&r Exeoutivo, tendo em vista o almejadü equilil:>rio orçamentario das 
finanças publicas. . 

A1g>umas ldessa~s e mend·as extinguem ·as dotações com os collegios 
militares de Porto Alegre e Brurba~:::.ena que deverão ser supprim'i<los. 

A despeza com ·esses c ollegios seria •no exercício de 11913 de, appro-
x imadamente, mi!l e seiscen.tos con tos de rêis. 

O coHegi{) de Porto Alegre está f u n<:!cion ando desde poucos rnezes 
e o de Bar•bac·ena ain da n ão está or ganizado. 

O ·córte n·as despezas superflu as com serviços qu.e 111ão interessam 
realmen te á econ o:nia nacional :não deverá parar ahi. E' dever ir m ais 
Jronge. 

iDê-se aos serviços exisLentes a modestia compatível com a n ossa 
s1tuação ; faça-se a •revisão da nossa legislação, a~bD'linclo en·car gos que 
não cabem ·13. União e su.pprimin clo d isposições, como as das aposenta• 
dorias e refo·rmas 3:0S 20 e ·25 annos de !'le•rviço acoresdclas >de po·rcen-
tagen s e as que -con ceüem aclcli cio-naes por tempo d-e serrviço, as qu aes 
vão eoJ.evan ào ·cl:e u:n .m•oào assombroso o peso ,m,o•rto oos nossos orça-
m entos; r eduza-se o orçamen to ,paraHelo dos Cl'eàitos supplem enta r es; 



.-evi'taado a sua ·concessão tanto. q;uaata •PO.Ssllbel ~ e- ter.emas com ·uma. 
melhor .arrecadaç_fug. e;a;. •Be:eeiit'a.. :p1JJlYlica, desfàiCa'<ltl. .d'El, ta1Me«; 2·0 ·o/a. Eróc 
seu v.refmr, ~r:ç·amentos sem defi;c#. 

Do ·con'frario, sem proveito para o Paiz, nos limitaremos a ,córtal" 
aqui para au:;;tnentarmos aJI!i. 

N ,. 1 - •Swp.prima·se ú § 1~ <dú •art. 1• -do <proje~to d€ ol'IÇamento. 
<Ia Guel'ra. 

ISaJra ·das sessões , 3 -de agosto <'l€ 1912. - Oawclü.\J· Motta. 
iA. Comm·is.s-ã-o não acceita a emenda ·. O d<Lspo·soitivo do § 12 é ne-· 

cessaJrio ao se·rwiço da Justiça :militar, regulariza ess•e .s·erviço e traz. 
-econ?:mia.s aos cof.res publicos. 

N. 2 - IDestaque-s:e d'a qu a ntia <'le 1 . 000 :000$, na rubric·a o'b'rfV!,. 
400 :0•00$, para as o'bras, de fortificação no• por:to de S·antos. 
1Sala <das «•es.sões, 3 ode a;g.osto 'de 191.2. - Galeão OaTv.alhal. 
A .Oommi·ssão não acceita a emenda. A qu9AJ.tia consi·gnada na 

niubrioa <Oibi·as, q ue é ·insuffici•ente para attend<er ·aos cliver.sos ser>Viços. 
e :n. a·ndamento e em projecto, -não compo!Na esie desfalq·ue tão· elevadó 
pa,ra uma só o1bra, reconhecida. de .gr.and·e impor.tancia. 

N . 3 - Ao a rt. 1°, § 1° lettra /, accrescentem-se, rupós as iP&lavras. 
«escolas rrnllitares», a s seguintes «e no•SI corpos». 

Sala <dlais sessõ€s, ·3 de agosto ·([e 1912 . .,..- Oalo[/e11as. , 
c".. •CQ!mmissão ·não acceHa a emenda. O :P·rojecto• na.s; J.Elttras a), . 

b), ·c) e d) consi·gna •as meclida.s que o :Poder Executivo j.ulga inclis-
pensavei•s -e as mais convenientes ,para a compfi·e.ta instru.cção ·cl'DS car-· 
pos do Ex-e·rcito. · • 

N. 4 - D.a taibella 3" (Supr.emo 'l'ribunal Mili-tar .e AuclHo.res) ele-· 
duzw.r.,..se 12 :000$, .;;•endo :6 :o·oo$, de cada um <'l os auditores ela 9" e 1-2"-
regiões mi)i.tar,es , p()r esta.r em o•s m esmos equdparado.s ao auditor ge-· 
;ra.l ela mari.nha. 

Sala <'l'as .s e-ssões, ·3 de agosto el e 1·9Hl. - Octcwio Rooha. - João · 
Ves'Pncio d.e Ab1·e" e Silva. - Eva.ri•t;;t o AmaTal. 

A Comm•i·ssão a•OC·e-ita -a emenda ·de accôi'do com o •art . .. 2• do de-' 
cpeto Legislativo n1. 2.58·6 <'le 31 dé j'ul.ho ·CLe •1912. 

N. 5 - S·ubs1titutivo do § 6° elo art. uni co d·o prod,e·cto n. 6•4 de · 
·).91<2' 

INa vi,gencia des ta lei sómen te .serão per.m'i.tti das consi.gnações até. 
o total <'l'o soldo ou ord en ado qu e for e.m ·estab ele-ci·das por olfficiaes e · 
l'unccionarios civis, a sua•s familia.s, •a ins•tituições que por dispüs•ições·. 
espec\aes, já go.:?)em cle•ss e di-r e-ito e a ·ca,s.a.s c01m:n·erci·aes · .c].e unifo1rmes 

. militares, nesta Capital e nos E stados, que t enha m tra nsacção com O· 
Ministeriú ela Gu erra, para o fim unico de acquisição ele fardamento,. 
mantidas as actuaes que não estejam compreh e·nclidas naquenas con--
cessões legaes, até se liquidarem .s.em prorogaçõ€13 ele praz·o nem re.no- · 
vações. . 

Sala das sessões, 3 ele agosto ele 1912 .-E!ysio de A1·a1<jO. 
A C.ommissão accei-ta o substi·tutivo com a seguinte emenda: 
Onde se ·cliz ((.0 total de saldo ou orclenacl·o·>> ·diga-se : 
«Dous terços elo soldq ou orde:nado. » 

N. 6 - Su.ppressãó do § 4• do projecto n. 64 B, fixando as des,-
pezas do Minister io da Guerra para o anno ele 1913. 



No · intuito de esclarecer as disposições relativas aos vencimehto·s. 
c1ue a Commissão de . Finanças, no § 4° ·(autoriz.açã.o ao Sr. Presidente; 
ela • Republicà), arbitra aos officiaes reformados, qualquer que seja a 
fúncção militar que elles ·exerçam, ·instituindo ·para o proximo airnlO·• 
financeiro. uma .gratificação indeterminada e var·iavel de 1$ a 200$, • 
vou referir as disposições das leis em vigor ·que regem o assumpto: 

'1." O art. 12 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro -de '1912, que esta-. 
belece os vencimentos para os officiaes do Exercito: «Terã.o dir.eito ás 
vantagens da presente lei, quando a serviço da União·, no exercicio de' 
f.uncçÕes propriamente militares, perdendo durante esse tempo quaes-
quer vantagens· recebiveis a titulo de reforma, aposentad.oria, jubilaçã-o· 
oú ;pensão : (a) os officiaes reformados e · honorari.os do :Eher'Ci to e d!a... 
Armada; b) ··os -officia:es da Guarda Naci-onal, etc . , 

2." O art. •52 do regulamento da Secretaria de Estado da Guerra 
di~.: «Em relação aos Jogares preenehidos por officiaes reformados se 
a:bonará apenas o soldo pela tabella actual e mais a differença entre 
este e a importancia total a que porventura tenha direit-o . .o respectivo. 
funccionario." (Esta d.isposição ·está de accôrdo com a daquella lei, 
sendo os venciméntos equivalentes.) 

. .3." O art . ·28 d.o regulamemto citado determina, além d-os cargos 
que competem aos -officiaes effectivos, os que devem ser exercidos po1'·· 
officiaes effectivos intendentes -ou officiaes reformados e .o que é pri\' a-
tivo de reformado. 

4.• O art '. 26 da lei .n. 2 . 544, de 4 de janeiro. de 1912, que fixa.' 
as . despeZBJ3 para O anno vigente, restabelece 12 encarregados de depo-
SHO, officiaes reformados com a gratificação n1ensa1 de 100$000. 

Parecendo que a .. disposição do ·§ 4° do projecto. ·em. discussão tinha 
em vis.fa melhorar a sorte dos officiaes reformados encarregad.os de. 
de·posi-to, pelo que no orçamento vigente se ·lhes abona, ape11.as, ·aquella 
ridicula gratificação, emquanto que simples guardas de deposito perce·-
bem ·250$; e não podendo ser a alludida dis·posição do citado § 4° ex-: 
tensiva aos demais officiaes reformados que se acham em gozo de ven-
cimen·tos legaes e pertencem :a outra categoria de funccionarios, · em 
grande parte officiaes eff·ectivos, a emenda apresentada na 2" discussão-
longe de constituir um privilegio, tinha em vista simplesmente manter· 
a igualdade perante a lei .a uma 1nesma catego·ria de funcci·onarios, 
i'guaJdade. .a que só era possivel chegar por uma excepção feita no: 
dispositivo do § 4°. · 

o .,,a, d.e .accôrd0 com .as leis em vigor, são o.s officiaes reformados. 
ào Exercito, da Armada, Guarda Nacional, etc., .no exerci cio de func-
ções .propriamente militares, como as de commahdo, de encarregados· de 
deposito, ·Chefes de secçã·o, ·command.o do Asylo de InvalidoG, archivo,: 
Biblio'tbe.ca, etc., ,equiparad,os em seus vencimentos aos officiaes effe-· 
ctivos do Exercito, em plena ac.tividade; e si algumas funcçõers cha-· 
macias buroCJ,aticas são exercidas por ·aquelle.s, muitas o são por éstes, 
setn prejuizo de não s·erem consideradas ·em effectiva actividade, não· 
duvidando, o Tl\esouro, deixar de ·pagar a pensã.o ou soldo desses re-
formados para -remuneral-os ·como si effectiv-o,s fossem, em obediencia ás· 
deterrpinações das leis ;, regulamentos ·cita•d·os. 

, . Segue-se, pois, que, tanto a di13posiçã-o da lei annua para 1912, 
relátiva aos encarregados de ·deposito como a do § 4° do pr.ojecto em·. 
discussão vão de encontro ao est&belecido· pelas. leis permanent·es em· 
v:i,gor. 
- - Demais, sendo a ·disposição do § 4° do projecto extensiva .a qual 

quer· especie ·de furicção militar · dár-se·•hia o caso de haver fu.nccionarios··· 
da ·mesma c.ateg_.oria. com vehcimento.s incompar·avelmente differentes·, 
-e ." rriais o absurdo ·aos subordinados civis que servem · nos <clepartamentos< 



do Ministerio da Guerra percebendo vencimentos superiores aos :>eus 
chefes . . 

fNão julgo, IJ)o is, conveniente .tratar-se de al ter a r ou modificar as 
disposições relativas aos vencimentos de uma certa e déterminada 
classe de funccionarios, sinão por occasião ·de remodelar-se a tabella 
gei·al de ve.ncime11tos ela repartição a que pertence esta clrasse ele 
funccionarios. 

!Em vista elestas consid erações· ·e de accõrelo com o pensament-o 
manifestado pelo digno relator da Commissão de Finançras de que a 
emenda devia ser geral, abranger todos os officiaes reformad·os, e, de 
facto já es•tando essa disposição geral contid,a .na lei n. 2. 290 .de 13~ 
de dezembro ·de 1910, julgo . resolver !Se o assumpto com a seguinte 
emenda ao projecto n . . 64 B, de 1912: 

«Supprima--se o § 4° do art. 1°.)) 
Sala das sessões, 3 de agosto de 1912 .---J. Augusto do Ama?~cvl-
A Commissão por sua maioria -não acceita a emenda súppressiva. 

N . 7 - tA.ccrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Gove.rno autorizado na vigencia desta l•ei a entrar 

em accõrdo com o gov·ernaelor do Estado de Pernainbuco para o fim de 
ser creado nesse ·Estado um Collegio Militar. 

Sala das .sessões, 3 de agosto· 'de 1912.----J. Attgttsto elo Ama1·az. 
-N-etto Campello>.<----E?·as1no ele M ·ace'clo .-M eint V asconcullos. -Otmha 
VascoQ~ceUos.'-- Be1~to Bo1·ges .-Lotwe-nço ele Sá.-S'fanõe-s Bwrbosai. -
Amstm·cho Lopes. -Costct Ribei1·a.L....Rego de ll!I f!cbeiro·s. 

A Commissão por sua maioria não aconselha a acce.itaçãao da emend:~o 

As -condições financeiras do Paiz não .permittem o accrscimo de des-
peza, que urna semelhante medida acarreta, além •de qu·e, .de accõrdo 
com o Poder Executivo, propõe a Commissão a suppressão dos col!egios 
recentemente -creados em Porto Alegre e em Barbacena. 

N . 8 - Ao art. 1°, n. 4, accrescente: 
O Governo, na vigencia desta lei e destacando desta verba, instal-

Íará collegios militares, com identica organização ao .da Capital da 
Republica, de Porto Alegre. e de Barbacena, ·nas capitaes dos Estados 
da Bahia, Pernambuco e Pará, servindo"se dO:s ·predio:s que para taes 
institutos lhe forem cedi·dos pelos respectivos governos estaduaes, os 
quaes serão eon·sultaclos . 

1Sal<~. das sessões, Agosto de 1912. - Mai1'Uoel Reis. - Uba!cl,ino de 
Ass<ls . - Moniz Socl·ré. - Octav·io Mcmgabe>!Tct. ---< Al!1'rklo Rt•Y BaTbos.a. 
- Muniz Om·valho .. - Sottza B11vto. - F1"<liih1<l cVe ,qc<?"Valho. - Raul 
·Alves. 

A Commissão por maioria não. póde d·ar o seu assentimento a 
emenda, de àccõrdo com o parecer que formulou sobre a emenda n. 7 . . 

N. 9 - Ao art. 1°, § 10, raccrescente-1se no final : 
.E tambem a importancia de 15 :000$ ,para acquisiçã,o de mobilias 

para o novo predio do quartel.;general da ins·pectoria da 7• região mili-
tar, com séde na capita·l da Bahia. 

Sala das sessões, Agosto de 191·2. - Manoel Reis. - F1·eire àe em·-· 
tJalho. ~ Moniz Sod:1·é. - Octcwio l'IIangctbeira. -Muniz Carvalho. -
Sott2'a. B••Lto. - Raul Alves. - Pe1·ei?-a 'lleiX:ei?·a. - U.balclino ele Assi's. 

A Commissão. não acceita a emen da . 
O credito !'L que se refer o § 10 tem uma d·estinação toda especial.·· 
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N. 10 - Os officiaJes refo·rm·ados, em exercicio d.e qualquer func-
ção -no :Ministerio ela Guerra ou s uas cl-ependencias, perceberão ·na vi -
gencia desta lei, a lém elo soldo de reforma pela tabella a,ctu a l, uma 
gratificação até o maximo ele 200$, a qual correrá por conta da ru-
brica sa . 

.Sala das sessões, 3 de Agosto de 1912. Celso Bayma. - Flo!'in?Mto 
ele BTiJtttÓ . 

. A. Com missão não aceita a e1nencla . 

EMENDAS DA COMMDSSÃO 

1" ·vewba 4" - Diminua-se c1e i.oos :360$ com a Slll)pressão eles 
co ll eg·ios milita ves ele Porto Alegre e c1e 1VI.'nas Geraes. 

2" Ve1·bc' 9" - Di:minua-.se as de 255 :·500$ com a supprEssão c a 
etapa para 300 alumnos. õo Coll eg·io Militar de Podo Aleg r e e 200 

.alumnos àa. Ce 1\f!nz s Cerats. 
3 11 - Verba. 10a Supprima-se a 1nesma rubrica· na importancià 

ele 9.152:-572$090. 
4u - V .e?"ba. 12a Suppri1na-se a 1nesima rubrica na importancia 

ele 44 :720$000. 
5• - . Ve1·b·a 14" Diminua-ts·e na sub-rubrica - Inst rucção .mili -

tar - a quantia de 72 :000$. cl-estina.da aos Coll egios Militares do Rio 
Grande do Sul e de Minas ·Geraes; e na sub-rubrica - Fardame-nto - a 
quantia de 100 :000$ pela desnecessidade ele fornecimento de farjamen·to 
a 500 a lumnos elos collegios militares que devem ser extincto.s. 

6" - No § 10, substituam-s-e a.s palavras: "Fica vigorando como 
cr-ecli'to esl}ecia l e para o m esmo fi:m o sal·do do credito aberto pelo 
decreto n. 8.735, de 23 de Maio ele 1911, correndo por conta deste cre-
dito, pelas segui-nt€s: 

«Correrão por conta da quota a que se ref-ere a lettra i) elo a rt. 1° 
do decreto n. 9 .• 528, ele 24 de Abril .de 1912." 

7n - Fica o · Poder Executivo autorizado a Inodificar, sem au-
gmento de clespeza n em com o pessoal n em com .o material, o regula-
mento approvacl.o pelo decreto n. 7. 821, de 20 de janeiro de 1910, de 
:modo que nas escolas de que trata -esse regulamento seja ministrado, 
além ela ins tru cção profi.~.s ional propriamente dita, a n ec-essaria aos 
sargen•t os do Exercito. 

8" -'- Na verba 9": 1Soldos, etapas e gratificações de praças de 
pret. Reduza-se a verba, sendo cons ign ada a quantia sufficie11te para 
18.000 praças. 

9" - Ve,-ba 14" - l\1:a:ter-ial - Co-ns ignação - F-ardamento. 
Redu-za~se a 3 .'500 :000$000. · 

ll=teduzaffi~Se .a.s se1guin te·s vePbas·: 
1·o·u - ~. 14 - Material - 100 :000$ nci s·u:b-conSi.gnação n . 19. 
11" - 1N . 114 - 1\IDa.teri·a.l - 50:000$ na sub-cons-i-gnação c1es-

Pezas .miudas, etc . - da conslgnação - despeza·s especi.a.es . 
12" -IN. 14 - Ma;terirul - 100:000$ na s·u'b-com·ignação ma-

no·bras -d·e troi}Jas - ·d·a corÍsi1gn ação - deS·P·ez-as es,pevlae.s .. 
13n Ao -n. 14 - Mat.erial - na su;b-consignaf'.ão 215n accre~-

cente-s·e 11>t fine - ' .p:restad:ú as conta•s e·épecifi.cad.a:m€mte . 
14• - Ao mesmú ·nwnero e.s.pecifi.que-1se in-Jin,e send-o 40 :000$ 

Pa'l'a o custeio -cl.e auto:moveis. 
15" - A-rt. 'No •Asy-lo elos Invalidas ela IPatria só :s•erão ad•mitti-

do.!l' .a•quelles que .se tiverem i-nvali-claclo em sei·v.iços {!e- campanha. 
38 
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1•6n - Accrescente-.se: ao § 9;} à·o ar.t. 1° o segLí!nte: ·«fticando 
pro.rogado o prazo para habilitação de .que cogita o a:rt. ·2·0 da mesma 
lei.)) 

, ,Sala ·da ·Commissão de FiOJ•a.nçaJS, 17 •de Setembro ·de 1912. - Ho-
mem Bctpti·stct, vi.c·e-pres•i•d•ente, •C<Jm restricções. - João Simplicio, 
relat or•, ve.nci·do nas 'emendas .S e 9. F'elix Pcwl"ec:o. Reconhecendo 
em;bora os es{crç-os do i·Hu·~ tre relator para co.rtar c·esp·ez•as, v0.te'i .a. 
favo r das rejucçõe.s p.ro<pos tas pelo Sr . . Homero IBa.pti·s-ta oo.r ju';;a1-as 
procedente·s . Votei t.ambem a favor da .reducção el o effectivo, proposta 
pelo ·Sr. IGaJ.eão Carva1hal, por .en tend.er que ·é ·pre.ferivel um efJectivo 
reduZ:i.do, .n: .as real, que não per:nütta a eX!istencia ·de unida•d·es desfa1-
cada.• e faci·Et·e assim· 'O adestramento p•ro.f-iss·ion.al ·e teohnic'O das 
tro')Jas e bem asslm das emendas correspondentes ·Sobre ,fardamento . 
- Cc,etcmo ele A(btoqnen]"e. Vo•tei co·rutra a;s emendaJs ao ·n. :14 ·<la p.ro-
poSita por considerar ·que taes consi.gnaçõ.es jlá nã-o comporta-m red·u -
cção. - Mcmoez Bo1·b<a. - ~11>ton.'o Ccw·los, com restri.cçõeos. ----, Galeão 

, CaTvc~Lhal. - Raul F'e1"•ctndes, nos termos do voto do Sr. ·Felix P&c•heco. 
- Pe?·ei?'ct Nt•nes, no.s termos do voto do s.,.. 'F eLx Paeh.eco. 



NOTA 

'illm 7 de Outubro inicia-se a clisc. <lo parecer sabre as emen:Ias 

apresentadas em 3" dis;;ussão. Oram os Sr.s. Oalogeras, Anton-io Mu-

niz e Jo.õ"é Bonifac-io. Em 9 oram os ·Srs. Hodri.gues Salles Filho, Ga-

leão CarvaH1al, Augusto el o Amaral e MarHm ··Francisco. Em 11 ora 

o 81~ Caetano de Allbuquerque. Elm 13 oram os Srs. J aoqu-es Ouriq.ue 

e Moreira Gu:marães . Em 14 o1·a.m o-s .Srs. Mauricio de Lacerda, .Toão 

Simplicio e Ca.loger·as . E' encerra-el a a di scuss~to . 





DISCUSSÃO 

O Sr. Antonio Muniz manifes•ta-se co·ntrario á suppre~ .. Sà) dos col -
h~gios militares exi•stentes •em M·inas e no !Rio Grande do tSul e favü-

·!'avel á emenda que c11ea instituições .cles·sa na-
Sessão cie 7 ele · tureza -na Bahia, em Pernambuco, no Ceará . e no 

Ott'\ubro Pal'á. 
tExtranha que .. a idéa -claquella sup•pressão sur-

ja quando se l-evanta .patri·o-tica e justa campanha _.contra o a.na:lpha.-
beti.smo. 

ReJ'ere-.se aos motivos ele ordem fi.nanceira que a determinaram. 
Tra.:a elo àeftpit orçrumten/tario. 
Mostra que este não é o.riundo de perturbações economicas, mas 

do a ugmento das d-espeza.s. · 
S·us-tenta que o augmento das des.pezas não .é um signal de deca-

dencia, si não d.o progresso. 
~ Occupa-se 'da f uncção ·do EstaJdo hO·dierno, combatbndo o Lndivldu-

alismo. Diz que entre as suas primordiàes fLmcções e~t'á a diffusão do 
ensino em todas as suas :futodalidades. 

Não co·ncorda, po is, que -par•a debelar-se o (lej!icU se su•pprimam 
ins-tituições de ensino. 

T-rata elo dever que assiste ao Gover.no Federal de diffunclir a lns .. 
trucção, fazendo a respeito varias co-nsiderações. 

Conclue s·olicitando a a•pprm,ação da emenda qu-e crea esco las mi-
li tares no norte da \Republica, (Mt~-!to bem, mt•itO' be·m; o oTC~CW?' é ct~m .. 
1J?'inten-tw1Jo.) ( •) 

O Sr. J•osé Fmüfacio toma parte no debate sobre o orç:1m~n! o ·l) 
Mini.sterio da Guerra um tanto constrangido, porque tem que se m•a ni-
fes :ar diver.gente com o parecer do Hlustre relator ela Co•mmissão .4e 
Fina·nças. 

1mpuog-na e irr.pug·nar<á as emendas por el'e aprese111tadas e acce·'-
tas por cinco votos contra quatro, ma.ndan,clo supprimir os collegios mi · 
litares do Rio Grande do Sul e Mina.s IGeraes, porque o >Governo pó:le 
ser acoimado de irreflecticlo, sanccionando .hoje um decreto para revo-
gai-o 8Jmanhã. 

As clifficÚidacles financeiras, apr es·entadas como justificativas des;;a 
suppressão, são improcedentes, porque eram conhecidas já do Governo no 
tempo em que fol'am estabeleci·düs ·esses co:legios, e a situação actmt l 
não é ·peior do que a que então exist ia. , 

Não se po-derá aliegar que se trat.a ele despe%a iná.cliave·l. Lem-
bm o proceclime.nto do consel-he iro Paulino de .So-uza, sempre rigoroso 
CJLt•anclo tratava Çla despeza publica. m.a.s sempre li'beral quando tra-
rava ela cl\ffusão ela in.strucção publica, ·porque co.s·' umava dizer que o 
que O ·que se gasta COm a instrucção é U>m en' 'lll'eStimo C]Ue Se faz ao 
futui·o. 

Defende com ardor os co1legios m]itares, ·porque está con'venciclu 
de que são viveiros onde se apuram as vocações e 6nde se acryso~a n 
a n1or ela ·Pa.t ria.; e betn assin1 pa,ra. clen1:onstrar a sua coh erenc.da, pois 

.( *) ·Nesta sessão orou tambem o Sr. Ca!o;;·e·ras .s'Obre a organ,lzaç1to 
milita,-
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foi <> autor da emenda -dond·e s urgiu· a ·dis•posição orçamentaria vigenéé, 
autoriz·and<;> <> Governo a crear coHegios m'lil'ares no Rio Grande do 
Sul, Minas. 'Bahia e .Ceará. 

Dem·onstra ·categoricatnente, com alg.ari.sm.as, que, co1n a suppre.s· 
são desses ·coUegfos •nad•a lucrará ·financeiramente a 'Nação, porquanto 
se1~ obrigada a mante r a a dministração e o co.rpo docente, que hão de 
Teclam•ar os seus direi :os, não podend·o deixar de ser attendldüs, <em 
vj.sl:a ·dos regu.Jamentos taxativos que existem s-obre o assumpto. 

[sto sob <> ponto de v ista economico; sob <> aspecto moral, m -elin-
drosa seria .a situ ação do IGov·erno, porque, t en do mandado m rutricu)ar 
_gratUitamente nesses ·CO<llegios, rn•eni·llOS. or.p'hãos, terá que chan:·ar a Si 
essa responsabHiilad·e, ·porque não <>s po derá atimr 'á nua, fali' ando as-
sim com um q u asi co.n'tracto feito ·C<>.m os paes desse; alumnos. 

T ennina o or~clor fazenclo u1n a:ppeUo ao digno relator d-o orça-
m e.n· o ela G-uerra p·ara -que poupe -esses estabelecim-entos ·-de ensino, escQ-
las d e pati iati smo e nuc1eos de bravos . 

.C'ita a p.hra<se de fR!J.lY [Barbosa quando d '.sse que a n e-cessidade c1o 
ensino está n-o mes.m·o pé que a n ecessidade da defesa nacio.nal. 

.E assim como não se devem ·poupar esfo rços para defender a hon-
ra da Pailria, .não se devem tanOibem regatear verb8Js ;para dif[undir-sg 
a in.strucção. 

'E -evocando os nom es de Andra.de Neves, de Osor io, d·e Silveira 
MaJ' tins e de Ju~io de Castilhos, clec:ara que si ell es pu•desse.m ser tra-
zidos dos t,umulos, pro:·e.s.tariam por cert<> contra. os golpes que preten -
dem vibrar na i.nstrucção de sua Patria. (M'~~tio bem! M't<tlto bem! O 
01'CoClo1· é muito O'!I!II'!J?'imentcodo.) 

O Sr. Rodrf.gues -SaJf es Filho (*) -Sr. >Pres idente, a minha de-
mora na tribuna, ;á qual s<>u conduzido para cu:m1prir um dever i-ni lludi -

Sessão de 2 ele 
Outt~b1'0 

vel, qual o de protes tar coJ1<: ra uma emend•a a prc!-
senl'acla ·pela ICommissão ele !Finanças ao projecto 
-de Orçament-o da Guena, será breve, o tempo pre-
ciso .apen as ;para demonstrar á Camara que a ado-

pção dessa ·8m1enda itnportará na -d-esorgamização comp~eta de um ser-
viço cuja uti: idade não es<Vá por ser demonstrada. 

Aliás, a mi.nha incUI111bei1cia se ·:!orna d'ac ilima, porque tenho um 
documento ·Cuja leit·ura demons'rat~ exactamente <> que ~enho ·em 
mente . 

Na proposta governamenta.! se enco.ntra, na r ub r ica - Serviços de 
sau·de - sob o n. 19, .a verba de 3•3•0 :000$ ·para medicamentos, drogas, 
litens il io.s, ·e: c. <O >Laborruto.rio Ch>mico-'Pl1armaceutico Militar é o uni -
co esl'abelec im ento que fo.r,nece a<> IExer,ci.to medicament·os, drogas, u<ten-
s·ilios. A s ua ex.is tencia tem sido diffic 'l porque as verbas que 1he são 
con si.gna-das .são .se.,n!1p re i-nsuffici<;mte.s, tanto· que, ·no fim ele cada exev-
cicio, o clirecto t' do labora,'<> r'o se vê obrigado a p édir sup·plementos, com 
os quaes e11e ·proc·u.ra se desobri.gar elas suas incumb·encia.s. Acnntec(~ 

que esta verba foi sem;pre -de 300 :0 00$ e hoje, c<>mo as unidades do 
Exercito tive~sem crescido, com os serviços novos , creados, como o ela 
veJterinaria e odontologia, -o Governo ped!u uma verba maior, :não ai,nrl::t 
a que ene reclamava, •:J•e 4·00 :000 $, mas de 3·30 :000$000. Dá-s·e, :porém, 
que s,empre .que se cogita de Jazer economias, no qu e .se refere a>O Or·· 
çamento da Guerra, as vrstas se vo ltam •logo ·para o serviço de saude. 

(*) Nesta sess-ão oraram ainda os Srs. Galeão Carvalhal -.s-obre ;t 
sit u ação financeira e a c1('lfesa nacional, MantiJm •Francls.cõ e Augusto 
!:lo Amar a l sobre ~ situação miJi.tar d-D pà iz. 
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Verda,cle é que ha ·opinião ta:lve"i- mais correnot.e que s uppõe que tal ser-
viço é secu.n.dario, e elo q·ual se póde tratar depois que os demais este-
jatn perfçita.m·ente cuk1ados. ·E' sem duvida utna ·opin i·ão ele peso, ~i 
bEtm que ·llão traduza o qu·.e se pas.sa nos exerci tos anode lares. 

Vou ler o documento a que me referi, o qual d·emonstrará clara-
mente que a a,dopção desta emenda impor·:al'á .na desorg·anização :l o 
s·erviço, direi. quasi na cessação desse serviço . .Si ·a reducção ele réis 
100 :000$ for acceita como :propõe a •Commissão de Finanças, o serviço 
ficar•á co-Icp'e tamente desorganizado, justamente quando elle ·presente-
me~ te exi ge n1aior som.má. 

«De an·no a ann0 . . . (Lê. ) 
«Sr. Mi.n ist.ro - •De a nno para ann·o se vem evidenciando o ac-

cre.scimo consic1eravel e crescente dos 'serviÇos a cargo deste la:bora·'orio, 
o·~ ,qua,es, .no rp01nto ele v ista dta !f).ro;m~ptklão ·das ·ntune.ros·is.shnas e con-
stantes ordens d·e forneci.men>lD d.estina.das ás m ultiplas . .guarnições e f\S-
tabelecimentos m ili-'ares, não teem 'J)Odido s·er execu tados sem ferir a. 
Integral idade d·os mesmos, devido lá insuffkien.cla da ·verba consigna1a. 
para etes em orçamento . Nes·tes u )ti.mos annos, para o fhm do exer-
c:kio, tenho-l:n•e visto forçado po.r isso ·a solidtar supple.me-nto de ve-rba, 
a qual tem sido concedida (ain·da que em pro:porção inferior á rigOr')-
samente necessaria) , d im inulndo de :tal fónma as difficuldades a ve~
cer . 

·Para Que .tal regi.m·en, -por'én1, não - continuasse e prevendo que n os 
exercicios <futuros essas difficuldfVdes, dada a ·progressão -erescente d(lS 
J'ornecimento.s ind lspe.nsaveis e d.a esp.h era . ele acção technica deste la -
boratorio, o que deman·ela sem duYida .a1guma maior somma de despe-
zas, appareceri am e ·ele modo m•ais notavel, ·ponderei em meu relah-
rio, no anno .proximo find-o, a indeclinave: necessidade de elevar-se 
pelo menos a 400 :00 0$ a consLg-nação arinual des te estabeleci m ento, ist•J 
é, da rubrica ·relativa .a medicame.nt-o.s, drogas, appo.sitos, vasilhame, 
utens il ios · destinados ao mesmo, apresentando .ao mesmo tempo argu-
mentos . j-ustificativos ·dessa medida. Approximando-se dessa cifra , f o• 
na · proposta de orçamen::o para o anno proxim-o v indouro, enviada ao 
Congresso pelo· Governo, estipulada e1m ·330 :000$ ·essa cons ignação, a 
q ua l, sen do ·pouco maior ·dü que tem si•do concedida só em• pouco vir:" 
remover · GS ·embàraços rapo.ntados por ·não d ispôr da · precisa am]J!itude 
para eliminai-os ele todo. Com-tudo, sempre era u1111 contingente de au-
xi: io que acudia .á ve-rba do laboratorio. 

'Hoje, •porém, puibli-cand-o o Dim·io Offici.co! que a Commissão <le . Fi-
nanças da Gamara ·ã'os Deputad-os, lo·nge de manter a ·propos-: a do Go-
verno néssa r ubrica, red·uziu -a de 1'00 :000$, baixando-a, portanto, á 
quantia de 230 :00 0$, com que é ab.s-o'u'mme.nte impossiv81 a esse labo-
r.atorio deserrnpe·nhar-.se de t odos os on us q u e lhe cabem e que se fos~,, 
vo-ta,ela nã{l poderia deixar d:e contri'bu ir .para. prejudicar em larga es-
cala os seus serviços, ·pr incipalm ente os ele for.necime.n-:·os aos ·hüspftaes·, 
enfermarias, an1bu lanci.as pharinaceu•ticas, odontnlog·icas, veterina,rias, 
escolas e outros estabe;eci:mentos militares, apresso-me em cumprir o 
eleve r de re.teirar-vos, co.m1 a devi·d:a ve.niã.. , as ponderações jã ·POr ·m l m. 
err'l. tempo expend idas no senUdo ele augm·e·nta·r-se a -referida consigna-
ção que l>Os ·ul 1.mos . orçamentos i.nclusive o actual tem si·d.o apenas <1('1 
300 :000$, conservanclo-se em tütimo cas.o, desd·e que maior não poss.-1. 
ser, pe:o n-:.e nos o qHa111tu.1n con.sta,n ~ e ela vossa· pr.o.posta de orçamen i: o 
elas · uespezas do Ministerio da :Guerra para o exercicio de 1913, isto é, 
330 :000$000.)) ' . 

Vê-·~.e :bem qu.e o d>ireCJtor lrião ·pôde ·prescincl>ir da verba so.Jicitada:· 
Si attendermos a qüe o iLabor a torio IPharm aceutico, .tendo á sua 

' ' . 

/ 



.frente um ·homem de noone van tajosamente conheci·dü_ em •nosso meí0 

.'lCientifi co , e que ·é or.namen·to <la corporação, o coronel Alfred o Abran-
t es, attingiu ao .g>'áo d•e a;perfeiçoamen.to em que se enco,ntra, o qual 
lhe per.init-te emparelhar com os rmais adean tados -da Europa; si co-n-
si derarmos, ·por outro lado, as necessidades, cada vez tnaiores, •do Exer·* 

·Ci~o. cujo serviço , eo!mo Já disse, t'en1 ·augn1entado n1uito, reconhecere· 
mos q·ue a em•ood-a ·propo.s-ta ;p.e·la Comm!.ssã-o -d-e Jl' inança.s não pód·e 
m erecer rt approvação da .Camara. 

Foi para dizer isto que ped i ·a palavra. (111t~ito bem; m7vito ü·ern.) 

o Sr. Maur~C~IO e~e .Lac~rrcla di% q :..:e nã·o tencjonava disc utir os vr-
çam:entos, mas -na questão .em rd1ehate ~ohreleva a tudo o interess .e na-

c~n~ . · · 
Sest:ão ele 15 ele 
Ot~tnb1'0 ( *) 

O Exercito J'lão pócle ficar reduz ido a um ef-
fe 2.tivo inferior iá •total :·dade das mllicia.s· esta-
.duaes, qu.e ç.ada vez augn1en~an1 e se organizam 

nos m-oldes mais nno-dernos . 
A praga dos exercitas perma-nentes na phras·e -dos proprios .pac\--

fis tas é estudada pelos mesmos (l eba ixo do . l ri p~ ice ponto ele vista .so-
cial, po!it'co e r.eal, dentro -de .s-uas patrias. Ha u.ma 1)hi~osophia sobre 
a .gu·erra, reco.nhecend,o qu e ella é u .l171 estad o .humano . O proprio Au -
g usto Co1n:-e rel eg ou para Ulma épo·:a ainda rem ota o ideal da ·paz uni-
ver.'lal, só existente ,no .terren-o ela ·fé o·u erran:e no clom inio el as -uto -
pias. · 

l\llostra como a A u.stralia, col oínia in g'leza, •promove e~la tnes.rnR, 
para deteza da raça branca no contin ente asiat! co as suas forças d·~ 
terra e ma:r. •co1labora·n,do ,d esta ·a:llbe, ·com a metropole, pelo voto mesmo 
do.:; soci a lis ~ as .. 

O ornclor revolta-se contra o proposito que se -vae espalha n d-o ele 
restituir os trophéos arra,nca,dos lá custa de ta,nto sang--ue brazileiro, ;;-
quando esses despojos a•dquirid o.s nos campos 'de batalha são a razã:J · 
talvez principal do -foJ't,aJ.ecimento do espírito das na,c'ion·a liüades . 

O orador não quer ·que a s ua :patria seja habi.ta cl a_ por um povo 
de 1)egureiros n um estad-o patriarchal. 

Não -co lhe o argum ento, por-tanto, de q-ue as des·peza.s militares nã rJ 
est-ão em ·proporção c:om a receita publi ca, porque em nenhum paiz se 
encon trará essa proporção. 

Aos .que· a llegam o es~w]o d e ·paz ·co:nti·nental, lembra o ora-dor 
o.s debates Ida Camara Franceza -entr-e Jul-es Simon, Gambetta, Magn es, 
em harmonia, qu-içij., com os conceitos â.qui emittidos, mas c ujos r es;,l-
ta;dos fora:m o ,desastr.e d e S·e-dan em 1870. jus,ta m ente porque. ·emq-ua nto 
a All-ema.nha cobria -com os s eu.s exerci'tos a.s fronteira.s da França, 
a inda o.s homens .político-s do desavisa.do •paiz latino· perlustravam os 
''minhos -das cogitações philo;sophi-cas. 

Cita a i-nda Theodoro Roo,s-ev,elt qua:nclo s-e refe r e ás cri ticas soffr-i-
<fas p elo Governo da grand•e Republica elo Norte ao reorganizar os ele-
mentos -d e defesa n a t·erra e 010 mar, elem entos que a lcançaram a, victo-
J'ia de Santiago de Cuba. · 

( *) l.Ja sessão "de 11 o Sr. Caetan o ele Al'buqu-ercJue combateu a 
suppressão d as ve rbas re!,-'l!livas .aos coHegios militares e manobras . . Na 
sessão d,e 1-3 o ·Sr. J acques Ouriqu e sustenta a ma-nutenção elos c o!l-egio~ 
inilitaí·es· e o S r. Moreira G uimarães impug na a r educt;ão do eH ec·tivo 
cl9 eX8r·c"i · ~ ·. 1 

• 

( 
) 
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Respondendo ao dis·curso d o •Sr. Galeão Carvalhal quanto aos argu-
m entos d'e orclem fi nance'ira, cita a obra d·e ChaJ·J.es Mil! sobre o es tado 
mi li tar de todas a.s nãçõ·es do mu·ndo, parru conclui r que si se ·diminu ir 
o effectivo do ·exercito, conforme a emenda Ido depu tado paulista, che-
gar-.s-13-ha á s-ituação da Guatemala, co1n utn ntnnero ins ignificante de 
conoba.tentes e um gra nd·e numero de coml'nanda.ntes. 

tf>-e não ha correspon denc ia ·Entr·e a fixação ·das forças e a verba 
o.rç&mentaria, o d.e, ·equi·iibrio s er á ain.da mais aggravado pe-la dimin·u ição 
pro.posta do effectivo ·do Exercito. 

Estudando um a u1n os Estados am·erica.nos na sua organi1zação 
m ilitar, m ostr a a s it uação .elo Bra&il em face do Uruguay, fazendo uma 
co.tnp•a•ração ·e•n :r.e as ·populações, su,per fi c ies e T·BtCu rs·os .para demon s1t·rar 
que o nosso paiz está quasi <:!.e,sar inado. . 

Alludindo ·á lei do sortei•o, o orador. lastima que se ~enh a bur lado 
essa :medida, baseada na nec-essidad·e patrio t ica ele for m rur ·escolas ele 
educação cívica numa terra tão d.e.sprovida desses altos ·e n obres s en-
timento-s . 

Go·n<? ll:e ·ci tan ::"! o as palavcas do T.!leo·j :c:ro no <cM.an clar·im>> dt) Eça. 
dize·n.do : «Ü Brasi·l é um be.Jlo pa.iz» . (Mnito b>em; ·mh.H,o bem>. O o?·corla?' 
é "" U·.I':O f e Uc'it a'I:Lo. ) 

, 
O S~. João Si'mpf.ici.o a.uv'o com toda a attenção · e cdm respeito.so 

sile11cio as bri!hant,es orações proferidas por s eus illustres co!legas sobre 
as emendas apres•enta.clas pela. Co:mmissão -ele F inanças a.o orçamento ela 
Gu erra, ele qu•e fo i relator . 

li:m.a ·de~.sas o-raçõ e.s ·fo i a o 'lnesmo tcn1·po inju·sta e gen·:HDsa para 
com a Com missão d·e Finanç:ts : in justa_ porque -declarou que essa Com -
In i.ssão agira se1n conhecer as necessidade.s do paiz; g enerosa, porque 
não lhe n ega as boas .intenções. 

, Tem sentimentos proprios; ·"' ·externando-os com clar.eza e convicção, 
nada mais f ez ·d-o que traduzir o que .sentia. sobre as verb as pe-didas para 
o orçamento ·ela Guerra. 

As emenda,s a.pr.esentaclas p·ela Commissão. d·e .F inanças reduzem-se 
a dua.s: suppres.~·ão dos collegios m ilita.res 'd'D H io Grande do Sul e cl·e 
Barbacena e reducção do effectivo ·cl·O Exerci'! o. 

Mas qual- o motivo que Levou a ·Commissão ele F-inanças a a.pres·entar 
ess·a·S em en ·j as·? Tocl·os o s abe·m. E' .conhe:ci·do do pa:iz inte-iro o a lar•me 
l-evantado p·ela Commissão ·ele Finança.!; sobre a qu es•tão fi nanceira. Ess·e 
alarme fo i tão grand e que fo i necess·ario qu e o ill u·str e l ea.cl'e?· da Camara 
f iz·esse pon·der osa,s declarações tenden tes a tr.anqu illizar os run imos appre-
hensivos . 

Além disso r ealizou-se a. conhecida co-nferencia do ·p :t l51-cio Guan a -
bara, on de o benemerito .Sr. :P.r·e.~idente d•a . Hepublica p ronunciou uma 
oraç\í.o tão importante ·que chamou a attenção do illustr·e Sr. Galeão 
Carvalhal. · 

Nessa conferen cia m ·emor a•vel, on de troca.rarn idéas o.s procer es el a 
situ :u;;ã'J politi·ca a.:::t~ua l, •to:Jos, ·un.ct vo ce , .n:an i f.esta ram -se .ri·C'co rd ·:.:.~ na 
re c1 ucção das ·despeza.s -e ·externara-m o· desejo de que o orçamento fosse 
encerrrudo sem dejicit . 

Não obsta.nte isto, relu tou em fa•z·er córtes no o·ramen to de que era 
relator, tan to ~u:sitn qu·e não d·eu o seu voto á emenda da reducção 
do effectivo do Exercito . 

Quanto á emenda da su ppre.ssão dos t·collegio.s mili tares, apresentou-a 
porqu·e pensa que o orça•m enlo ch• Guena oão c1eve comporta r cl esp r za s 
p.ara a i1 n E:i~ ,ru·cçãb sec undaria, e tna is ain da porque acha\ra a ins1h· uCçã.o 
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administrada ness•es collegios um privilegio, visto corno é gra•tuita só-
mente aos filho·s de officia·es . 

Não qu·er retardar o encerramento da d iscussão ·do orçamento da 
Guerra e ·por isso termina, cér•to de ter justifvoaJo plenaunent·e a at:ti•tude 
da Commissão d<e iFi namças apreseru:.and o as emendas qu.e rt<a;nto a lwrma -
ram os seus co !legas. ('Mt•ito b01n, 11M.•ito be1n; .o orcvclo'! é Ct!1HJl?'i-
mentaclo.) 

O St'. Ca,'log·erasl ( *) - Sr. Presi.denle, afinal d·e contas, o discurso 
proferido pelo ho·nrado r-elator não versou, a bem dizer, .so·br·e o orça-

. :mento da Guerra. A oração de oS. Ex. foi uma resposta dirigida a mim. 
Declarou o digno Deputado pelo R'o Grand·e {lo Sul que ·eu fôra injusto 
e generoso. Injusto ao attribuir á Commissão senUmento.s que ella não 
nutre e generoso não sei mais po.r que . 

De ·lf.a,cto S. Ex. !l'ed uz:lo :o grand e .a·cervo ·de a-ssumptos que se en-
~cabeça.m, sob a -e~pig.ra'p·he d:e ·O!l'Ç&m en: o d·a ·Guerra, .a .duas emendas : 
a que reduz o ·effectivo {lo Exerdto é a que sup1nime os collegios mll!-
tar.es . DE<3tas .duas emendas· não trrutarei, Io·uvand•o-.me nas a1ffh<mações 
de IS. Ex., <no parecer qu e ao m·eu esp·irito se apre.s·enta com pnrfeita 
justificação das opiniões sus·t,mtadas por S. Ex. 

Não foi insincero o parecer do nobre Deputado, porque, ao 'ehtbo-
ral-o, preferia obed·ecer, •como. aconselhava Mme. ·de .S.evigné; aos senti-
mentos proprios, d·e que aos recursos de bibliotheca . 

Louvado seja por tão nobt'B·s sentimentos ; mas, comprehende V. Ex., 
pa·ra pobres .infelizes, que não pertencem á cla;sse e aos qua·es se acena, 
desde o.s primeiros :momentos, ao •entrarem na discu.ssão, ·COm esse sc•oe?· 
e/4to da quali·dade profi:ss ional, a' esses que ·entram na ·discus.são <le um 
orçamento ·technico com a sua intelligencia de poucas luz·es, mas d·e 
patrio•tismo igual ao •d·e ,s. •Ex., mas ..j,e des·ejo .J e a.ce•nbar ig.ual ao do 
nobre Deputado, a ·esses ·é preciso ·reconhéeer o direito d·e supprirem com 
os en~ in a:men, ., s ministrados ,pe.!•as lbiob'Hotllecas que •l·ra·tam do ·assump•to. 

·Reconheço que cnão é como .profissional que entro no d·ebate, porém 
como simples leigo •no assumpto; mas não é generoso que o nobre Depu-
tado, não ·rebatendo os m eus argumen·tos, a.ssignale apenas a .minha 
incomp·etencia. 

O SR. JoÃo SrMPLrcro - Não apoiado; não foi isso que àisse. 
O SR. CALOGERAS - Bem, passemos adiante. Critica demolidora, 

diz .S. Ex. 
Não sei a que se refere. A minha vi.sou construir, visou trruzer uma 

pedrinha ao ·edifi.cio das forças effedivas do nosso Exerc.ito. 
Fali ou S. Ex. ·<'m consequencias da s_ituação p~litica que se des-

enrola no •paiz de '89 até agora. A phra.se é sybilina, .não compreh'ende 
bem o alcance, salvo si q:uer diz·er que sómente hoje s·e discute essa 
questão . 

N-esse ponto d·evo declarar que, se bem qu·e ·tenha ultimamente 
surgido uma legião d·e desco'bridor·es da Aà1erica, quando .ena ha mai.s 
tempo já existe no mappa g.eographico, e que, applicando o qt<c.nttwn 
ás questões orçamenta.rias da Guerra, não é d'e hoje que se . di.scutem 
esses a.s.sumptos, mas d·e ha muito tempo. E, quanto á minha pessoa, 
pas·so a ·d·ec:!·ara.r ãue, por O·C:·~.asiào de se r l'a.borar a lei 1de orgam:ização 
do Exercito, V. Ex., que actualmente . presid.e ·a sessão, pó de dar teste-
munho de quanto ·Collaborei nella . 

E' 1Jortacnto, as.sumpto que ·não é objecto ·r<;>cente ele minhas cogi-
taçõe's: · · 
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Referia-se •S. Ex. com certa amargura ·á phrase de d·iscurso meu 
em qu·e allu-di ao >d.eal d.e guarda-livros, que me par·ecia deveria ter s ido 
o ideal de Commissão de Finanças. . 

Acho que 18. ·.Ex. tomou pa.r.a si o que eu dizia sobre a feição me-
cani·ca de.s,sa honrada Comri1issão, tão cheia ode boas intenções-

Parece-me que S. Ex. se res·en!io da.s observações po-r mim feitas 
quanto ao lado puramente mecanico de colleccionar cifras e sommar al-
garismos, que, paréce-me, deveria tei sido ·o id·eal da Commissão de 
Finanças. Infe!i:?>mente, na.s palavras do - nobre Deputa·do, nada encher-
guei, nada, que me clemovesse dessa c·pinião. 

· Agora, nesse ponto, •S. Ex. talv~z fosse menos justo acreditando 
que minha obs·ervação se r·eteria a .o · trabalho s•eu. Não. Com a ~mesma 
franqueza com que ataquei o par.ecer da Commi.ssão d.e Finanças, po·r-
que é um trabalho sujeito á noss•a discussão, ;::om a m esma fl'anqu e•z·a, 
com a mesma lealdade, d·evo d·ecla.rar· que ·eu sabia qual a o·pinião, nesse 
ponto vencida, do no·bre Deputado ·em r-eLação a esse momentoso a.ssump to 
da reducção de eff.ectivo do Exercito. Ma.s, o papel r egjmental nosso não 
é dis·cutir situações in dividuaes, não é conhecer votos vencidos e, prin-
ei(pal:me.nte, quando, mo caso V·ertente, a s PE'iSa lvas não foran1 feita.s no 
riarecer, especifi.cad.amente. 

Er'a , portanto, evidente ·que o que eu .pud·esse dizer em relação ao 
assumpto 11ão caberia a, quem, discorda.ndo da maioria da •Comm issão, 
d·e.sde já se manifestava ele .a•ccõrclo com · a theoria que .eu aqu i v im 
de!.'end·er . 

Não d·eve, pois, o nobre Deputado, crer que a,s observações por mim 
feitas se referem a sua pessoa : 

ü nobre D aputado, com a g enerosida·d,e .que é uma d-a.s ·caracteristica.s 
dr., seu espirito, veio estend·er ma.nto misericordioso sobre a obra ·da 
maioria ·da ·Commissão de Fi'na.nças e .procurou faz er ... o .que nos ac'tos 
d -a beatificação se costuma chamar o pa;p·el de caclvo:ccat'os _c.li~<Volk 

Louvo a nobreza do proc·ecli:mento do nobre De<puta·do; não lhe 
sigo, entretanto, o exemplo. 

O pavor do clefvcit! Creio que naquella occasião .ninguem o avaliou 
tão alto como ·eu, que procurei não fazer obra no ar, ma.s justificar 
verba por verba, fazendo obra -de guarda-livros. 

Ningu-em mais do _que eu elevou as cifras desse defi'cit previsivel, que 
eu acr·edi'to attingir no momento actual a eerca ·de 75 mil contos, papel. 

Entr·etanto,1 eu mesmo, que assim ·))·enso, que reconheço a neces-
sidade de ·economias, nunca, .no meu papel d·e homem publico, <J,e 
membro ·de uma Commissão de FtnanÇas ou de :mero cultor ele as-
sumpto.s ele economia ou de as·sumptos de administraçã-o, nunca me 
abalançari·a a propôr como me.io de ·eolver -o d:e'}I.JMt arn.putar no orgão 
essencial ela vida nacional. 

Eu proporia, sim, que todas as excresce:ncia.G ·de~ses .serviços ad ia -
veis fossem de facto adiad·as para i emp·:)s melhores. 

Aliás esta ·ê a opi·nião que .o nobre Deputado s.ust.entoú na Com-
missão . Não , devia. portanto, surprehender-se, neni · se melindrar · pela 
critica por mim feita. 

Quando qualquer mo~clifioaçã.o pos~dvel em vista de restringir 
gastOs se .pudesse ad·mittir, ü3.::·o 1nesn1,o ser.ia inutilizar o proprio 
Exercito e ser.ia a co·nseqemucia da approvação da emenda da maioria 
da Com missão. 

_Mas, .• acasü, eu me permitio ·dirigir uma pergunta nesse sentido 
ao nobre . Deputa;do p~lo Rio Grande do · Sul; voto vencido, acaso a 
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Commi<S·são de F .inança.s, ao apr'esentar á maiori·a sua malfadacla emen-
da, tinha conhecimento do effectivo real elo Exercito 

0 SR, JOÃO SIMPLlCIO - "l'i•r]ha. 
O SR. 'CALOGERAS - E lla sabi-a, -portanto, que ex istiam ele facto 

· nas divers-as unidades organiza,das cerca de 21.800 praças. 
0 SR. JoÃO SIM!PLICIO- De 20 mil e poucas; de 20.800. 
ü SR. ·CALOGERAS - O ultimo mappa de qu'e tive conhecimento, 

trazido á Camar-a pelo no-bre Deputado .por Pernambuco, dava o effe-
ctivo de 21.800 praças e o .mappa que ·estava em meu poder marcava 
21.296 praças, eff.ec•tivo r eal. , 

O SR. .JoÃO SEMPLrcro - Eu P·~deria mostrar -a V. Ex. a éarta 
que, 'na o-ccasião, eu recebi . .. 

O SR. CALOGERAS - Oh ! Então o ca;so tõ·e torma mais seria ... 
ü SR,. JoÃo SlM!PLICIO - elo proprio Ministro da Guerra, dando o 

numero exacto das praças, que , -era de 20.800. 
0 SR. AUGUSTO DO AMARAL - 0 Ministro SÓ póde conhecer o effe-

CÜV·O }Jelos ma,ppas que recebe mensalmente. 
ü SR. •CALOGERAS - Nesse caso, diz o no·bre Deputado que a Com-

missão estava -a pàr d.e que havia mai13 ·de vinte mil e tanto·s soldados ... 
0 SR. JOÃO SIMPLICIO - Vinte mil e oitocentos· .. 
O SR. •CALOGERAs - Ad mitto que o algarismo esteja exacto; por-

tam to sabia a Gommissão que no momento em quB a emenda Bra pro-
posta havia um effectivo cl.e cerca 'ele 21.000 .homens . 

. Nesse caso, em um ·Exer.cito, como o noss·o, que se alimenta por 
m eio d·esse's contr-actos especiaes que é o engajam/én-to, onde ha prazos 
f.ixos para a prestação de . serviços, que economia era e3Sa que resultava 
ela ·e-liminação ele 3. 000 homens eng.a ja;dos por prazo certo, durante 
o qual •O · Govemo lhes deveria :p-agar ? 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O que !n'ão era eco·nomia, porque o 
Governo ficaria na -obrigação de pagar a esses 2, 800 homens, porque 
o Governo· não podia fugir ao compromisso com essas praças. 

O SR. CALüGERAS - Pois ·é justamente o qÚe eu dig-o: é o meu ar-
gumento. A Commissão fez o que eu diss•e: agiu sem conhecer o caso ... 

IÜ SR. ,JOÃO SIMPLICIO - Não apoiado. 
•O SR. CALOGERAs· - Em sua maior.ia a Gommissão ag iu sem conhe-

cer o caso. 
V. Ex. me desculpe si isso depõe contra a minucia com que e !la 

VI~claga do problema B, si censura ha mis·so, ella não parte ele mim, 
parte elos factos. ' 

!Agora, fazer como ·a diz o nobre Deputad-o, co.mo pareceu advogar 
com as autoridacl.es que eu reoonheço, porque é profissi0!3al, emquanto 
que a citirca p-arte ele mim, que sou leigo, aconselhar a desorganizaçã-o 
elos quadros estabeleci·dos pela lei ele 1908, preenchend-o o eff.ectivo mí-
nimo de determinada unidade e deixando apenas os quadros dos offi-
ci-a€1.3 >n·as demais, é, .permitta S. Ex. que o diga, é v.iolar a lei ·ele 1908. 

O SR. AUGUSTO o.o AMARAL - Nã-o ex istem diversas unid ades n essas 
condições. (H à C<1Jarltes.) 

O SR. CALOGER.AS - Só exi.stem nestas condições as unidades que 
c itei: 16 pelotões ele· infantaria, um p-arqu~ ·ele a rtilharia, quatro br.i-
gadas, -s-ete esquadrões de caval!aria e !l'lão s ei mais quantas baterias 
de um batalhão. 

Eu q.uer.o que se pree~ncha o effectivo minin1o do Exercito e acon-
selho que se o faça cumpri-n-do a .lei do sortei·o ; e mostrei de que fôrma. 
se poclerá chegar a esG·e effectivo minimo -ele 21.000 praças a 31:000. 
sem augmen to ele despezas militares: 

O SR .. JoÃo Si:MPL1CIO - N,ão compr eh enclo como se po'ssu, elevar 
de 21.000 . a 31.000 praÇas.sem Eilevar ~s ·irespeza_s militares. 

/ 
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O SR. ·C>\LOGJ~HAS - Em vez el e nós ·termos um Exercito penmcnente 
rn·ofissional , fazer a appli cação d'O principio em que se funda o sortei-o, 
a prestação pessoal ele s erviços sen1 r en1un eração, s,imão utna gratifica-
ção, co mo na França, o.nd e um soldad<:> ganha um v intem por dia. 

O SR,. FONSECA HERMES - J~' po-ssivel se ·organ iza r o E~ercito por 
le i -orçamentaria ? ( T?·occMn-s·e Cbpwrtes.) 

Ó SR. CALOGEJRAS - Não quero -e·ntrar n essa discussão , m as eviden-
te mente o nobre Deputado se esquece de que em 1908 foi votada a lei 
ele reorgamização, em que· isso resulta positivamnte . 

JTin1fim, passem·os adeante. 
Sr . Presjdente, acredito que esses foram •OS po·ntos principaes toca-

elos pe lo cliscur.so -dO· illustre representante do Ri<:> G r a nd e elo Sul. 
. Tenho, ele .passagem, alluclido ·ao qu e .S. Ex . disse sobre o preen-

chimento el-o- effectiv o min imo ele certos corpos e o abandono. d-e· outros, 
e o fiz para combater essa op inião, qu e se me a figura, el e ·todos os 
po1ntos de _vista, insustentav.el, não di.go !50r 1neus argum,entos, mas 
pelo que ha pouco:S dia,s foi aqui dito. 010 brilhante e ponderado discui-so 
do ·digno representante de Matto Grosso, Sr. Caetano de Albuquerque·. 

\Não se movem qua dros, não se fazem modificações·, não se modi-
fica, emfim, a distri.buição geographica da força publica e o pl'eench i-
mento do effectivo el e cada um de lles á m er cê d.a vo·ntacle ele cada um, 
mas -essa d istribuição elev-e ser racional, obed-ecemdo sobretudo -á situa-
ção geog•raphica elo paiz e ás sua·s necessidades . . politico-internacionaes. 

Vê, portanto, V. Ex. que, ao disco rdar, que muit-o me pes-a fazel-o, 
elo honrado Deputado pelo Rio !Grande elo Sul, obedeci a ensin a m e nto1s 
de bibliotheca, que em todo o caso, porém, :i•nfluiram bas·tante 1no m eu 
espírito para se transformarem em .estad.o pennan ente el e con1Sciencla. 
(Mt<ito bem; 1111'-ito bem. O oncclo1· é vivcMne%t e f e'Ucttculo.) 

E' en{)errada a discussão elo parecer sobr-e as emendas offe reci das 
ao proj ecto n . 64 B, de 1912, e adiada a votação. 

VOTAÇÃO 

Vo:tação do projeç to n . 16 4 B, d·e 1912, fixa-ndo .a -cleS•Jileza elo Mi-
·nis.terio ela Guerra •para o exerci-ci o ele 191•3 (com -em en.das), (vide pro-

jectó n. ·6-4 C, ele 1912), (3 'discussão). 

Sessão ele 16 ele O Sr. Soa1~e s dos1 Sant01s ! *) (pela o•·den~)-
O·J.~tubl'O ,sr. -Pres id·ente, e;ntre as -emendas -que foram apr•3-

sentadas .ao orçamento da Gu erra, e q·ue vão ser 
sujeitas ao nosso voto 1neste m10mento, sal.ta a m eus -olhos, como clif.[i-cl! 
d e .ser su jeita .á deliberação .ela Camara, a em end a 1" da Oommissãc> 
ot!Ue declara o seguin:te. 

·«Dim11nua-s-e ele 1. 008 :-360$ {)Om a suppressão dos ·co~·l eg-ios :rnili.ta-
r es ·-ele Porto A legre ·e ele Minas -Geraes.>> 

Embora faça e·u 'parte da .Mesa, ·pela em er ecida henevo lencia ele 
m1eus p a!'es (?,ão apoictdos), comfesso a V . Ex. as .clifficuldades em qu~ 
me encontro , ás V·ezes, p;ara res-o lver ·ele accôrclo co:m o R·eghnen.:o, de-
vido á . pouca- i]J !'atica que ai.ncla t enho de dirigir os traba lhos desta 
Casa. 

Estucla,nclo p or parti-cular in t eresse esta, -emen da, tiv-e occasião de 
reler ü ·R·egiln ento e chei'ue i ás seg.uint~s conc-lusões: 
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Em 1 o lo.gar, é prec i.so salien· ar que a e1nen.àa supprilne serviços 
cre8ido.s por lei especia-l. 

·O SR. RonoLPHo 'PAIXÃo - E' an thregimemtal. 
O SR. ·SoARES nos SANTos - O.s col1egios ·militares de P01'to Alegre 

e de Barbace·na .foram creados em uma lei especia l, vig-orada em face 
do decreto, que deu vi-da a estes mesmos estabelecimuritos ; lei, por con-
seguin:e, que th1.ha caracter perm.anente e que inão ·podia ser, etn vis·:.cu 
do que dispõe .o •Regtn~en t o, annullada, refor~mada pela emenda que a. 
hor.raela ·Commi.ssã-o ele Finanças, 1110 intuit-o,· a liás louvavel, ele fazer 
eCOnOmias , :rO UX8 ao Cül1 h 8CÍ<!l 1BDtO da Cása. . 

.O a1·t. 190 ele que ,rr,e soccorro, ·11este :momen'o, <liz no seu § 1° : 
«Não é -permit.ti do apresentar aos projectos ·de leis annuas emen -

das com caracter de proposições principaes, qne devem seguir os tran-
mites dos projectos ele leis. São consi.cler'aclas taes as ·emendas que 
cream o·u eX: -i·ngue.m serviços e repar tições publicas, augn1enta.m1 os or-
den a;d-os do.s funcc io.narios, etc.>> 

~Não <é pr.eci.so gran de _n umer·o .a e considerações p.ara salientar a ver-
dad.e de que esta emenda supprime serviço crea.clo por !el especia l. 

i\Jêm disso os collegios :md·litares (l.e •Porto Alegre e Barbacepa, p.: 'r 
dlsposiçõ<O.s da n-ossa lei tributaria, produzem rendas que são recolh i.das 
ao 'l~·hBsouro .e f igura.m em nossa receita. · 

Ora, di'z tarr•bem -o art . 191, •panagrapho unico, qne não dev.em ser 
accei as (:)111 terceira d:scussão emendas que di m!i nuan1 a reeelta. 

Nen1 se argu•menr~ e .com o 1:acto de darem cl'ejicit os coHegios milt-
tares, .porque, .si estes serviços devem desapparecer porqne clão .cre/icits, 
fgualmente ·deviam .q.esapparecer a Estra•da de Ferro Cen tral . . . 

O SR, RonoLPHO !PAIXÃO - Os Correios e Telegraphos ... 
O S!! .. SoARE. nos SANTos - ... os Correi•O·S e ·Te~egrapho s, serv>· 

ços ele gra.ncle u tilidade, e que não deixam .sa;ldos. 
c.Otiresso, Sr. Pr.e.s idente, a :1ninl1a fraqueza em materia reg·i.men :a·l. 

Talvez, m esmo, dependesse de mim a infra.cção -d o ·Rc.gim'3nto . 
Si .assim foi , re'a lmente, .t enho o maior empenho em ·confessar Jl 

V. Ex . o me·u erro , ped:.ndo ao m,esnlo te1npo a providencia regilnen tai 
para q ue ·não seja, a.ntes ele. :t.uelD, realizada a iniquielaele contida n~' 
emenda da hon_ra.cla Com.missão . 

Ahi f ica o ·n: e·u appello a V. Ex. cuja attenção solicito p{Lra o~ 
do.us SJrtigo.s ·elo R egimento. (Mt,ito be•m; muito bem. ) 

O Sr. Presidente - Effectiw~,m~~n.te, a em e:ncla a que se refere o 
nobre D>eÍJ<utado infr in.ge, com-o disse S. Ex., o § 1" ·do art. 190. Acce i-
ta, ·por·ém, pe·la Mesa, -apo i8!cla e d iscutkla peJ.a, Camara ·e, já rugo-r-a, en-
cer.rada a cl.i.s·cussão, !penso 'C1Ue não a ·ella, 111as lá Camara cofrr: pete de-
terminar a retir:xcla .d•a en>encla. · 

•Consul-t:xcl·a a 'Camama ccotweii-e -a retinucla ela primeira elas eme•nclas 
ela Commi,gsão de Finamças. 

O Sr. Preslidente - Vou sulbm•~tter .a votos as emendas. Votação 
ela seg,u1n te ·emenda Süb n. 1 lclü S.r. Canclklo ·Motta: 

«Supprima.-se o § 12 .elo -a1·t. 1° elo pro jécto de orçamoot.o -da 
Guerra. 

O Sr. Cand>;.to Motta (pelct 01-c~em) - 1Sr. ·P •residente·, qu8Jlldo suJb-
m ebti 'á. apreciação <Ja C'amara a e'lDencl·a •S·U'PrrJ•r im-in•dO o § 1-2, . do Mt. 
1° elo oTçam•ento d1a Guerra, tiv·e em •cJomsi•d'eração .a circumsrtancia im-
portante de es·tar a Ca1nara legislando :8!ctua lmel1Jte sobre a Justlça Mi-
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lita r, sendo que este proj ~2to -da Oomm issão Especi.a l já transitou pela 
C:asa em d~uas d i·scus~ões ·e s•e .aJC'ba sub tnt2rttii.::Io á t erce i·ra .. 

Por este pr•oj ecto, <Gomo .por todos os o•u·tro•s que rup•parece•ram aqui, 
a c l a~s e ele aux•i'lia~: ·es de au:litores de gue.r.ra •d·esapparece . · 

Entretanto, o Qrça.me•nto da Gu·er.ra no § 12, od·o a.rt. 1° amtoriza 
o Gov·er'!'IO a no1n·ear ag'OTa ajud·a.Hites de amJdltores de guerr-a; quer 
isto di2ler qt.:•e •esse p•essQal v·ae ficar com · direito·s .adquil'ido.s á n~m·u 
neração de uni. 'cargo que vrue .'desa;ppaTe'Cer .aJm1a;n:hã . 

A honracla Commissão opinou .pela r ejei•ção •d•a e menda, e diz que 
este dispo.s iti vo é noeces'sario a-o s·e•rviço dá ju,stiça mHitar, •Püoi s . que o 
regulari za, e t•ra1iá ·e2onorrh i as .aros cofres pu1blicos . 

Co•nd'esso •á ·.caJlna.ra que ·não per-c·ebü·, não com'Pil'ehenclo comQ, 
creando-se •Ca·rg·os novos .::;re realizam · ·eroonom•ias. :r:ç.am·he·rn não compre· 
hendo como .es•ta f.acuJodrude que .se quer drur ao GQverno ele nomcla r 
novo·::: .aux iH:ares vtrá ·trazer Tegular:da·de .ao .s·er: vi.ç~o da justiça mili -
tar. (ApaTtes.) 

Peço, pm·tantD, á .Ca;mara que refli-cta bem antes de clar s·eu vo to 
a esta eme·nda. E Ua com•cilia 'P€Irfei•tamte'Dt•e o in1Jeresse pu.bJioco e <Wita 
o inc.:mveni·enre {J•Ue acabo ele a.SSii•gna;lar. (Mt~ito bent; Jnttito bem .) 

o Sr. João Simplioio (pelo, Ol 'dem) - o - § 1·2 .(]10 al't. 1° do PTO-
jecto d·e orçamento d•a G uérra •es•ta.belece pela sua <redacção :cl-a.ri ssima 
uma medida r~est ridiva á facnlcla;d·e que o Governo :tem €'m vi·rtucle ela 
legi-slação v igente, d·e nomear o numero d.e auxiJiares ··ele a ud.itores ele 
g uerra ·que betn entern!clrei- . 

Nós não ·podemos •s·aber quando .será tranSfQ•rm;a;clo em lei o proje -
cto cl•a justiça militar .' 

P odemos antes gara.n.tir ·que não se.r•á le i em 19-13 ... 
UM SR. DEPUTADo - Mas é <Cloe presumir, ·dada a ma.rcha elos nossDs 

trabal·hos . 
o SR. JoÃo :SrMPLrcro - E ' a hypoot·hooe mais .• siiniJ)Ies que fal'm ulo . 

De so.1'1:e .qne a medid·a que , o •pa1o~ec to •cloe orça;mento da Gue·rra con~ 
signa é ·u·ma tnec1 ida ele 1eco·non1ia. 

A a:d mi.n•istil'açã:o <'!a G uerra pódB nDmea;,r em 1913, co.mo .pód.e 
no'mBar no perio·clo l(].e 19·1·2, - 10, 1·5, 20, 30, 40 a uxi<Ji.a res de a ud·i-
tores. 

O :SR. •CANDIDO MOTTA - V. Ex. acha que a ruclmin>s t ração d•a 
Guerl'a se!4á -capaz de comm e·bt.er est•e abu·so? 

.·o- SR. JoÃo SIMPLICIO - Não digo que seJa Drupaz nem .i·nc·apaz 
ponque não -conheço ·a;s 'ne2es·s ida.d.es do serviço, A emEmlda cünsi.gna 
que cad·a brigada clQ Exe rdto tet"á um a;uxi!.ia;r :de a uditnr; lha vendo 
adu·a lmente· ·SÓ na Capital F ·ecl•eral oito auxili•ar·es dé audHoroo ele guer-
ra, pela m ecHcla proposta estes Qito serão d·is•tribtJi.dns pelaS. b-rigadas 
es'tna;tegi.cas o-u <cHsp·ens·ados. 

O fim que teve em vista ·!!> Gmnlmissão foi l(],e ·eCOn{)!ni.a, restrin-
gindo taJII1/bem a. f13>culcl acl•e •a m!Pla que teve o GovernD nestB assumpto. 
( ,l{uito bem, muito ·bem.) 

O Sr .. Jasino d!e Araujo (1Jela OTdem) - S•r. P •l'esidente, pel'gun -
to a V. E x. si este cli·spos.itivo do pro'jecto q,ão inctde ··no •rnes·mo vi ci~ 
apünt·a(l o <peiD Hlustre .pep!'esetn'ba.nte clD R iü Gramde <clQ Sul, .Sr'. !Soares 
elos Samtos, a P'l'O'!losito dos cooJJ.egios mili<trures d·e Barba;oona ·e el e Por-
to Alegr·e . 

Parece-me que · s·e t J';tta <de cr.eaçãp de serv iço, ·em lei amnua . ( T?·o-
cmn-se apcwtes.) 



544 

O Sr. :Presidente - Attenção ! 
A a ttribuição da Mesa, em reLação ao assumpbo, diz r espeito, taxa -

tivamente, á emenda. 
A medida de que se trata e á que se refere a emenda n . 1, consta 

do corpo do projecto apresentado pela ·Commis.são, de modo que fa lharia 
á Mesa cotnpetemcia para int€•rvir na 1nateria. 

iE' em seguida po•sta a vot•os e rejeitada a refei·ida emend-a n. 1. 

O Sr. Cand~d<> M.ot•ta (pe.lc' onlem1) - Requeiro verificação da vo-
tação . 

Procedendo se lá verificação da votação, rec·on.hece-se ter sido a 
emenda rejeitada, por 93 votos ( 43 á direita e 50 á esquerda ) ·contra 
21 (15 á direita e 6 á esquerda ). 

São em segui da .summSJriarnente rejeitadas as emendas ns. 2 e 3 . 
Vo•tação da êmenda so·b n. 4 d·o Sr. O c ta vi o Rocha e outr·os: 
•«Da tabella 3• (Supremo Tribupal Militar e Auditore•s) deduzam-

se 12 :000$, se'lldo G :000$, de cada unY cloG auditores da 9" e 12" regiões 
militares, por estarem os mesmos equiparados ao a uditor geral da 
Marinha.» · 

Approvada. 
Votação ela s·eguinte emenda .sob n . 5·, d•o Sr . Elysio de Arauj o: 
\«Substitutivo do § 6° do art igo uni co do projecto n. 64, ele '19'12 . 
!Na vigencia- ·desta 1ei sómente serão permiltidru3 consignações ai-é 

o total do soldo •o u ord.enado que forem estabelecidas por officiaes e 
funccio•nf!-r!os civis, a suas fa.mil ias, a iJ1stituições que, por d.isp-o•3 ições 
es·peciaes, j á: gosem desse direito e a casas commerciaes •de un if-onnes 
m ilitares, n esta Capital e nos· Estados, qu,. tenham t.ransacção com o 
Ministeri.o da Guerra, .para o fim de acquisição de fardamento, man-
tida.J3 as actuaes qu e não estejam comprehendidas naquellas co•nces·sões 
J.egaes, a t ê :se liquidarem sem prorogações de prazo .nem renovações . » 

O Sr. Fres·i:dente -- A etS ta emenda substi-tutiva a CommissãD off.e-
receu a seg-ui nte emenda: 

Onde se diz «O total de soldo ou ordenado», diga-se: 
«Dous t erços do solcl·o ou ordenado .» 
Approvada com a sub,emenda . 
Votação -ela seguinte .emenda sob m. 6, do Sr. Augu•sto do Amaral: 
<< Supprima-se o § 4° do art. 1 o." 
O S11. Jacqule·s Ouriqu.e (jJe.Za 01"•6Le1n ) - ·Pedindo a palavra para 

encaminhar a votação, e iembranclo que se vae votar a eme·nda que 
restring·e a remuneração de officiaes nefo rmados, elevo an-tes ele tuclo 
declarar que não f.allo em proveito proprio ;, por um favor elo Congresso 
feito ,a nó-s·, vetera11os do Parag·uay, recebemvs o sol elo pela t a bella mo-
derna, d.e maneira qu·e, em qualquer caso, eu f.icaria sempre em s i tua-
ção satisfactoria, si fos·se empregado como reformado . 

•Fallo .porque não me parece justo - e é wbre isto que chamo a 
attenção dos colleg.as - que, .quando exi!3lem r.egulamentos determinan-
do que certo,s carg·o:S sejam preenchidos por officiaes reformados, que 
estes tenham como vencimentos o soldo da .-eforma e mais a differença 
necessaria para complet.a:r uma remuneração equivalente á cloG funccio -
narios de :igual categoria, exercendo id.enticas funcçõ es, queiram agora 
reduzir esses vencimentos, coHocrundo-•s·e os officiaes reformados· na 
triste contingencia de servir.em na.J3 mesn1Ji0ê repartições, com retribui -
ção inferior 'á de outros funccionarios que occupam cargos ela mesma 
categoria. (Muito bem; 1m•ito bent.) 
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O Sr. Augusto do Am·aral (1Jeht pntem) - S·r . Presic1elik, como 
aut~ur cl.a e n1 enda;, não pos·E'O de ixar de dizer alg·un1as palavras a res-
peitD do assum pto . . 

Si a emenda não fôr approvada, teremos offi ciaes reformados g·a-
n-hando mais do que .na effectiv ida de, nesse caso, e teremos noutras 
condições ·officiaes r eformados exercendo cargo•s {le categoria relativa-
men te m ais elevada e ganhando muito m enos que os seus subordinados. 
E' u1na verdadeira anarchia que s e há crear cÜn1 esta distribuição de 
dinheiro aos reformados . 

A lei vo ta da. aqui no a nnro de 1910 e ·sanccionada pelo Presiden te 
da Republica •é cl:;tra, quand·o determina que esses officia.J')s tenha m os 
m esmo·s vencim en tos dos offiCi aes effec ti v.os, desde que exerçam com-
missões mili tares·. 

em toda a .par te. 
que tive a honra de a p.re-
cousas nos SeuS devidos 

UM SR. · DEPU~'ADO - I sso é o que se f az 
Ü SR. AUGUSTO DO AMARAL ~ A em en da 

sentar á Camara vem r est abe-l ecer estas 
t ermos; mão .é uma etnenda g-raciosa, n1as 
t udo e a pra ti ca t eem demonstrado se r util 
bem>· ?nttilto bem . ) 

consequencia do que •o es-
ao ser vjço mil itar. (Mnito 

O Sr. C<i:.so Eayma (pela onlem) - A emen da n . 6 m a nda sup-
primir o § 4° elo art. 1° elo proj ect o em votaçã·o . 

Vou ler esse paragrapho : <<Os officlaes reforriu1.dos, e1n exerc i elo ele 
qualquer fun cção no Ministerio ela Guerra DU suas cl epen.clenc ias, p er -
ceberão, al·éin elo s-oldo ele refo rm a, uma gratificação a té o maximo 
ele 200$, a qual correrá por oonta da rubrica 8", consid erando-se como 
funcções propriamen te militares as fun cções nas u•nidacles elas armas 
combatentes ou de justiça militar., 

Est a d ispos ição, consignada no projecto el-o orçamento ela Guena, 
revoga utn gra nde nUm ero de leis especlaes; é .po·r conseg·uinte un1n. 
d isposição aolti.regimenta l. 

A. Camara vê pela exp.os·ição ju!Stificativa da eme·nda, apresentada 
pelo seu a utor, todas as le·is especiaes que regulam a situação el-os 
offi ciaes refot•maclos, quando cha mad os ct cl esen1pen ha r qua lquer funcção 
no Mini.sterio ela Guerra. 

Estas leis es tão em inteiro vi.gor, e a emenda as mand a r evogar. 
IContra essa forma ele revDgação ele leis especiaes cl i·spõe o a rti g·o 

190, § 1°, elo noss o regimento. 
Por oonsegui·nte esta disposição elo project.q elo Drçarrento el a 

Guerra não .podia ser a cceita pela Mesa . Os officiaes reformados est ão 
em. situação creacla por l-eis que não podem ser r evDgadas em leis orça-
m enta ri as . (M~tlito bern; 'l'lt.t&ito b.em.) 

O Sr. Ir.1neu Machado (p,ela o1·dem) - V . Ex. r esolveu h a pou co 
o qu e ha cl iaJS 1inha resolv ido elo m esmo modD, isto é, que só 
a Can1ara, por :voto expresSo, póde retirar d.a votação e1nenclas que 
violarem disposições d-o ar t. 1'90, § 1°, elo R egim ento, quando essa~ 
emendas j á tinha m s ido di-scutidas . 

O art. 190, § 1°, em sua lett ra clispõ.!' não em relação- ás em e.11<'1a,s 
fe itas pela Commissão ás pr-opostas elo Governo, mas -só mente em rela -
ção á;s emendas apresentadas pelos Srs. Deputados. 

A s itu ação fi ca, port a nto, send-o esta: os Deputados não teem o 
direito de vio lar o Regim ento apresentando aos proj ectDs e lei s an nuas 
emendas co m caracter el e prop-osições principaes, i·sto é. ,em en·clas que 
reforn1e n!- le is ele caracter pern1anente; n1 as as Co mmi s·Sões fican1 con1 
a fac ul dade ele v iolar o Regi.tnento , revogancl.o n1ed icl a el e caracter per-
ma nen te, nas em endas que acaso façam ás pmpo·s·tas . el e orçamento 
enviadas pelo Governo. 

3g 



E' o caso. 
Ora, eu cre io que é uma regra elem e·ntar ele hermeneutica que se 

eleve e v.ita r ma in terpretação tu cl.o quando for absurdo, que se decida 
pelo espi rito da lei e não .pela lettra da le i, quan:lo a. in terpretação 
m:üer ial co nduz ir ao a bsurdo . 

o SR. J OSINO DlD ARATJ .T O - Mesm o pela. lettra : es~a m eclirla é em en -
rl a. ela Co m missão, pois não consta da proposta do Governo. 

O SR. IHTNETJ MACHADO - O argum ento elo nobre Deputa do Ler·in 
certo valnr si, na technica parlamenta1·, tnão se chan1asse, co mo se 
chH ma, proposta o que o Governo nos ma nda, e proj ecto o que a Cnm -
mi·ssão offe rece. 

O § Jo elo ar t. 190 di z : «Nilo é permitticlo a presen tar 2JTO,ie&tos r/.e 
leis nnntt,c/IS . . . en1endas con1 caracter de un·oposições PI: incipaes ... )) 

JJ'Jstas en1encl as são, pois, as que po cle i·en1os offerecet· aos proj ectoR 
ele leis all!n uas; não as qu e offerecen1 .as Con1n1issõ es âs ptopostas rl o 
Governo. 

·Ora, f ican1, assin1 . as Comn1iSsões con1 ·O pr iv il eg-i.o exclusivo ele 
r evoga r leis ele ca1·acter pern1a-nente e in clui·r nos textos rle setl S pro-
:i ec tos di·sl!lOsições •eo m caractel' ele pr-opos·ições pt·'inc.ipaes, us qu ri.0s. 
segundo o Reglmr-;nto. cl even1 seguir os tra.Jni tes dos proj ectos el e l ei . 

l:Gssa cles ig·ua lclacle JJrecisa ser cor-ri g ida, e creio ser isto in arl iavel. 
u1·gente . 

· Assi m, ama.nl1ã, na hora elo Expecl.i e~nte, ap r esenta r·ei un1a indi-
cação para que se estenda essa prohibição lambem aos projectos of'fe-
reciclos pelás Commissões. (!lfwito v em; ?'nni.to bem.) 

O Sr. J'oão S1mplicio (2Jela onlem ) ·- Sr. Presidente, POT occas!ão 
clR. 2•• discussão do orçam en to cl.a Gu er ra tive opportuniclade el e expôr 
as razões que levaran1 a Con1n1issão el e .Finanças a incorporar no orça:. 
men ta ela Gue-rra. esta n1edida, que não l'evoga lei n e11hun1a. porquanW) 
nfLO co ns idero lei s im ples regulamento proiuulgaclo pelo Poder Executi vo 

O Sn .. ] :\CQugs OrJHJQ'OE- I-la muitas 'leis ante·r ior·e.s ao l'eg·ulanJento, 
as quaes garan'te1n , os vencilnentos aos reforn1ados. 

O SR. JoÃo SlMPLTCJO - Essa disposi ção elo or((amento da Gu erra 
não revoga a lei dos venci:n1 entos 1nilitares; essa disposição ven1, siln, 
es·c.larecer, qne. 'de a·cc.ôrj o .com o p•I 'Ol)rio PO':ler Executivo, a sHuação ele 
uns officiaes reformados na A clnünistração da Guerra, porqua nto r efor-
nlaclos n1ili'tar·e:.s todos, uns r ecebe1n vencimentos integraes, outros ven-
ci mentos ele sua paten te e n1ais un1a gratifi.cação. 

Ne.stas con dições, a pedido elo Pod·er Execu tivo, esta medida f oi con-
signada co:mo esclare.cenclo o cam.inho que eleviq., ell e ton1a.r etn re l·ação 
aos ven cim entos elos offi.ciaes r eformados . 

Se a Cam a ra en bende, todavia, que 'a todos os officia.es reformaclos 
em sei·viço do Ministerio cl.a Guerra elevem· .ser pagos vencim entos .inte-
graes, como :s·e estiv·essenl em activiclad·e . . . 

O SR. JACQTJES OTJRIQTJE - Isso está, p r ev isto em lei; ne,m todos re-
cebem ig ua lmente. Os enca rregados d·e depositas têm gratificação es-
peci-al. 

0 ISR. JOÃO STMPLICIO - Por que? 
O SR. J ACQTJES OTJRIQTJE - Porque é de lei. 
O SR. JOÃO StMPLrcro - J ·u·SJtamen t-e p.a r a evitar" -cl uvirl Rs foi qu? o 

Pod.er Executivo pedio esta m edida: e tanto que na 2" d iscussão eu d isse 
que ,a arl n1inistração 'ela Gu-erra se via n esta conti:hgenci-a : um offi cial 
r efo rm ado que era respon.savel por um deposito ele guerra ele alto valor. 
ele milha.J'8S ele contos, percebia soldo ele sua. r eforma e gratifiCHQãO cl~ 



200$, outro, no exercicJO de f uncções puramente burocraticas, r eformado 
lambem, tinha vencimentos como s-e foss e effec tivo. · 

A Camara conhece a situação, e el-e liber ará como fôr de seu a lto 
sa be r e esp iri to de justiça (M11•tt"o beon.) 

O Sr. Carios Peix\Ot>O F ilho (.pe!a. o?ideon ) - E u m e .permi l tiria a. 
libe1·c1 a.rl e, S1·. Presid ente, ele in dagar se o ~ 4° elo a r t. 1°, qu e a. em-end a 
manda SUP1) l'i lnir, eontén1 d i.spos içqes in cluicl as orig inarian1en te no pJ ·o-
jec to pr-imitivo da Co 1n1nissão el e Fina nç:..as ou se rep resenta a app rova-
ção d.e um a e1n en cla el a ·:n,·esma Co mmissão e n1 211 d iscussão. 

· Como tive a informação neste ult il11o senti do e con1o isso moclHica. 
singul a rm-en te ·o aspecto dA. qu estão, desej ava s-er escla r ecido a r esp·ei t:o. 

o·sR .. JOÃO SrMPLTCJO- ICra. di s-pos ição elo ]H'Oject·o primitivo. 
O •S R. PnmsJD.EN'l'l!l - O nob1'e re Ja to r acaba. ele r es pon der a.o i llu s· 

I: r o De·pu ta.rl o . 
O SR. CARLOS PEIXOTo Frr.Ho - Fico satisfe ito . <Sr. Pr-es ide n te. 

O Sr. Figu~êp-r: clo R.o·cha ( 1Je/l(t o?·r~e' rn) - S r. Pres id ente, a. cl ispos i·-
çã.o conli Lla ne...ssa en1encl a vai inconte.stavehnen te revogar leis ordin a ria .s. 

Muitos offi ciaes 1'o ran1 reforn1 aclos na v ige.nc ia elas l ei·S actua:es co1n 
dire ito ele continu ar ~1as fun cções que clesempenham, vitali cia.s n1uitas 
rl ellas, cnmo as elos n1inistros elo Supren1o T1·.ibuna l Mili tar . 

·or a, perg unto: esses n1inistros vê:m a f iCar llni ca mente co n1 o .s·eu 
soJ.d.:> e gratificação el e 200$ , qua.nclo elles têm os vencimen tos integ ra e.s 
rl as pa tentes cl·e s uas reform as, percebendo co.mo effectivos? 

ü Sn . .iV!CANOR oo ·NAscrMENTO - A Cao1n a r·a ilnp Hci•tan1e nte j á. .r e-
vogou o n.rt. 190, § 1°, elo regimento, porque t em v ot·a.clo constantemen te, 
c-om a.pp la.uso ela Commi ssão, r esoluções permanentes c1entro elO orça_ 
m ent:o . 

·r\..incla ha poucos dias V. Ex. e a Can1ara v otara n1 .o r eguln.n1 e111o 
ela pesca, .creanclo e1nprego,s e vencin1ento.s dentro elo orçamento . 

ü SR. FIGUEIREDO RoCH.o\1. - Penso, Sr. Pres id ente, qu e não é in -
t uito ela Con1m-issào abt·ir uma exeep ção para os militares. Des cle que 
não se ab1·a u:m a excepção, os miJlistros que fora1n reforma cl o~ na v i-
gÊmcia ela l ei actua 1 tên1 ou não 'tên1 dire itos a dquiridos? 

E' um a pergunta que deixo para a Can1ara responder. 
Posta a v oto.s, a en1.enda n. ü é rejeita-ela. 

O Sr. Ce,1so Bayma (1Jela OTclem ) - R equeiro veri fi·cação ele vo-
tação. 

O Sr. Pr·es~dente - Vai -se .proceder á veri f icação d a. votação. 
Procecl-enclo--se á verificação da. votação, reconhece-se terem vota.clo 

a. favo r 35 ·-srs. D eputados e contra. 72; total 107. 

O Sr. P r esildenoo - A em enda. foi pejeita da.. 
Votação ela seguinte e1nencla, s ob n. 7, elo Sr. A ug usto elo A marAl 

e outros: 
«Accrescente-se onele convier: 
Art . Fic-a o Gover.no avtori•zaclo na v igencia. eles ta lei a en tra 1· ·en1 

a.ccõrcl o_ c om o Governador elo Esta.clo ele Pern ambuco pa1'a o fim ele 
se r cr ea.cl o n esse Esta do um Collegio Militar.» 



O Sr. Augusto d:o Amao:aO. - Requeiro "' 1·etintd<L dessoc ·emend<t.. 
Consultada a Camara, conced·e a r eti rada pedida. 
Votação da s·eguin te emend a, sob n . 8, do Mano.el Reis e. outros. 
«Ao 'art. 1", n_. 4, accrescen le-se: 
O Governo, n a vigencia desta lei e desta,cando de.sta verba, instal-

la rá colleg ios militares, com iclentica organização ao da Oa·pital da Re-
publica de Porto Alegre e de Barbacena, nas capita.es dos Estados da 
Bahia, Pernambuco e Pará, servindo-se dos .p reclios que para taes in~ti

t utos lhe forem cedidos pelos respectivos governos estadu aJes, os qua·es 
serão consulta,dos." 

O Sr. P ir>:s ele Carva~ho - A P-xemplo elo que fez a honrada ban. 
cada de Pernambuco, retiran{]o a emenda n. 7, requeiro, de accôrd·o com 
os meus companheiros signatarios da em enda n . 8, que V. Ex. consulte 
a Camara sobr·e se consente n a i'-etiracla desta, uma vez q u e a illustra:d·a 
Commis:são ele Finanças lhe n ego u a~)oio, justificando seu aoto p ela n e-
cessi.dade ele f azermos econo1nias, e <lilÓS não nos quere1nos pôr en1 eles-
h a rmoni a com os dignos· collegas que a compõ.em . . (JIIl?.<ito bmn..) 

O Sr. Presd.drant'e ·- Os senhores que consente m na ret-iraela ela 
emenda n. 8 quei ram S·e levanta r. · 

!Pr<nsa ) 
Concedida. 
Posta a v oios, é r ejeitada a ·em enda n. 9 . 
Votaçãq da seguinte e menda n. 10, elo Sr. Celso Bayma e outros : 
«Os officiaes refoiOmaclos, em ex•er.cicio ele qualquer funcc;ão no Mi-

nisterio ela ·Guerra ou .suas cl epenclenci as, 1Jercebe,rã-o, na v igend.a desta 
lei, a l>" m -elo soldo ele reforma p ela tabella actu al, uma gratificação até 
o m axim o ele 200~, a qual correrá .por conta ela rubri-c!l. 8".)) 

O Sr. Oaiso Bayma (JJela o?·ae?n) - P edi a palavra\ par a requ-er er 
a V . Ex . que con.sult <a a Casa sobre se consente n a r etirada d·a emenda .. » 

'Consulta da a Camara, con cede a r etirada ela em enda n. 10 . 

O Sr. Pr.es~<tente - Vou submett er a .votos as emencla·s ela Co:m-
Jnissão . 

Consultada a Camara, c oncede a retirada da Bmen{]a n. 1. 
lli' considerada prejudicada a .em.end.a n . 2 . 
ISão successivamente a pprovaelas ÇJ,s seguintes .emendas ela Com-

mi ssão: 
3" - Vm·bn 10" «Supprima-se a m.esma rubrica n:a 'importancia 

ele 9.152:572$090.» 
4n - Ve1·ba 12n .wSuppri ma-se a 111 e.s n1 a rubrica na im.por tancia 

ele 44 :720$00 0 . » 
E' cons ider ada prejudicada a em e.nda n. 5 . 
·São suêcess ivan1ente approvacla.s as seguintes emendas c)a C.on1-

111i,ssão: 
sn-No § 10, subs tituam-se as palavras «Fica v igora.ndo. como cred ito 

estrecial e para o mesmo fim o s aldo do credito a b erto pelo decreto 
n . 8 . 735, de 23 de M a io ele 1911, c orrend o por conta eles te m'ecl ito», pelas 
segu intes : 
"Coner ão ))Or conta el a quota a que se r efere a lettra, i elo a rt. l o elo 
decr e to n. 9.528, el e 24 ele Abril de 1912,,, 
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7• - «l?i.ca o Poder Executivo a utoriz·ado a mocl.ificar, .sem a ugmento 
ele d.espeza, nem com o p.essoal nem com o material, o regulamento ap-
.Provado pelo decreto n . 7 .B21, de 20 ele Jane iro de 1910, de moclo 
q ue nas escolas ele q ue trata esse regulamento seja m inistrada, a Jêm 
ela. instr ucção ·profiss ional, propr iamente dita, a necessaria aos sargen-
tos do Exercito . ll -

Votação da seguinte emenda da Com.missão : 
8. "-«Na ver,'ba 9" : Soldis , etapfl!s e gratiücações de iP<raças <!e pJ·pi:, 
Reduza-iõe a verba, sendo consignada a qua111tia suffic iente para 

18.000 praças . ll 

O S1', Mauricio de Lacerda (1J0'lc' o?Klem) - .s.r. Presidente, creio 
que .se vai votar a emen da que red uz, por economia· publica, o effecti'i•o 
elo Exercito Nacional . 

Quero f.azer utna ponderação á Can1ara . 
E' sin g-ular que no B ras il, cuja poli tica in terna.cional, calcada en1 

sen timeptos de paz, absolutam ente inclubi'taveis diante de nações que fal -
Iam em con.cord ia continental, e querem realizar o A. B. C. inernacional, 
é s ingular que o Brasil, quando essas nações p leiteiam sóm ente a equi-
valenda annada, -e augn1-en ta.n1, não obstante, o effectívo do s eu pocl e 1· 
militar, como · ainda agora o tez a Argentin a, reforçando de 5. 000 ho-
Inens o .seu exer.cito, é singular que o Brasil o esqueça, não o veja e 
recluza o eff ectivo elo E xercito Na.ci.on a l, •Passando ·cl e,s t'at·te da politica 
da equivalencia para a pol í tica da :inferioridade armada! (1Vlu ito bem; 
c'poi<t,clos . ) 

Perg·unto: !flp.provaclã es ta emenda e fe ila es ta economia, como po-
cleremos arcar .contra sorpr.ezas que não estamos livres? 

Para esta pergunta chamo a attenção da ca:sa; m edi te a Cama.ra 
na med icl·a que vai votar . 

.Inclepencl.entemente cl.e sentimentos pacifist·as, que se enquadnun -na 
asp iração do A . B . C . interna-c ional, chegamos a este resultado espan. 
toso entre as nações que peclem a paz -americana : á igualdade armada que 
a garan te, preferi•mos a inferi oridade annacla, qu e ·ha ele na turaln1ente 
compromettel-a ! . . . , 

·Era esta .a consiGeração que ·eu queria fwz.er, e para :a qual peço 
a attenção dos Srs. ·pacifiiStas . 

Deixo ao .criterio ela Camara votar a eC:onon1ia com as praças el e 
pn,t , e per gunto : quãl a economia com o.s offic iaes? (Mwitlo bent,· ??M.d,to 
bem. ) 

O Sr. Nican.or do N<a~\o(~nen.to ()J e·la o?'l!;emt) - A's breves, -ma1s ex-
pt·es.sivas con sicl eraç.ões apreiSen fa;clas pelo Deputado pelo Est&do do Hio, 
o Sr. Mauricio ele Lacerda, accrescentarei a seguinte, que tenho em m eu 
espirito, ·trazen do-me .profu n da .confusão : como se . póde r ed uzir um 
cer to numero de soMados, conservando o actual quadro de officiaes? 

P.are.ce que, n,essa.s con-dições, ficar.ianws con1 um gran de Jlumero 1'le 
Officiaes e com um exer.cito desorgan izado, s·emelhante á Guarda Na-
cional. Essa cons icleeação me leva a votar contr·a ·a ernen·da, que ·é pet·-
turbadora d·e qualqu er organização m ilitar . 

O Sr. J oão Vespucio ('[!!ela o·t-cle1>t ) - Sr . Presidente, de inteir'O 
accõrdo com as palavras pronunciadas pelo illu.s-tre Deputado pelo Es-
tado elo Rio, o Sr. Mauri.c io el e· Lacerda, não ·posso t ambem comvrehen-
cl e r que, no mom ento em qu e toclaiS as na9õ·es su l-a,meriçanas, para. 
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g-arantia de sua integridade .e independencia, não com o fim ele visarem 
aggredir a quem quer que seja, J1ãO com o fntuito ele se prepararem 
para uma hostil idade internacional - procuram augmentar as suas 
forças armadas, como se pôde verificar nos telegrammas ainda hoje 
publi cados, como é que nós, neste momento, com o Exercito já desfal-
cado, .e cujo effectivo é ricliculo, disseminado como é por este paiz enor-
n1e, não coinprehen clo como vamos reduzil-o ainda n1ais, para ter·mo.s 
un1 siinulacro de ·exer.cito e não 1.1111 verdadeiro exercito, fazendo, assiin 
crer ao povo que temos nossa integridade e indep.endencia g-iÚanticlas 
quando tal não ;se clã? (Apoi<u~os.) 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Para sermos a preza mais 
facil ... 

O SR. JoÃo VEsPucro - O illustre Depu tado pela Capital F ederal, 
extranhou que, d iminuindo-se .esse effectivo, se mantivesse rijo o quadro 
de officiaes. Não posso concordar com .S. Ex., que parece fazer crer, 
cl esiSa fórn1a, que va1nos ter un1 quadro, como o da Guarda Nacional. 

'Ü quadro eleve ser organizado para o preparo elos ci·claclãos que 
as-pira1n á carreira elas a nnas, para se aclestrare1n para o ·moinenTo 
pre(;iso. Não se pó ele crer que de um momento para outro a offi-
cialidacle possa se aprestar; ell a deve sahir da esco la, apta para servir 
á Patria, e capaz ele instrui'!' ·os que pretend em dedicar fihe os seus 
serv iços. Não h a, 1p.ois, incungruencia, e1n n1anter rijo o quadro . 

I-Ia . ih congru e nc:a, s·in1, en1 din1inuir o effectiyo do Exercito, tor-
nand o-o tão <1ebil. táo fraco, qu e não possa servir para manter a incle-
pendencia e a jnteg-ric1ac1e ela Patria. 

Por isso, a Can1ara praticará u1n acto de patriotismo e ele be~n en1 e
r encia rejeitando essa emenda. (M1t·bto bem; 1n1~ito bem. ) 

O S1•. Raphael Pinheiro (1J,e!a orcZem) - S.r·. Presi·clente, 1Ja-
r ece singular minha attitucle neste momento, c1efencl enc1o a proposta 
elo Governo. Anelo eivado da suspeita ele que minha palavra •não val11a 
muito n es ta circumstancia para aquelles a quem defendo; entretanto, 
direi a V. .l!}x . , com a min-ha costum ada liberdad,e e desprendimento 
ele lingu a g·em, qu e não a.croclito absolu tamente no boato pacifista, que 
anela agitando esta JJart e elo con t in ente amer;cano . 

'.eenho a certeza d·e que, en1quanto ·nós nos appal·eihanlOS para 
n1enos, co mo e·s tarnos a faz e r,· os flJossos sinceros an1igDs hão de te r uJn 
movim ento justamente co·nlrariü, o C!U e nos poderá trazer p erplex.idacl es 
interessantes . . l '':l. Camara estiá convencida el e que seria el enulsiaela a 
verba para . o e ffecti v o el e 21 n1i1 hom ens, e i ss·Ô tal vez p•orque grand~! 
parte clella potssa ter o celebre des viv que é o apanag-io da nossa allm l-
n' .s tração - o mi !.agT·O•EO extorno. (A1Jcwt:e. ) 

~Penha ·necess id ade. neste ITIOnJ eiÜO grav·e, de Íalhtl' oo n1 palavra.s 
si nceras . Esbou dizendo francan1en te o que penso . E·nten cl'o qu,e ainda 
sómen te ,para fig·urar :no pap el, é 110111 ela r. verbcc para 21 mil so ld ados. 

~~\ E uropa inteira quando ouve nossas eml)aixadas de ouro, ton1a 
pela metade o qu e ell as lá lhe vão dize r sobre as cousas do nosso paiz; 
no dia ertTI que fi gurar·eJn e·m nossas pu1blicações of.fi.ciaes os nossos 
18 .. 000 so lélados, effectivo ~JU e nãü se coaduna com a nossa ex tensão 
te i'J 'i tot'ial, nem eon1 a ~n ecess.idacle QUe t emos de nos co.nservartnos en1 
um pé ele vigilancia g ue rre ira, ]lesse dia, direi a V . Ex. con1 n1agoa, 
talvez reco JJh eçainos que .a eoonon1ia proposta é perigosa e n1elh'Or 
fól'!L que appa:recessemos nos almanaks technicos, fig-urando com um 
effecth·o é.e ex~~·vito !n\!itO maior que aquelle de que realmente pre-
t! ~ ~P1?~ · : 
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O SR. IRINEU MACHADO - Os paizes estrangeiros não sabem· qual o 
numero · effectivo d<Js nossos soldados ? 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Não, a menos que criminosas acltúinis-
trações facilitem esses dados. V. Ex. tem razão de dizer isto, porque 
o -pro.fesso:r F eTl',i p.ro,c'arnava l1a poucos dias, e eu o clisse, ca usas que 
só poderia saber d-e fo•nte off!c!al •. 

·Tenho a certeza, porém, de que a Administração da Guerra não 
continuará a fornecer, como jfL fez, os planos das nossas fortalezas 
para a casa Si em ens fazer installaçõe.s electri cas; e penso que temos 
!1ecessi dade de manter o effectivo pedi-do na prop·osta, porquanto elle 

·nos pennittiJiá, e1nquan to estiver no papel, atUngi r sua cifra, CC.\$0 
seja .preciso. 

Figure, poi·s, no papel essa cifra, porque, ideal simplesmente ou 
realmente effectiva, não será perigosa, e o estrang8iro contará sempre 
oom elle. 

·O SR. CANDJ.Do Mo•rTA - ·Não depois elo discurso ele V. Ex . 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Muitos membros ela. Camara estão con-

venci-clos, como eu, de que o eff.ec tivo maximo do . nosso Exerci to s6 
f igura no papel. E1n todo caso, voto co.ntra a en1end a. Era o que tinha 
a d.izer. ('MtOilto bem _; mwbto b ern . ) 

O Sr. Irinen Machado (1Jd.a o•raeu/11) St• . Pres i-dente, o;i ti-
vesse de votar conti-a a emenda da Commissão, depois ehcs palavras 
elo honrado De;putael-o pela Bahia, ·seria forçado a. votar a favor. 
S. Ex . inforn1ou a Can1ara, c~n1 gTande utilidade, que esse numero de 
21 mil so lclaclo·s ê nominal. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO- V. Ex. -sabe disso perfeitament~; nada 
ele ironias. 

O SR. IRINEU MACHADO - Vou re·produzir flelmente o que V. :E}x,. 
disse. 

Esse nun1·ero era non1ina l. poi·s o effectivo é tnuito n1enor, se.nclu 
que -as differenç.as co·rr-es,pon'Cle'In ás v-er~bas, que deviant serv·i.r ,pa1ra. 
pag·a1nento desses soldados, são inscriptas para esse fim, e desviadaS 
para outros, ·COJ1:cluinclo S . Ex. por ·lem.IJ.rar· que s i'vo cl-e.s-via:das l)ar·a 
outros fi·ns, gTaçâs· ao costtunado estorno . · 

ü SR. HAPHAEL PINHEIRO - Eu cli·sse que os s>1.lclos elas ve rbas cl es-
ti-n<ulas áquelle fim, qua.nelo o effectivo não era attingiclo tinh am o 
destino que costurnan1 ter - o estorno . 

O SR. lRINEU MACHADO - V. Ex. não p-oz conili ciom"Ll; affirmou u 
f<tct·o; alludiu á circumstancia ele serem desviados os dinh ei ros co iTes-
pondentes á.s elifferença.s entre o numero nominal e o effectivo, para 
outros fins, e isso em cons·~quencia do co:stun1a·do abuso de estvrno . . . 

O SR. RAPHAEL PrNHEliW-Qua.nclo não era a:tti.ngielo o effecti v o .. . 
l~is ahi a condic iona l. 

O SR. IRlNEU MA-CHADO - V. Ex., mais precisamente ai nel a, ac-
cre.scentou que ccesejava que figuntsse esse numero ele 21 mil soldados 
nos nossos orçam.ento.s, para qu-e se illuclis:se o ext rangeiro. 

0 SR. RAPHAEL PINHEIRO - Para il!udir , não . 
O SH. 'IRINEU MACHADO - E' a tra clucção elo que V . Ex . clbse : 

pa.ra que nos a lmanal<,s militares figrrrasse o numero ele 21.000 solcla.do.s', 
ele n1oclo que .nossos v izinh os, con1o os outro:s paizes toclos, ~1c t·ed ita.ssem 

que nós tinhamoiS r ealmente 21.000 solclailos, aincla quanclo esse nfw 
fosse o numero effectivo ele nosso.s hom ens a rrnacl.os nas fileiras. 

Ora, as obj·ecções que o nobre Depntaclo formulou, inclicam a neces-
i·:ieltüle da approvaç;ão da eme)ld·<t. 
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Ha um facto que a emenda deve r ecord a r: á propria lei Pire1s l<'er-
r eira, ainda 11a pouco citada pelo .Sr. Mauric>o de Lacerda, dizendo que 
ella cr eou um exer.cito de ag·aloados, a lei Pires F ·erreira não foi votada 
pelo fundamento d.e que com ella não se daria a ugmepto de despez.a, 
foi sim, sob o ·fundam ento .de que para. ·os augmentos seriam aproveitados 
os s a ldos das outras rubricas, que não fossetu ·esgotadas. 

Vê, pois, a Ca m a ra , que o gra nd e a ugmento d·o Sr. Raphael Pinheiro 
é contra producente . 

Agora, devo lembrar á Camai·a que o extrangeiro, como quem estuda 
a org·anização milit ar dos divers os p:úzes, não se limita a consul tar as 
leis de m eios , a s leis de força; elle vai consultar os relatori.os elos nli-
nis tros, os ma ppa s e outros elementos. 

iE, ee nós ·concsuatlmos todos os r elatorios do Ministerio ela Guerra, 
ve1·emos no.> m appas respectivos o effectivo dos soldados dos diffe ren tes 
corpos, ·como sendo ele 14 ou 15 mil hom ens, quan do n ós aqui vo-ta mos 
verbas para 1-8, 20 e 21 mil homens. 

Aincla sob a pro~ria adnün.istra çiio do Sr. Marechal H er1:n es, quando 
Mini stro eht Gu erra, diversas v ezes , consultando seus r e\.a torios, lá vi 
os ma ppas ind ica r em cl•ara m en te que o numero effectivo de soldados 
eng·a ja dos, er a muito inf.er.ior ao num ero de soldados qúe fôra fixado 
como o limite maximo pelas leis .el e força e de meios. P orqu e.; é preciso 
di z·er que · quando se fixa .esse numero, não quer dizer que se fixa o 
n1i 1ümo ;· quer antes dizer que se fixa o nTaximo . 

Mas, para que 'estarmos faz·endo um j.ogo pa ra i!luc1ir o ex tra ngeiro; 
para q·ue estarmos .a votar verba s para um numero de solc1a dos maior 
elo que, r ealmente existe, {] eixamdo a.ss1m m a rgem a o a bus.o elo desvio 
ele s a ldo para o .costumeiro ·estorno, e não direi pa r a inglez ve r, moas 
s implesm ente pa ra argentino v er ? (Mt,vto bem; 1 /ttfJt~to bem. ) 

O Sr. Jacques Ouri.que ( J10Zcb o1·de?1~ ) - Sr. Pres id ente, a.provei•to. 
m e do ca lor da discussão a propos ito des ta em enda pa ra apresenta r á 
C a m ara a lgumas observações, qu e me parecem de algam peso . 

O .coef.fici en te da força a rmada ele um pa iz não es'toá ·á m er cê d a in-
t e ira liberda de do r espectivo parla m ento; n enhuma nação póde, com 
pl.ena amplitude, augmenta r ou diminuir seu poder milita r, senão a:tteh. 
M111d o a o poder mili ta r dos s eus vizinho;s . 

ISe fosse possivel a ca da na ção r ed.uzir o effec ti vo de sua s forças, 
sem a t teneler a perigos fut uros , sem atten der aos grand es effectivos dos 
seus v izinhos, a -econon1ia seria facil de f az·er. Mas, não é· ·assiJn; el e vemos 
pondera r muito na r educção elo noss o e~fec tivo, observa r o que se dá 
ent re v izinhos nossos co n1 os qua es, aHás,. ma nte·mõs as n1 elhores re-
lações ... 

O SR. •IRINEU MACHADO - Infelizmente, foi o Brasil que iniciou .a 
politica mili tar. (Muitos não aJ})o·i.cul:o·s,) 

O Sa. J ACQUES OURIQUE - Os f ac tos estão prova rí clD em contra rio 
do qu e o nobre deputa do aff irm.a . Em qua nto t emos 21.0 00 homens, vi -
zinhos nossos podem, em 48 horas, pô r em pé de guerra 155 . 000. 

O SR. InrNEU MACHADO - Elles primeiro tra'taram ele emprega r o 
dinh eiro em caminhos de f erro, es t raela:s d e rodagem, na veg·ação mari-
tima, etc. Depois é que trataram de orga nizar exerci tos . 

O SR. J'ACQUES OURIQUE - O nobre Deputa do se esquece da noss '1: 
historia milita 1·, ond e não figura nu nca o Bras il toma ndo a i :lLCiÇttiV<( 
dQs !?r and e~ ç"·m amc;m to~ 1 
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O SR. !RINEU MACHADO - O que disse foi: o Brasil iniciou essa po· 
Jitica, e a prova é a esquadra. 

O SR. JACQUES OutUQUE - Mas, Isso porque nil.o tínhamos, absolu'l.a. 
mente, esquadra. 

b !SR. IRINEU MACHADO - Creamos a polltica ela hegemonia 'na.val, 
com os clre<vcln'm"gths . (Nã.o ct1JO~c•clos.) 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. JACQUElS OuRIQUE - Vou deixar ele parte o· incidente, Sr. 

Presidente, para simplesmente lembrar ao Congresso que é muito grave 
a r educção elo effectivo do nosso Exercito na situação em que se· a{)ha 
o Brasil. 

Nós precis·amos sempre ter em vista o que fazem· o~ nogso~ vizinhos. 
Isso não impo-rta em québra ele cordialidade nem em uma ini-
ciativa ele armamentos que possa despertar a emul ação elos vizinhos. 
Si a i-cléa ela paz a todos domina, quando muito essa inici ativa poder:\, 
trazer como consequencia um equilibrio elas forças armadas. 

A reclucção do no:sso effectivo, a lém ele ser um crime cleante do 
nosso patriotismo, é uma prova el e fraqueza nacional. J% tamos fazendo 
questão de 30 ou 40 mil para se tor.narem fortes. 

Era o que tinha a dizer . (111'wito · bem; m1."ito be?n.) 

O Sr. Caetano de Allbuque rque (tJ ela onl.e1n)- Já elisse tudo qu,tnlu 
n1,e pareceu opportuno dizer com relação á en1enda que ora es tá s ub-
mettida á votação. 

Presentemente pedi a palavra para dar á Camara a seg-uinte i·n-
l'ormiação. 

Na Eur'Opa, onde as coisas 1nilitares são reaes e estudadas clebalxo 
elo ponto de vista vet•dacleiramente patri-otico, não se concebem effe-
ctivos de exerc itDS que .não este jam ele pleno accôrdo com a lei de sua 
organização. 

E porque ass-im aconte-ce nesses paizeJs, a mais aut.orizacla. de todas 
as publicações militares que se fazem com relação aos quadros militares 
das principaes potencirus do mundo, em 1910 nos attdbue um effectivo 
ele paz ele 35 mil homens e um effectívo ele guerra de 500 mil. 

Isto, porque quando na E uropa f-oi conhecida a r eorga11izaçiio elo 
marechal Hermes, es·sa r eorgan ização foi estudada ele conform idad e 
co1n os quadros que a constituem, e as co tnpetencias tnilitares da IDu-
ropa não podetn ngnceber que quadros de org·anização n1.ilitar exhstan1 
sem que esteja m üevidamente completos. · 

Era o que tinha a dizer. (111'toito bem; mt,ito bem .) 

O Sr. ÇMo~re·r.as (1Jeolct o?·clem) - Sr. Presidente, por m enos que 
tencionasse inte rvir no debate, sou obrig·ado a fazel-o, ·porque Observa-
ções aqui formuladas se refere·m directamente a um trabalho meu. talvez 
sem que ·o .nobre Deputa elo pela Bahia o soubesse. · 

Declarou S. Ex. que .o effectivo de 21 mil e 300 homen1s era um 
algarisn1o puratnente :non1ina1. ·Quenl se a balançou a trazer á ~catnara, 
nesta discussão, pela primei\-a vez, o quadro do effectivo real çlo Exer-
cito fui eu . Mas, para isso me baseei no ultimo mappa da força de 
que tenho. conhecime-nto, e que se refere a 1 de agosto do corre,.,te anno, 
mappa ·organizado cDm a data ele 15 elo mesmo mez. 

Por este documento. em cuja veracidad e devo acred itar, porque 
não tenho, pe lo Dl·enos, elen1entos que 111e au torizen1 a duvidar ela sua 
a uthenticid ade, da sua e:xactidão, da sua lealdade, o -nun1e ro e-xac to 
de homens que a hi foram inscript·os é ele 21 mil 296 praças clistr!J:n.ticlas 
!Jelas differentes guarniçõ-es elo, pai~ ; - · · · · .. 
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Nestas condições, é claro que o effectivo não ê nominal, sim real. 
Agora, do ponto de vista puramente orçamentario e acudi.ndo ás 

pond erações f eitas de que a r eàucção el e tres mil homens conesponclerá 
a uma economia, não de dous ou t r es mil contos, · como affirmou o 
illustre D eput ado pelo J~spit·ito San to, m as el e tres e 300 a tres mil 
e 400 peço licença panL dizer qu e es ta econoinia .n ão e><isürá. 

JTistes hon1e11S estão ljga cl os ao Governo por u1n ·quasi contracto 
que v en1 a s e r o pra z,o dura nte o qu a l tee n1 ele iJI·estar Serviços. Appro-
vacla que foss e a em end a . . . 

.O SR. GELEÃO CARVALH AL - 'l'eem a s baixa s. 
O SR. CALocgnAs - ·As ba 'xa s não p·oclerão se r cla cla s aos soldados 

contractados den tro elo prazo desses engajamen tos, sem que elles as 
acceit em. Não sendo assim, o Govern0 terá de pa gar a esses soldados 
desligados dos corp·os o soldo a que tenham direito. Veem VV. E 'Ex., 
portanto, que nem siqu er elo ponto el e vista orça.m entario a economia 
se dará 

Eram estas a.s considera çõ es qu e de via faze r . (M"'ito bem>. mnito 
vem.) 

O Sr. João Simpll-cio (pel" onle1n ) - Sr. Presid ente, tive occasião 
el e explicar na s essão el e honte111 o n1otivo que lev ou a 1naiq;·h:L da 

· Commissão de Fi-nanças a propor es ta emenda e qu e, como ·relatQr, m e 
declarei vencido. A m a ioria ela Com missão el e Finanças não foi leva da 
a diminuir o nvmero el e pra ças elo effec tivo elo Exercito por um es-
pírito ele pacifismo, como lambem não s eria conduzida a augmentar 
esee numero lJOr espírito bellicoso. 

Tive occasião de explicar â Camara que a Inaioria da Con1mis\.S ã ,0 
el e Fina nças tomou e·ssa altitude em virtude ela s ituação financeira, 
pensando ella que essa reclucção J1ão clesorganiz ruria o serviço do Exer-
cito . (Apo·ia.clos.) 

A Commissão, obedecendo a um in tu i to n-obre, acceitou a propos ta, 
do nos so illu s tre collega r epresentante ele S. Paulo. o Sr. Galeão 
Carvalhal, el e cujo patriotismo e capacidade ninguem poderá duvidar. 
(Apoia,clos.) 

~L~ ·n1aiori a da Ccn1:m iss.ão estav a e re nte 1nesn10 de qu e o eí'.fe crti v.u 
do Exercito estivesse aba ixo elo numero pedido na propo.sta. 

E aprov eitando-me desta opportuniclacle, cabe-me fazer um~'L decla-
ração re1 a tivan1ente á J-\..da11inistração da ·Guerra, a cuja frente se en-
contra um g-en eral clistinc to •por todos os titulo.s, antigo representante 
ela Nação, o .Sr. Gen eral Vespa siano de Albuqi.t erque ; por elle pod emos 
g·arantir, con1o ta.mbenl pelos seus antecessopes, que a verba des tinada 
a -sol do e e ta.pa ·.i ·as praças •el e .p.re.t wbs'ol·uta,n1e11te ~não é desviada para 
a.ttencler á deficiencia de outra s consignáções. 

JA maioria ela Con1n1issão d-e Finanças, penso, não faz questf'LO, não 
tem p.w·t }JPis, ne,·tc p ecli clo -de r eelucção elO e1f.fect'i'vo do iJTixercito. 

Julgo até, que hoje, a maioria ela Commissão não faria ess a dimi-
nui ção; ·Juan te ri a o effec tivo .con.s1:.ante :da prOJ)O Sita gov·ePnaanental. 

::\f e ~ tas con diçõ.es , tutn a.ria e-u a 1ib erd i::"L :le ·de, ·conTo •l'e lato·r qu·e :se de-
clarou vencido, pedir á Cama ra a manutenção elo effectivo proposto 
pelo Pocler Executivo e acceito na 2" discussão elo orçame11'lo. ( lliwito 
v em; 1Wnit•o be11'"-) 

O Sr. Fonse.ca. Herm1~s (p el e• O?"cbem) - S.r·. J>.re•3-iclente, em ''i ola 
el a declaração elo r elator elo orçamento el a Gu er.ra, o meu vo-to será con. 
tra a en1encla, apresentad a \)ela, maioria çla Commissão el e Finanças, 

f 
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·' O Sr. G a l eão Cru·v"1ha.l (jJ'eba. o·rdem) . - ·s,r. P.r.es icle'nte,'c nã.o sei 
explicar a celeuma que leva:ntou, no seio da Oamara <los Deputado.s, ã 
emenda offerecida pela maioria da Commissão de Finanças. 

O nohre J"elator do orçamento da Guer ra j.á explicou quaJ o pensa-
mento da maioria da Comrnissão, ao apresentar a proposta de dimi-
nuição ela verba consignada para soldos e gratifi.cações elas praças de 
1Ji·et; obedeceu á icléa ele fazer · eco nomia, para ser r eduz ido o c~eficit 
orçamentario. 

No orçamento ela Guerra .não h avia onde cortar senão nas rubricas ... 
UM SR. DEPUTADo - Dos humild es, elos pequenos . . . 
O SR. GALEÃO <CARVALHAL - ... . ás quaes a Commi.ssão offereceü 

emendas, porque estas não se referem exclusivamente ao effectivo elas 
forças militares, mas aind•a a outras :consignações orçamentarias. 

•Senhores, se a Camara, obedecendo ao pensamento dé organizar um 
Ex·ercit o forte, ql1 izesse se1~ coherente, dever ia votar a verba necessaria 
para o effectivo co111stante ela lei de forças ( a.poiculos >. 01J;antes.) Uma 
vez que não se rC·O·nsigná a verba para esse ef{.ec-t ivo, a DO!lnlnissão d.e 
Finanças ficou certo arbitrio para dar verba cl·estinacla a determinado 
numero <le praças, e ella poude, perfeitamente, attenclendo á situação 
financeira do paiz, reduzir onumero de 21. 000 para 18 . 000. 

- A Comtn issão, aliás, agia con1 verda_,cleira con1prehens ão ela situação 
e manif'esto desen cargo de consciencia. Sabemos qu e não se 'farão taes 
economias, que o orçame.nto será elaborado com g-rande desequilibrio, 
e a prova do que aff irmo vai ser a votação desta em en;cla. (M1•ito be·m; 
?nt•ito bem.) 

O S r. M a rio H""'mes (1're k• onhe1n ) - Desejaria que não em votação 
ele t erceira discussão .estivesse já a ve rba 9", porque, com ma is tempo 
e 1nai s vagar, pro-varia á Ca1nara e ao p a iç.; inte iro que não són1ente os 
21 . 000 h om·ens ela proposta são insufflcientes, como ainda qu e seri am 
necessarios 25 . 000 , diante ela organização feita peJ.o 1St·. Marechal 
Hermes . .. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Ninguem contesta que seja insu'ffi cien-
tes. O Thesouro cl.o Brasil é que l)ão tem r ecursos para pagar mai.s . 
( 'l'1·o,cc~m-•&e vev>·ios • a;p(•rtes. ) 

O SR. MARIO HERMES - Não deveria ser o Ministerio el a Guerra a 
v ic tin1a elas econo1nias . 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - O Brasil não -pócle fazer m a is. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Supprimrum-se a Policia, a Guarda, 

C i v•il, . [i .s ~ aes de ve ili cuoJ.os e out .ros . (A pa'i'tes.) 
0 SH. PHESIDENTE - Attenção. 
O SR. MARIO HErúvms - Não pod endo eu fa zer agon1 o <"Lppello 

que desejava fa,zer á Camara elos Srs. Deputados para que vota, se 
verba 1~ão pata 21 111il hotnens són1en te, 1nas para 25 n1i l , minirno elos 
minimos, ·n a org·anb~ação 3.1ctua·l do Ex·ercito el o Bl'as il , ou pecleria â 
carn ar a. qtle votasse a cQns.ignação. de c redito ·para os 2 l mil hmn ens, 

a.npr1Hrtn:clo ~Jacru i para o Se'nrudo '<la He.publi-c.a. afi'm el e que es•te ele ve 
ele 21 para 25 m il ho•mens o .effectivo elo Exercito brasile iro. 

'l'enho dito. (JII[?.<it·o bem; mnito bem.) 
Posta a votos é r ejeitada a r ef e r ida emend a n. 8 ela Commi s.siio . 

O S r. Ir~11eu M ll!Ch;tclo ( pele~ o?·cle1'l'f) -- Requeiro a verificação ele 
vota çil.o , 



Procedendo-se. á verificação .ela vo tação, r econhece-s e que votaram 
a favor 15 Srs. D evuta;clos c ontra 91. Total 106, .çom o P1w;idente 1.07. 

O S1~ :Pves>.dente - A emenda fo! rejeitada. 
E' consielerada prejudicada a ·emenda n. 9. 
Votação da seguinte emenda n. 10: 
«Recluza;m-ISe as s eguintes verbas: 
N. 14 - Material - 100 ; 000$ na sub-co.nsig·nação n. 19. » 

O Sr. Rodrigu.eo; de Sa(.l es Ililllo (1H3'la onlem) - Esta emencl~L 
se refere á dotação · orçamentaria des'ti·nada á manutenção e custeio do 
Laborato.rio Chimico Pharmaceutico Militar. Este é o uni co estabel&ci-
mento que abastece de d·rogas e medicamentos a todo o Exercito, ele 
um extremo a outro elo paiz. ' 

Em tod.os os orçamentos foi co;nsig;naela a este estabe.Jecimenl·o a 
verba de 300 :000$, como, ·poré·m, .com a reorganização milHar os qua.-

cl ro.s augn1entassen1 etn vil'tude, por .ex·en1p1o, da creação elos .serviços 
de odontologia e v-eterin arla, o Poder .Executivo, na proposta orçam en -
taria, pedio que fossem consignadas em vez de 300 :000$, 330 :000$; a 
Commissão de Finanças, por•ém, propoz a 'reelucção de 100:000$000. 

Para se admittir que essa verba ·possa .se reduzir ·de um te rço, era 
precizo su•ppõr que a verba do Laboratorio Mili tar fosse sempre supe-
rior ás s uas necessi ela.d es; mas isso .nunca aconteceu . . No fim de caela 
ex ercicio o c1irector elo Labonüorio Militar via-se na necessid1tc1e de 
pedi r s·u:prplemen to á ve rba, o qu.e nu nc:J. ·lll e foi negad-o rpo•rque eira 
preciso. 

0 SR. NICANOR DO - NASCIMENTO - V0rba icl entica elo Ministerio ela 
Agri cultura foi augmentacla, 

O Sn. SALLES Frr.Ho - Estou ·cert o que a iHustre Commis.são 
pelo orgão ·de .seu r elator, não creará embaraç-os a qu e a Can1ára 1·e-
j eite esta emenda, que virá sacrifi car um serviço cuja u tiliclacle não 
es Uá por ser demon:stracla . (M~ti.to be1n.) 

Posta a votos, é rejeitada a referida emenda ela Commissão, soL> 
n. i o. 

O Sr. lil'iueu Machado - :Requ eil'o a verificação {!a votação. 
Proceclenclo-.se á verificação ela votação, reconhece-se que a em enda 

obteve 68 voto.s contra 25. Tola.! 93. 

O Sr. Pres<i1de11Jt.e - Não l1 a Jnun erp. 
Vai 'se proceder á chamada . 

O Sr. Simeão Iie·a•l (1° Bec1·etcw·io) procede á cha.ma.da· elos Srs . 
D eputados . 

F eita a chamada, verifi ca-se terem se ausen-tado os Srs. Rogerio ele 
' Miranrcla. , .Hosanah d•e Olivei ra, Frede ri·co BoTges. Flôres ela CuQ1h<t. 
João Lopes, José Bezerra., Nalalicio Ca mboi:m.. Euzebio d.e Andrade, 
Barros Lins, Diws de Barros, Alfredo Ruy, Rodrigues Lima, Muniz 
So cl ré, Nicanor do Nascimento, Pereira Braga, Podo ·Sobrinho, Souza 
e Silva, José Tolenti.no, Jos-é Bonifac io , Iri.n eu Machado, Chri.stia,no 
Brasil, Garção Stockle1·, Mello Franco, Ferreira Braga , Eloy Chaves, 
Valo is ele Castro. Marcello Silva, Fl eury Curado, Corrêa Defreita.s, 
Celso Bayma, João V espu cio, Gu·m er.c inclo RibaJS, Hom·ero Baptista. N[l. 
buco el e G9 1J Yêa, Yiçtor el e Brit9 \' Pomi n~o!l Masca.re·(lha.s, 
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O Sr. Pres!i.dent·e - H esponclera,m á charna.cla Uu ::>rs. Deputadus. 
Não h a lHnnero p a ra se •p.rosegulr •nas votações. 

Continuação .ela votação da emen·da n. lO ela Com .. mi ssão de Finan- · 
ças offe r ecicla ao projec to n . 64 B, ele 1912, fixa:ndo .a; d.eS'peza elo Ml-

l. • .nisterio da Guerr.a para o ex.e r cic:-o d8 191 3 (con1 
Sessão ele 1'7 ele eme.n.clas), (vi cle projec to n . 64 C, el e ·1912) ( 3" 

Ouln~1n·o ·disc ussão) . 

O Hc. Presidente - Vou s ubn,e.Uer a votos a 
seguinte em enda ·n. 10 da CO JTII?_lissão ·de Fin&nças, cu.ia votação ficou 
in terron1pid a h o.n t em. 

«Recl u;~, anl -se as s eguintes verbas : 
N . 1.4 - Material - 100 : 000~ na s ub -consig nação ·n . 19.ll 

O S·r. Roclrigues Sn.ll:tes Filho (JJ e!a onl.em1 ) S r. P r esiclen .e . 
r:on.sta elo DIICIIIio r'/.o· Con.g,·esso ·ele hoj e que esta €1Il1 e ncla, ao se r votada 
l1onten1, foi r ej eitada. E , como o ·n-o bre D epu tado por Minas, 8 1· . Irine.! 
1Vlac,haclo, pedisse verifi cação da votação, constatou-se que s e havianl 
i·eti ra.clo do r ecinto .al guns S rs . Deputados .e 1nfLo l1 av ia., por·.anto, nu -
m er{), 

Espero qu e .a rCamara co nfirm e hoje D .se u voto, rej ei ta·n.r1o a emen-
da, por i sso que as razões que, ele al.g-u1n mod-o , :pod·e ri aJn jrustit:i cal -a 
cessa r a.n1 comp1eta1nen te . 

'rend·o sido m.a nti do o effecti vo elas .f.orças elo l~x e rc ito, cuja r e-
ducção, propos ta pe~a .commissão, ele a·l gun1 modo po.deria exp li car es.sc-1 
cl i nli.nuição ele ·100 co n ·os, e t end o s ido man tid-os ig·ualnlen.'e os colle-
gios mili tares, o que resulta é. que os al n·n1no5 desses colle.g ios m ili ta-
r es e os .tres mil -hotn ens d-o Ex erc ito, q u e fora n1 n1anticlos , prec isa rãü 
de .soccor,·os m edicas, qu·e t erão ele s e r forn ec idos pelo ILaboratorio, qu e. 
no e·ntanto, cacl.a vez se e nco~ntra en1 skuação mai s preca ri a . 

E ra o qu e tinha a c1i%er . (M1tito be-m ; mnr,'~o bem .. ) 
.Posta a votos, é r e jei.tada a · referi ela emend.a n. 10 . 
Posta a votos, é approvac1a a segu inte eme.n.cla el a Com·missào ele 

Finanças: 
11" - «N. 14 

peza.s mí uclas, etc . 
Ma :erial - 50 :00 0$ na sub-co n s ig naçãü - el es -
ela con sig·nação - despe2as especiaes.)) 

O Sr. Irineu Machado ( pe;n onlem ) S r. P r es icl e.nte, peço ve-
rifi ca ção ela vo tação . 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se t e rem vo ta,cl-o a f:aVOl.' 1ia. 
e m enda n. 11 88 Srs . Deputados e contra 4 ; .total, 92 . 

O !ô';r, Presidente - Niio ha num ero . 
Vae-s•3 p r-oceder á ch a 1nada. 

O Sr. Raul VB'.ga (2° Sec1·etw··i.o, se·.,·,Jin.do rle J. n) procecle á cha-
mada elos Srs. D e putados . 

Feita a ei1an1acla, verifica-s e !er e<m se ausenta do os Srs . RogeJ'iO el e 
Miranda, Agri'pi.no Azev·edo, :l"~ ·o re.s ela Cu nha, João ·Lopes, Na.la.li cio 
Camboim, :8uzebio de A.nclrad e, D ias de ·Barrüs, .Uba.l cl ino .ele Ass i.s . • Tosé 
To1en..t ino. ·Pereira ~Nu-nes, Silva Cnstro, A I ves Cos ta, Fran cisco \ ' e ig··::t . 
Ri·bei ro .Junq1 1eira, Ir i.neu lVI achaclo, Valo is ele .Cast ro, Martim Fl'au-
cisco, An·niba t ~:roi.e clo, CarvaLho Chaves, I...amenha. Lin.s, .I-Iom ero Ba-
ptista, Nabuco (kluvêa e iPÇ)clro Moacy r. 
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O Sr. Pr€siclente - HeBponcleram á chamada 102 Srs . Deputados. 
Não ha nun1e ro para se proseg·uir nas votações. 
Contl.nu.ação àa votação da e-Inenda n . 11, ela Commissão ele Fina;1 -
ofl'er ec iela ao projec. o n. 64 B, ele 1912, .fixando a clespeza do Mi ·-

Sesslio de 18 de 
Ottt'l.t.b1'0 

nisterio el a GuetTa para. o exerciclo de 1913 (cu•n 
emendas ) , ( v ide projecto n. 64 C, de 191 2) ( 3" 
cl iscussào). 

:-::eg ui n te em enda. 
C(;\J , J.] 

n: iuclas, ele . -
:\pproV>Lda. 

.O Sr. Presidente - Vou .submetter a votos a . 
. n. 11, cu:ia. votação ficou ini-e rron1picla honteTn; · 
Material - 50 : iJOO$ na sub-co ns ig naçã.o - elespe7,as 
ela co.n_s ignação - cles,peí':Hs especiaes.>> 

Vo.tação ela seg·uinte em e.ncla da Commissão ele Finanças. 
cc N . 12 ~ -Materi a l - 100 :000$ na sub- co.nsignaçfto - .n1anohras 

el e Ll'opas - da co,nsignação - despezas espec1a·es.>) 

O · Sr. João Vespucio (1J elco onle-m) - Sr. Pres idente, quem não 
-c onh ecer a obs e:: ,::;ão a q-u e certas id1éas dera;1n causa no ani mo elos nos-
sos d irigentes, ficar á surprehencliclo ao estudar o .conju.nto elas emendas 
formuladas sobre o O•rçamento el a Gu err<c e chegará a es tabelecer urna 
hypothese, t alvez i-njusta, ele que a illustre Comm.issão ele F inanças teve 
e1n n1jra :diSISolver o Exer-c ito Nacional ; porque, se por u n1 laclo ve1nos 
emendas que supprhnem a verba para in.strucção, por outro l<eclo vemos 
até en1enda que s·Uipprin1e verba para ,os .soldados e ve1nos' até e.n1 encla 
que supprime verba para manobras. 

Não com prehendo qual a concepçào qu e se tem do so ldado em 
tempo ele ·paz; se se pensa que o sold-ado é para povoa r o quartel e 

·fazer serviço de g uarnição. Se observarmos o que se pa,.ssa, em torno 
ele nós, em nosso pro,prio contin ente e no continente europeu, vemos 
qu e o soldado é destinado a m anobras incessantes, desde ·a escola de 
pelotão, batalhão, comp<enhi a e regimento até á de brigada, ele divisão, 
e~c. Em toda parte p rocura-se p r eparar o soldado, adestr a i-o para mo-
men:to critico. Hoje ·em dia com o poder mortífero elas armas, só se 
consegue manter nas fil eiras a cohesão dos soldados, que march am 
contra o fogo, pelo habito que têm dos exerc íc ios que transformam a 
s ua natureza e os torna m affeitos ao perigo, com a consciencia ela sua 
r es·ponsabili cl<ecle ·e deveres. 

Não comprehenclo, Sr. Presidente, que possa haver coragem em se 
c.ortar despezas militares. Mas em que co,nsiste essa coragem? P or acaso 
alguem vai •pensar q·u·e as corporações ' a rm.a.das, quaesquer · que ellas 
sejam, vão se insurgir por haver a C a rria ra cortado despezas m il itares? 

Em outras é pocas mais cri ti cas ·o Exercito soffreu a reclÚcção do 
seu effec tivo em 50 o[o, e soffreu a!l11argu raclamente, com a bnegação, 
pela certeza que tinha ele que isso r ecl unel').ria em bem da sua Patria 
e para o bom nom-e elo pa iz. Hoje e.m dia a n ossa si t uação é tão preca-
·ria, os nossos recu rsos tão 1Jarcos, o nosso estad-o ele definhamen to tão 
grancle, qu-e .precisa~mos exigir esse g•ra:nd e sa·cri fi-cio <le n1odo que o 
"paiz ·fique · ind-efeso e ex·posto ao primeiro ataque contra elle? Nós não 
podemos permanecer n essa contingen cia . 

Não ha, r ep ito, coragem ela Camara em cortar despezas militares. 
Deve haver justamente co-ragem em as manter, porque não pócle haver 
paiz nenhum que possa sentir-se forte sem ter a. sua inclepe;nd encia e 
integridade garantidas. UI a apaTtes.) 
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Estou cO'mbGttenclo a etnen :la ela Go::mmissão. 
E' precis o garantir a nossa defesa e para esse fi111 é prec iso haver 

sol dados. Por que haven10s, pois, . ele cortar a verba par a n1anobras ? 
.l\s manobras tê1n sido feitas aqui no Rio, n1as ê n ecessario faze l- n.s 
em toda a parte, para que o ·Exercito esteja apto . para cumprit· o 
seu clever. 

Hoje en1 clia os proprios social istas , tão contrarias ao militari smo, t·e-
con hecem a n ecessidade -ele prove·r a defesa ·nacional. 

O Sr. Jean J a urés, 110 seu excellente livro L'cwmée nonvelle. cli?. 
que o partido qu e nega r ecursos para 1nanter as fo rças necessa.ri as r.t. 
defesa 'Cl e uma patria é um partido que se suic ida . 

Como quer a Camara tomar o papel desse partido? ! 
J-\ppli cando a phrase el e J a urés, pocleren1os cU:~.er que Lllna Cama1·a 

Qlle não quer fazer .sacriHcios para n1anter a força necessar ia para 
garantir a indepe.nde.n cia ele seu paiz, é utna Ca·m.al'a ctue se sui,cid a 
e ca va o clesm.en1bran1ento ·e a escravização ela patl'ia que r epresentA. 

O Sr. Calogeras (pelct onVe·m) .,--- Sr. Presidente, o digno D eputa rlo 
que acaba ele deixar a t ribuna tem clnpli-ce autoriclacle pe la posição 
q u e occupa na Co:n1n1issão ele Finanças e por se r offi cia l, ·mui to rli.s-
tincto e acatado, elo Exercito . 

Pa1·a que eu possa vota.r conscienciosan1ente esta . e1nenda., prec iso s::L 
ber se -com a diminui ção proposta pela Commissão, s e com 100 contos 
pocl e1·ão S·er J:ei-tas as n1ano•b-ras, co·m a m esm a. ampliluJe e cnm o n1 esn1 o 
proveito que ellas têm Çla.clo até agor a . 

No caso affirn1 ativo, não h a razão qu e aconselhe n egar apoio á 
emenda. 

No caso nega.tivo, porél11 1 i.sto· é , se os resultados elas manobra.s 
soffreren1 con1 a din1 i:nuição ela verba.- mão parece razoavel clarmqs o 
nosso voto .á 1·educção proposta. (M·u,1hfo be1m; nt•t!'i:,o beJII .. ) 

O Sr. Jioão Slllnpli.ciio (pela onle rn.) - S.r, Bresiclen.te, as emen-
das a;presenrtad•as .pela Co•nl•mis.são ·de Fi•nan ça·s ao O·I·ça.nl en to da, Gu.e r'l·a, 
tocla.s, se:m excepção ele nenhu ma, visam o plano ele economias cl eli-
b eraclo en1 conjunto pela Comn1issfLo el e F inanças ela Ca.mara com o 
Po,c1er Execut ivo, na c~l ebre confer en c ia elo Guanabara . 

J~ra jus to, .portanto, que no prin1 e iro orçam ento en1 que essas re-
'clucções pudessem se ma.nifestar se orga niza ssem essas emen das onàe 
fo s.sem ellas cabiveis . 

A verba qu e con.si gna·va a quantia :ele ·200 ·contos para tnanubras 
n a Capita!l F ed·er al e no.s Estados fÜi .pela ConT:-·c ris·são {le IF'inanças 
co nsiderada oon1o suscep·tivel ·de re d ucção, visto comq er a eHa quasi 
toda .co.n su•nücla n as 1na,no1lYas da Oa.pital 'F'eclera'l; o orça.Jn ento ela 
Guerra, e.m ru·brica:s 10sp eciae•s, coJTsignava v e1•bas ·para fai~claln ento, 
etapa -e ·so lrcl o ele offi.c·iaes e praças e .Para n1aterial, não s e dus ti fi -
crund·o, assim1r, qu e se cl estjnasse ain;:la par te ela ver.ba el e r2 00 c·ontos a 
Jnat:er.ial pa-ra .111anohr:as. 

Era, portanto uTna veTba Qu e JJo.denrja s e r r e/cl.uzicla á. .Ine·tad·e . A 
Oomnüssão ·ele Finanças tomou, poi:s, a cleJ ib eração el e a re.cl uzir el e ac-
côrelo com o in teresse nacional. 

Agora, si a Cotn,mJssão de Fina.nças, .f:azrenclo-o, a.ndrou r111a l, e sú 
a Cam.a;ra •elos Deputados enten cle que nós não elevem os ter r eceio elo 
d eficit, qu·e não se deve cun1rpl'ir o progTa~1TD1a ele .econ.om.ias, ella cl e-
libenará C01110 ;i u•lrgar TI1 elhü\r ; a Com JU.i·ssão :d e rFi nanças, poré.m, nutn-
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te1n a recl ucçã.o p1 ·opÜsta, visto acha.1· a ve.rba: orãg- in a r·ia exage:1ada e 
s us-ce·ptivel, por isso, ele .~offrer ·dimimuição . (Mwito be\ml; mwito be·m. ) 

rPosta .a votos, é a-pprovada a r eferi1da -erh-: .en~da n. ·1.2 . 

O Sr. Raphae1 Pinheiro (pela onl.ent) a·equer ·a veri.fkação d•a VXl -
tação . 

P rocedendo-se á ve ri•ficação da votaçào, recon•l1ece-s·e terem vo-
-tado a favor 88 811 s . U)eJJUtados e contra .2.s. 

o Sr. Presidente .- A emenda fo i approvada. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (jJelet iJTàem) - Sr . \P.res:ild.en•te, ·peço 
a V. Ex . •pa;ta .fazer: consta-r ela acta que vote; contra esta emenda, 
·P•orquanto, aug'In entanclo o ef[ectivo do Exerci to e P·recisa·n:do eBe d1e 
s e adextrar, não concebo CO!rr::.o se corte veDba ·para exerctcios, D que 
eq ujvrule a ·querer n1 a·nter as g uarni ções dBntro d·os. qu a-rteis. ( Jl!?.t;irto 
bem; 1n1úto bem . ) 

O Sr. Presidente - Peço a V . Ex . para mandar por .escripto a s ua 
declaração de voto. 

iVem á ·Mes·a a segu inte eleclaração el e voto-:-
cclDecla;r.amc•os ter votado contra a emelll'da n. 12 da Commissão ci e 

Finanças . ao n . H - IMate ria,l - ·do projecto n. 64 C, de 19112., por d·e-
s;ejar.mos um exercito com instrucção militar dada no·s ex;erci·cios e ma-
no:bras e, não, um corp-o de gendannes, v ivencl:o pacho-rrenta.tne.n te 
a,quartellado, na d·evora d·o soldo e das etapas. 

SaLa das >'essõ<%, 17 ·de outubro de 191·2 . - uWmuPicio cbe Lace•·cln. 
- .R. Pnixão . - IMa?'io He1·mes. - Souza e Silva. - Dio1iy si.o 0e?'Q1te'Vrn. 
- F'lo?'icinno ele B1·1.tt:o . - · ~lngnsto clb AmÚtTal. 

O Sr. Calogeras (ÍJ•ela o·rdem) - Desej.a;!lia que na acta constasse 
que vote i a fav-o r da em•en•da, porque, .acudind'o ao .a1)·pel'lo por m·im 
fe.ito, o Helatot· dó o rçamento d·ec larou que a vel'ba consigna·da no 
'P l'o,Jecto era exagg·erada, susceptível de r e·clu cção. Sómente ·por isto. 

O Sr. Presidente - Peço a o nobre Deputado que m ande por es-
cri.pto a sua decla:·ação ele voto. 

São successivamente approvadas as seguintes· em endas d'a 'Commi s-
sã:o .ele Fina.nça:~ : 

13• - Ao n. 14 - Ma terial - na. subconsi·gnaçã.o '2>5" a.ccr escente-
se in fine,· .prestadas as contas especi ficada;m~ente. 

14" - Ao mesmo numero esp·ecifi que-se in fine : sendo 40 :0'00$ 
~para o c usteio 'de auto.movejs . .. ' 

·Votação d-a seguinte e.m enda da COITilll·i·ssão ·d:e IF'inanç.as : 
15" - Art. !N-o ·Asylo elos Inva'liclos ela Patria ·só se1·ão a.tlmHtidos 

a:queHes que se tivere1n inva l-idad o eHn s e:I viço d•e .camJp-anha . 

o· Sr. J ·acques Ourique ('") (pe lct onleom) Sr. Pres·i'Cl·ente, pedi 
a palavra. pela ordem, afim de c·hamar a attenção da <Casa para esta' 
emenda . 

«No Asylo dvs Invalid'os da Patria só ;;erã.o a!dmHtidos aquellea 
qu e se tiverem inval idado em serviço de ca;mpanha . " 

A Oa.mwr:a .sabe qu e a uJ·tima campanha. que t ivemos foi a ele P.a-
ragua.y. O ' AJSy!o dos \Invalidos ela Pa:t.ria, h10ie, co·nta a1pena.s d•ous ve-
teJtanos . (clessa can1pa nha, o que quer cl'i ze-r ·que a en1encla v isa a ~ u:p .. 
pressão do asylo, 



'-· · [E' preciso que os nobres Deputa-dos saibam· que o· ':.\sy<lo dos Inva-
]W•os da >Patria foi constituído co<m t~m patrimonio creado pe'lo· IDstado. ' 

·:Desse patnim·ondo o-etir-ou -se uma- parte •para a. cfi-undação ·do -co.JJ.eg.io' 
Militar desta ·cap·ital; a outra p:wte, cons.U.tuida tambem por- donati-
~os· :pari cu lares, foi entregue :á Assoóaç.ão Oommercial, gue até hoje ' 

··dellã nã;o pr'estou contas . . 
- o · asylo · •é, ,portanto, uma instituição uti.l B garanti•da por um va- -

tri1monio seu~ esp:ecial. 
A Allema,nha, depoLs da guer-ra ele 1870, tirou do fund'o da con-

·tli·bu.ição·. 700 m-Hhões -d•e francos para constituir aSY.los de invaH·dos, _ 
d-estinados aos veteranos daqueHa gue.rra. @s.sa quant,ia t a.mbem foi 
empregada para com,pensaçõ•es ; mas aju-da Bxis-te-m, os fund·os do pa-

. .trimonio do~ a:sylos dos invalidas ._dà Allemanha. 
- •0' m·esmo se deu nâ lF.ranÇa. · 

!Convém Ea•ber, aLnda, que o nosso rusylo, além de receber os. veie- . 
:l!'anos d·a guena, admHte tarrubem todos os soldados Tnva.1i-do.s . 

•A econOimia com o asylo é facil çle fazer-se, ,po.r-que está no arbi-•. 
·Jtrio do Governo marcar o num-ero d'e praças ou officiaes que ,nelle " 
devam· ser -ad.moltti-dos. 

!Não é ·preciso, por consequencia, que· a le-i supprima o asy'lo para 
.t3e faZ.er· •economia. :Trata-.se d.e uma instituição .nrucio:na51 que Tios · lee.-
·"C01T.r.llJlenda aos oHlOS !(]•o ·estrangeil~O, e, .com a [.aina d•e uealizar eco:. :. 
Jno.tnias~ a . to·do .custo, · não deve1nos cl1egar ao nos·~o desprestigio,) como 
_povo• civiJ.isado· dea.nte dB outras -na_ções. Parecia-me p-referível que se 
.Teformasse o 1regulamento do· a:sylo, de modo a .trans.formal-o e-m ,uma 
in•st.i-tuição ·econo.mi•ca, ond-e só e nt-rasse, .per-d•en-d•o p.réviamente a pen• : 

:São, um .numero reduzido de .i.nvalidos·,. ·cnmo 1S·e:jam us ·que se ·achafn ·' 
c9mpietamen•te ünpos~i:bi•lítados de trabalhar, a ·exemplo do -que se ifaz , 
-em t_oda ·parte. (JI!hti.to bem; murito bçpn .. ) 

O Sr. Augu.stp do.Amaral (*)(pela 011cte?n) -.Sr. P.rBSild•en-fe, d<e- ·-
_p-ois •das -palavras ·d-o J10n-rado rep.re.scntante do Esp·i-rito Santo, pouco 
d·evo ad•eanl'ar. Ve-riho, entretanto, chamar a atte-nção d'e iV. -Ex. e da ·~ 
ciasa para esta emenda que -ju'lg·o a:nti--regimentai. (Apoiaclosc) _ 

O As·yllo d•e .rnvalido.s• da Patria é rE-g-id'o- rpor leis votadas e san:ocio-
_nada.s <pelo:s dous (pocler:es da Repu•blica. Ulpoia-Czos.) Oom·o é que a 
-domm.issão de Fi·nança.s apresenta urna medi·d·a de,.sa natur'8za? 

. "10 SR. iNICANO-R DO NASCIMENTO - E' que -a .Commissão tem ·d'ous· 
p6sos é oe'huas m 8ã iclas . ""' 

'Ü .SR. AUGUSTO ~ AMARAL - Não entro nesta 'in·dag•ação , Díz a 
.efnend'a :· •«IN o Asylo do·s In validos da •Patria só .serãó ad·mit.tidos. a,quel- ' 
lés que se tivere•m. inva1idad•o em serviço d;e -qampanha ." 1 ._. Sr. ·P resiodBn te, a:qu.ell-es· que ·se irrvalí•d-am -nos poly.g-onos. de tiro .e ; 

-em· outro.s se~viço.s mili•ta-r:es serão, po.rventura, meno·s d-ignos d·e me- " 
ll'écer o carin<ho ela IPattia ·que .à'quelles ·que vão -para o campo de bata- ;• 
[•h a, mui-tas v·ez·es contra a V•onta•de? Absolutamente, não. 

"- : 'l\d:rro a lj'berdad·e ele .guntar ao nobre ·Relator -d·o orÇamento da 
·Gue:·!ra si elle propõe qua·lquer medida -ao ·Governo pa•ra que os iínva-
Hdos actualment-e recolhidos alli t.Emham ·uma outra ca:~a em que· s:e 
poss-am ab-rigar -e p·o:r conta de quem ·ser•á feita essa in,staLlação. · .. 

O SR. NICANOR DO -NASCIMENTO - Naturalmente, :vão ex-h-ibir · as 
.suas 1m_1iserias na praça pu:b.U.ca. · 

IÜ .SR. ·AUGUSTO DO AMARAL - A .PO•licia em todas as cidad·es civi!i~ f 

zaidas tem a o•brig.ação d•e· não conse.ntir nas r:uas ·a per,manenoià dos 
·m -altrwpilhos. B dos faminto·s. 

Não serão -ti-dos assim, porventura, esse.s· servi-clores da 'Patria? 
40 



.Ainda J~a outro ponto ql!e <'levo salient·ar: o A1sylo ü-os Invalido,:;. 
.Oà Patrfa >fói .cr-ea;do, como V. 'Ex. :sa:be, -d•epois ·d•a campam·ha do iPa-
.rag-uay. 

>Po·s·ter·iorm·ente, o .C'ongt'esso, em fao€) de mensagens do Governo-
ou 1JOr, .sua. espon-tanea vo.n1a!de, fem legi•slaJd-o continuament-e sobre esse 
õnstituto. •Como se vão •·evo·ga·r leis ·p·ermanen-tes vo-r uma -simples dis·· · 
posiç_ão o·r,çamen tar.i·a? 

'Fiaço estas perguntas para que o Relator m·e respo·nda; e oriente á. 
Ca:sa. <Vqu . j:e.nmdnar, oS.r. Presid.ent-e, porém pe(}o aos .Srs. neputad·es -que-_ 
mão a.pprroyem •es-ta -emenda que não é, ·sinão, uma 'inLquid•a-de. 

®r,a o ·q.ue' m·e .oum'l)ria d·izer. (fli11-itó bem; 11ttdto· bem.) 

9 Sr. B.n.phael Pinheiro ,( •) (pela o1'dem) - ,p,re-limina:r=énte, ~re-
oC!amf).-ria para esta emenda aquella salutar -resoiução que :tom!ámos em 
a·e!ação a qu-e .su;p]iJ·rim-i·a os coalegios militares. mulg'-o que ·essa medi-da. 
anti -r-egiJmental deve ser retira-da ,para. não soffrer as .honras da denrota; 
ma~, rec·eio tambein que não me ven·ha 'lien-itenci'ar amanhã ;no meu. 

_lfôro iqtim-o.o lde est'Jlr .conrtri•buindo ·para a d•esgr.aça :da patria -com este- , 
au%•mento d-e d•espez·as mili-tares. 

Á theo>ria do progresso -entre nós é :s:i·ngtüal'issima; ,fliHa d'i!ffere·. 
da dos •povos europeus, qu·e recowhecem ·que a ;bas-e ·d·e tod·o e qua1qu€r . 
desenvolvimento de uma nação T-esi-dte nrus• fo-rças miolitares, e que -116-
tem d -irei-to a 1ae-s 'éi<Jsenvolvim-e·ntos quem .é !forte, :mesmo quando se 
<t:t-ata de 1u1pa -.'R.epu1bli-ca -sem .intejlções -de 'i-ln<peri·alismo, -como a Sui8Sa, 
a •qual acaba de ;provar, .deante -dos ol<11os do K.aiser .germanico, o que-
é unta per-feita organização mili-tar, 

;venho r>redir, .si-ngelamente, ao U1onrad:o •RellaJtor :do or(}amento· da. 
'Guer-ra ('tue me faça; o olb!>equio de .-ind•icaJI', 'bem c01mo á C'amara, qual · 
a ci,fra a qu-e coi-r.esponde a -economia que aJdvirá d<Jss-a -suppr.-es.sã:o do· 
IAsY-lo d ·e Invali-dos da .Pa:tl'ia·. · 

Ha m •ais, Sr. _1P.res1i•d'ente, desejruria ·aJinda que m\' -expli.cÇLSsem qual. -
a accepção em -que é · emp.regada aqui a palavra «camp-run•ha". A!b-range-as· lu-tas . Internas, que desgraçadamente tivem-o.s ·que sustentar? 

O SR. JACQUES ·OURIQUE - .l!Jssas não são -crumvauhas. · 
O SR. lftAPHAEL •PINHEIRo - O Asy.lo d~ In'Vali-dos d-a ·-Pa1ria ficará.. 

então .d:esUnado ex•clusi'Vamente ao-s que os invaJJi-d:am nas guer<ra.s ex-
ternas, _!sto •é, em vez •de ser .de •«'Inval.i-dos da iPatriall, se1'á de «Inva-
l idas dé Guer-ras Estrang-ei.ras"'? · 

Acho, :por m-inha parte, .qu-e se -invali-da no sei~iço da 'l)atria o sol-· 
dado q:Ue é' -Yi·cti:rna' -d·a e:>ep·losão de um 01buz d-entro do qmvrtel~ que é-
i-nvaJi.do da •patria o que, subind•e em um balão ,mi-htaT q-ue d•ebon-a é· 
ari'astado na quéd.a (11H&ito be11n) ; lnvaHd-o da paJtria é •ainda o sold~-do
que, 'ConàlJlzi-ndo uma -;viatttra •de -l?uer-ra, fica .deba.-ixo della, ., é mu-
ltHrud>o. 

1Insisto, •port anto; qual deve •s·er o •or·iteri-o ;par-a ·admissão rno-
a;syllo? 

'· '' 10 SR. úACQUES .OuR~QUE - •Invali-dez -no serviço das armas. 
<O SR. RAPHAEL !PINHEIRO - InteTno ou externo? 
'Ü SR. JACQUÉS ·IÜURIQUE -:Interno -e -exter:no. 
10 SR. R.APHAEL .PINHEIRO - ·Lo-go, •V. <Ex . ·está com a minha dou-

trina, ·O .que 11ntüto me honra. 
T-endo nós tido, !POr -desg•raça nossa, perio,f'Cos d-e -lutas .fra:tridà-a's; 

nii:o pod·emos a•bancloo.nan' os militares -c1ue se inva:lid·aram nella~ •. 
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:R.estrin•g.ind0-·me ao. eX)ig;uo rtem~o '€ffi qu·e 1rr:1e ré peum itttido tr-atJUl"" 
::do tassu:1npto 1 JP,el:gunto de n0vo : qurul. a e.cono:mia ·CQ1n que se ne·s aoena~ 
-qua l ·a ci>tra .Q•ue .;ella .r-epres·enta? 
· A >Cf!fm~ra w.er.á q ue é uma. ir.risão. 

>O que venho ·pr.opõr ,pl'eli·rr.d.n a·mnente, •j~ •0 d•i•sse, é que seja r eti-
.r-ad•a a · .emenda, por a;n•ti- rreglim·ental. (M·Ud.t o bem; n~tt.it.o •bem.) 

O Sr. João Simplicio - CP.eço a palavra ·pe la or dem . 

O Sr. Ca.etano de .Ail:j)uquerque - Peço a tPal.a;v.r a ·pe.Ja ·O·rd·em. 

o· Sr. Er.e tiidente - Antes d>e dar a. pa1avra aos nobr1es Deputados',. 
a !Mesa d·eve uma explicac;;ão aos,· S:r.s . Depu·tados ,Augusto do Am•u:aL 
-a. Ra;p-hael Pinhed>ro. · 

Pensan;~ >S>S•. EITDx. q,ue a .emen.d•a de q,ue .se trata, ·e que tem o n. 15, 
não .pod·ia te·r si<il·o rrece;b id•a, •por i.nf.rin.gi•r &is•pos.igão do Regjmen./:o .. 

~a ·eQ!ui voco neste m-odo !!J,e· pe-nsa.r; a em·en:d'a .a·ão 1·ruf-r-inge o Re-· 
ghnento, ·porqua nto n ão m>êa nem suvp•ri me serv.iç.o >a>l'Í5-um.. (Mtt.it<>-
b.e.1n . ) · 

. >Podia, por •con .s·equen:cia, •ter s i·dü accei>ta pela MesaJ, pois se acha 
dent ro dms termos de. n:nssa 'l,ei in.terRa. 

ITem a paJlav.ra o Sr. Rela>to.r. 

O Sr. João Simpll:eio ~ Sr. l"reside·n>te, •eu .cecJ:eria a m'inha vez. 
d'e ·.rallar ao i!llustr•e · ·COhlega por Matto 1Gr9sso, mem·b,ro da .Commissão· 
de F.i~na.n~as . 

O Sr. Presidente - ·Tem a pa.Jav•ra o S·r . \Deputa,do Caetano de Al-· 
bu:querqu.e. 

ô Sr. Caeta no de · Albuqu erque (pela oriVem) - Sr. >Pit'esid.entce, . 
. esses estabeleeimen~ms eon heciàos pelo nome de cAisylos MHita;res .soo 
·hnsti•tuiçõ.es q.ue veem. a t é d•esàe os .tem;pos hero.i·cos· cl.a Grecia. Enltre-
•os •gregos ex;istiam os pTithaneu:s· p ara .abrigo d.aque'Hes g1ue se haviam. 
·d,Hva1tàae:o .no serviçe •da tJatri>a . 

Na F-r~nça, é •bem ·conhecido o !H.oteQ dos ~nva.Ucl•os; estabeledmen-· 
tos ·CO'ngener.es te:m a Hespanha, tem a ·Al'Jema.n:ha, existe;m ern !toda a . 
iJ.)arte do m un ·:lo, tend·o por escov o a r·e.com;pensa aos serv.iço:s· 'J)res,-· 
taclos pelos milita.res. 

A m ecl.j'cla que con.stitu·e objecto da erneno·a nada mais faz do que, 
na ~p,hrase 'vu lgar, <<c.hov.er no .lnülhrudü»; a emenàa não consi-gna rr.rais . 
. d o qtoe 0 ·6JUe jlá c0.nsta elo nossa 'legis lação ·qua.nto ;, invaliclo:s da 
.IJatria. · · 

.Quer o decreto d·e sua •creação, quer o [·egu}m'nento po·sterio.r a . 
·es·he clecretm, >estabeleeet·am qu e. a esse asylo ·só se d'evem recoJh·er as 
:'Praças i•nVali,das em SeTY,ÍÇO de campa.ruha. 

D S·R. ;(ACQUEJs ÜURIQUE - Em :s·erviço 'ele campanha e de paz .. 
>O SR. ·CA·E~ANO BE ALBBQUERQUE ~ Mas, S.r. ,p;resiod·ente, ·esto ele-· 

cneto d•e orea.ç.ã-0, ·pouco pos terio.r rá orurr:rpanha d·o Paraguay, e esse re,gu-
lrumewto a que acabm de m•e ref.er·ir sã0 am>bos m·ui·to anteriores a todos. 
os .acon.tecimen.tos -po.J.ht i0os .que •SE> t.eem. dacl:o n a nossa patri'a e·.em con --· 
·seq~1encia dos quaes .n:,uito.s . :serv·hlures inmi•tares se teem in val1 clà.clo-
em serviço d•e .caracter pr~o.p r.ia.mente . .rn.ili ta;r . . iDalll · r esulta . que, .por um 
s·entimento .m.uJ.tm iustm de h umaTüclail:e, não se te•m seguido á. r ·i•sca a. 
l•ettra do cle·cr·eto que c~eou o _<\.sY·IG .d1e Inval1do:s·, n em o seu regulil-



··mento. Agora, o que. ·não podemos .discutir é que, .si P.Orv·éntur.a o u·e-
gulrumento e o -decreto veem sendo· infringi-dos, ·es:sa i'nfracção está jus-
ti-ficada, poTque, .como aca>ba de d-izer o Hlustne col!ega; não •hav·eil!:'()•S de 
atirrur •á rua aquelles que no •setviço · militaJl' se ·tenham tm··nado ·i.nca-

·pazes · para·· prover· á sua ·subsi.stencia e, •por CO'\)>Seq.uencia, teem neces-
s idade de um .asylo onde recebam o ·rubrigo a que teeni direito . (Mwito 
be1n; mtuiito betmr.) 

O Sr. João Simpl!cio (p-ela orrclent) - Sr. iPresi•d-ente, a emeJlda 
<la Gommissão {]e 'F·inanças, como· ·V. -F.x. muito 'bem - •pondewu, ' não 
sup-pri•m.e .a;bso lutamente o Asylo ·de InvàJido•s •da 'Patr'ia, nem poderia 
supprimi·r · um· asylo, -uma instituição que :tem, como: n6s sa:bemos, um 
pàtr-im.onio especi!l!l. 10 que. a emenda d.a 'Gommissão teve em vista: w-ur· 
u·estringir .a funcção do ·Asylo de Invalidas <la Patr1a á .funcção que 
l>he creou .a 'lei, ·que lhe d.esünou o con curso popu'lar, que fo·rmou o seu 
pa'brimonio, ·visandQ ·economia no ·<Yrçamento da Guerra (A,pcwtes.) · 

10 AsyJ.o •d·e Invalidos da Patria reco~he tod-os ors inva;l.idos em ser-
viço de oampa,nha,' em guerra -intN·na ou externa. 

· iO meu Nlustre collega, cujo nome ,peço para -declinar, 8-r. J'acq.ues 
Ourique, -não •entend•e a~sim. . 

· A guerra •do .su l, rcomo a de rGanudos, .para rS. ®x., não · são set.- · 
viços d>e campanha; entretanto, Sr. P·resi-dent·e, a,s forças que op·eraram 
no R io 'Grand-e •dQ Sul, .e·m Ca,nudos e no ·Acre foram eonsi,de.radas co>mQ 
for ças em .ca;mpanha e -os . seus of:f iciaes e praç-as .. . 

'O SR. jACQJJES OURIQUE - .P•ow .um rum nso -conde'innavel. 
b 1SR. JoÃo hSIMPLrcro - 1iver.am o •seu ·soldo contwdo •em dobro. 
•O SR. iJACQUES OURIQUE ~ A gner.ra de s uccessão -na Ameri'oa do 

. Norte Gonstituiu uma •crumpanha? 
O .Sn. JoÃo SIMPLICIO - E-stou discutinoo as questões d•e nosso pai;z 

para o qual nós ·leg-islamo.s; não .Podemos .Jegi-slar para os Estados Uni-
dos como· -os ame)'icanos não · ·põdem legislar para nós. 

!Portanto, :no Asyio dos In-validos -da Pa-tria são r.ecoJ.hidG>s todos os 
q.ue· se i-n va,lidaJm. eni serviço d·e campanha. A em~nda não supprime 
esse a:syl,o ; a emend.a vi·sa econom·ia; e sinto ~pr0f11JIUd,amente não po-
(!er neste momento ,corres•pond<er ao a·ppello do no•bre Deputado da Ba-
h-ia, d•eixando de inf·ormar a quanto montam 1as despez.aJs desse asY'!Ó, 
que vã;o a·g.gravar e}.._..-trao:t~d·i•nar-ia-mente · o orç•m,ento da Guerra. Posso, 

. porém, •ass·egurar ·á ICamara que ,;ssas despez·as vão assobenbando o · 
orçamento da Guerra. 

O 18-R. AUGUSTO DO •AMARAL -Os cu)pad-os ,são e>S p·r.o•prios Ministros, 
que não fazem justiça. !Não · é. co)n in-tuito d'e ·evita;r wbusos que se dev·e 
-cortar · no que é justo . · 

'Ü .SR. JoÃo .SI;M·PLICIO - Ohegarei· l•ft. ·Ao Asylo do:s J.nvalidos -da 
Pat.ria são recol,hklo.s· offi.ciaes e praças ·que se invaH•dam em serviço de 
campanha, 

Esses e>ffi·oiaJes, essas ~)raças· rvenceun etapa, o-btêm licença par:a 
viver .f6ra •do ·asylo, ·de mo-do que são pensionista;s; 'mais vivem á .custa 
do orçamen•to .da GúeNa. 

10 SR. j;j;AcQUEs OuRIQUE ~ O &efeito JJão •é .da instituição. 
\Q 1Sn. JoÃo .SIMPLICIO - nizem aH•guns· col!egas: seria justo q.ue os 

·. <iffici.aes ·e . soldrud.os ·hão i·nvaHdados · no •serviço d·e ·cam•pan'ha, para ·o 
qual foi creaJdo o asylo, ma.s no exercício de uma f uncção m<érrume.nte 
mHitar, ;po.r ·exemp<lo, por "-Jm desastre qualquer, ern uma linha de 1iro, 
deixem de :s•er recol•hi·<ios ao asylo? 

Generalizando a •quesrt:ão, iper~ucnito : "'"n .funccionario ci>vil, q.ue no 
·tnanedo de um apparelho d•e um J.a:boratorio... ' 



,, O SR. Arrausrrb oo AMARAL ~ Ha para.Jrr·elo ·entre utna cousa e a 
~utra?. . . . 
~ O SR. JoÃo .SIMPLICI'O - ... o fu>nccion.ario civi·l qu·e se .ip.valioa nõ 

.#'xercido dE? suas: funcções civis, ·pód·e ser- recoJ.l1.ido ao c'\.sylo dos Inva:~ 
lidos da Patria? · 
_ Nestas ·cond-ições, a Commlssã'o de ·Finançms, .cc:im ·o · .. int.tiito de. eco-
nomizar, procurando reduz·ir , as des·pezas pu•blicas, apreseJÜQU a emenda 
.restringindo a entrada no A-sy·lo dos InvaHdos da .Pátria... áquelles· que 
;iJodem merecer reste .favo.r de . a:ccôrdo .. com as l•ei·s · e regulamentos em' vi~ 
·.gor .' CMwiito b•em.) 

O Sr. C~og1eras (/pela o1·dem ). - Confesso a V . . Ex. a minha prQ-
·l'un.da surpresa pel-as reve!l·ações que o debate vem trazendo a pu•blico. 
'O assumpto ··foi d.,;batido :· Durante ·a d·iscm·são o nobre Deputado pelo 
E •spirito .Santo, Sr. Jacques Ou.rique, ·longament-e se o:Ccupou 'dell'e; 
outros 8rs. rD·e,putados fj.zeram :referencias á m ·eS"mla questão, e o no-

J·bre relator .não se dignou durante este tur.no de -elaboração o.rçamenta~ 
-ria dar o menor esélan·ecimento so•bre o caso . 

.S. Ex. ago.ra vem declarar que mantem a ·s.ua af.f.inrr;ativa de que 
. -a meoid.a vi·sa economia. Interpel!ado, vor.ém, sobre o q?t?Ut?Mn dessa 
"eConomia, responde que nãO trouxe dados. 

O Sa. ·IRINEU .MiACHkDO - V. Ex. penmitta acCJr.esce·ntar que o 1!-
··IU:stre reJato1· declarou · -honbem, em .relação á emenda, que a ·eomniis-
·são não faria · questão de !la. 

O Sa. ·CAALOGERAS - S. Ex. iniciou a sua res.posta. com a seguinte 
declaração: a emenda .não faz outra .cousa si.não restabelecer o Tegimen 
-es tatuído pe•la· lei. ·Mas, pergurrto eu: si •essa lei esbá de pé, "O que vem 
•fazer a emenda? . · · 

Vê V. Ex. quan tas razões m€ assistem para .negar 'O meu vo•!o á. 
·emenda apres·entad·a pela Commissã~.. (M'uvto bent; mt.ttito bem.) 

O Sr. I~neu Maohado (p-ela o?-cl'&m ) - Sr. !Presidente, a nossa le-
·gislação -"Obre o Asy:o dos In validos .d.a. l'atria é um verdadeiro cahos. 
• Conheço Bssa q•uestão por alto, mas ·em todo ca.so ttant o qiuvnto m~ 
Í! habili~a a vaJar no ·.cas-o; quer dizer - re·om equldade .. 

No nosso fôro se levantou uma questão j,mrportantissima, levada af> 
·tribunal ·pelos antigos VBteranos do !P.arag·uay, causa em -que era ré a 
•Associação .Commercial ·d·este Districto, pl€it.o em que elles re:;·:'1!dica-
varri o seu patúmonio, mas do qual não O'btivBra·m a1iás sentença favo-

~t'avel. · 
Decahiram da acção . . 
O facto, .porém, é que .esse patrimon.i o é ·o que em direito se cha-

ma uma fúndação, foi o ·reS>ultado da .generosidade de meia duzia qe 
cidadãos, que concorreram •com o intuito ele obter. um amparo para os 
vetera.nos do Par.aguay, para aquelles que se invalidaram nos campos 
·di3 batalha estrangeiros.. · 

Havia, poT'ian!o, a cessão de um bem que elles fazia,m1 desincorpo-
rando-o do seu patrimonio, •Para, cedendo-o a . ~erceiros .com determi-

.. nado fim, ampararem a sorte dos solda!l-os que serviram .nos campos do 
· -~:pàraguay. 
~- Essa era· a questã:o. 

A verdade, .p01rém, é que essa instituição {oi .des.naturada de seu.s 
fins, e, pois, para ~á foram enviados .tainbem so1da'dos que se invalida-
ram em campa.nhas in'!er·nas e os que se d.nutilizaram no serviço or-
dinario . 

Hoje a. sdluçãio es·i·á . indicada ·pelos ·factos·: 



G· Sr. João Simpli<eio veiu Jem.S:rar ,á: •Camara que .infelizmen·be 
~.quel!flls ·disposições da •legisla,ção antig·a teem ·sid-o revogadas .por fac1!os 
;:p0s1ieTj.or.es e .por muitos a vises <iliO. ·Mj.nis·teriro.- Ela fGU'e-r~ r·a e-m <:JUe se 
W:i.EJ.!o.u a JJa.tuneza .d·a, ims: i•tuição, -desviml ua,m;Jo-·a . d'os seus pri.mftliv0s 
·fins. 

Bem •POnder.a, ·é •cer<t o, ·o s .r. ü a•i<Dger.as, q•ue não \Se Vi!lta uma dis-
·.posição ma,ndan <il~ cum:pr.ir uma lei •qu·e não· está: revog;afl:a. 

Mas. uma vez ·que o •mstad0 ~ntr.ava t rutnt>em .com• .a, sua ·quota '};>a;r,i 
·ma-nter .ess-a insM•:uição, ·d.evemos hoj·e- encar.al-•a s0b ouifr.o !'On ~o de· 
.Y.ista: 

Em •Primeiro loga,r, é preciso reconhecer que uma sentença do tri -
l:Junal ·declarou insubsistente o diTeito dos veteran0s d'O Pa>raguay, e 
·nwo p0CI€>1l' .os ·nós, do ramo legislafivo, d·e .accôrdo ·COm o r.amo adm•i·nis-
·tra.ti•vO, l•nvoca·r um direi•:o · ciue ·Os tJ>ibunaes competentes descol'l·hec.-~
'ra:m. 

Qua,n t.o ·á · nossa si tuàç'ão é .esta: 
-:Aquelle ·estabe:ecimenrto rece·t>e os ·invá U:d•os da :Patl:ia, qu·er da.s 

•camtYa'rfha..s estn~>nge!·r..as, quer inter-nas, quer os- q,ue se inutilizam llO'I'-
malmente .n·o serviço. 

Deve>rr10s· ·ai:.te.nd.er hoje· aos .fi:ns da;quena .f.ns:.it uição, ad a,ptando'·a. 
·'31s ·nece.ssVfl-ad·es da so'J.fd•mried•ade humana (apoi-a.dos), !'Ois esse é o ,p rjn.-
·éipio que hoje prevaleee. 

A ' r.azã:o .psma q·ue a legislação •pro·teja, de uni modo e.$pe:cial os so!-
.datlos em serviço d·e g,uerra ·está no facto de que ·o .r!.sco e.ventU'8Jl .de 
·quem t•raba·lha .na · guerra é muito maior do que 'O . d'act:ue1les que traba-
lh<tm .,m tempo de paz. - · · 

Uma vez, poré·m\ eon•verf fdo eEse evel'lto ·em um fa.cto, por Q:ue r.a-
;zão, deixar {!e ·!'econloecer ,a, ·si>tu.ação em ·<'ru•e ·está quem foi vidima; .. ih;, 
-acciciente, qu.R.ndo ·nelle se verifjca o .facto que é a r.a.zão de ser ·da me-
dida q·ue a J,eg·!sla:Ção tem i·nstituido em ·ravor d'os m•u-t.i!ad.os, dos. t·e-

':ridos e -da's ·famiHa;s dos. <tue• màrrem ·na guerra.? 
Ho·j,e, portanto. a questão esVá red,uzida a ésses· te·r:mos - •julgar 

,com ·equidade ··no ·.meiÔ desse «eml:Íro'i:io" .. ; e a ·so•J.ução .não póde dehx-atr 
·d·e· .ser ·shã0 esfa -e· 'p:rot:eger todos ·çp;a,nfos se i;n.vaHdavem no· servi~o 
-da tP~t r.ia; .em segunif'o Ioga"' attender .a que -em r.elaç~o -a oca.d-ac um 
daquel!es 'que penet-fam no Asylo se verifiq.ue a l1ypot-hese que a leg.Js-

' laçã0 qu~rla i;foteger, isto -é, -o ·perigd ·eventual a .:w.e se suje i!h~'m' ·e 
·i11ão ser.ia ·jústo· negar a estes invaliô.os a <pr.otecção q.ue a Jnsti.tuição 
11ão: poâ1á d•e i~a.r ·de dar ans que se invalidam no servlço d·a J'atr.ia. 

·Atl.op 7aindo a,s •co.nsi,d·eraÇões 'feitas ·pelo meu companheiro d·e ban-
cada. " pa.ra ·phrasea.ndo o conceito :do Sr . Manlim >Francisca, d-ecla;r0 
·que os representantes da .. pancada do pov.o min·eiro . . .. 

0 SR. CAiLo·oER:ks - Isto ·não. Toda a t>ancada tnineir.a representa 
>o pov0: de 'Mi.n·as. · · · 

@: SR. 'Joiíio Lujz DE CA:MPos - Apoiado . 
.Q Sn. ·IRIN'El M·KCH·ADO - Nós, os .representantes do povo· minei·FO, 

·n-ão podemos d:eix,a-r de attender a estas considerações especiaes, e de-· 
"Vemos ail'op.tar ' á d·e.claração do Sr. Calo.geras. 

· ... .b ll.on·rado r e.Jat<i'r veio Ji-on•'em .ã; tr.ibuna e decla;r.ou que não fazi<J. 
·questão· de uma emenrd.a ·que elle mesmo propuzera, quebran;do a;SSi-m. a 
-~olidariedade que deve •existir .entre os membro.s da .·Oommissuo de Fi-
nanças. . . 

lj]ra o que ·ti nha .. a dizer . (II:FrUto bem; mt!)'lto bem.) 
Posta a v{itos •é a:pprovatla a refe!'f.d-a emenda n. 1>5. 

O Sr. Xrineu Machado G.11ela ordem) - .Requeiro veri.ficação ·de vo-
tação·. 



o !$r. Preg!d!!n<te -- ;vae ·se-r :verifi:cad(l: a votação:··· 
P rocedend-o-se :á verifieação da votação -reconhece-se 

-~favor 43 Srs. Depu tados e -contra , 88; total 131. · . 
O Sr. Presidente '-; A em en<'La foi rejeitada. 

,, 
qtie v o1àram 

Posta a votos, · é- a-p·provada a - seguinte emen da da Com missão <te 
:Fi-nanças: · 

«Accrescente-se: ao § 9° dt~ art. 1° o segu inte: fi-cando .prorogado 
-cn,prazo para· .haqili•i?-ç~o de que. cogita o ,._r\. 2° da mesma lei.» · · ·: 

E' o p·ojecto assini emendado -e a<pprovado em 3" discussão enviad·o 
.:i, Commissã.o de R-edacção pa.ra .se-r r.edigii!o de ruccõr,do com o vencido. 

( ' . ' 

REDACÇÃ0 Flt'SAL 

:Redacção final do p-iofecto. n . . 64 .E. de$fe qnno, que fixa a -(lesp§_;à 
do Min~~terie .da Guerra para o exàcitHo fle 1913 · 

D Congr-esso Nacional resolve: 
ArÜgo ú nico .· O 'Presidente da Repub)ica é autorizaão a àespe·ndc;Í• 

.. Sessão de 23 de em :1!9 13 com .-os serv.iços a cargo d,o Mlnisterio 
Outubro ·da Guerra a q uantia de 3 .. o o o :000$, ·om'o, .e de 

.80 . 5916 :7.4•3$6>49, papel, a sabér :-

1-Acl:>ninist?·ação ge1·al. Conforme a .tab ella con·es-
pondente da proposta, a ugmentaàa de . 12 :000·$ 
para r epresentação -do Mi-nistro ·e d im1n.uida de 

. 4·7.·87--1·$ vela :transrerencia da ·despeza .com a l:m~ 
pi·ensa -Mili~ar ·.pai'a .. a i·ubrí C:a "'· ·2 ,:' . 

"Totà! : . . . . .. . ~ ....... .. .... : .... · .. · · .. · · · · · · ·. · · · 

' c.2----WJ-st•cu:lo Maíxw eLo Exe->1c1Jto. Conforme a :tabella cor-
·r cspondente da propos'ta, ·8lu'gm Ênüàda ·.de H :3 74$ 
.com a despeza -da Impt:ensa Mil-itar e -«Revista Mi-
·Jita r de Porto Alegre», de '3 :·6·50$, 010 J3'clb~t i•tulo ··-
Pessoa! - _para um lithographo g ravador, 'á razão 
ile ·10$ -dJarios, e d·e 1·4 :235$, •no sub-titulo - ;Impren-
sa ' Militar - para mais qi.Iàtro -con:1,Positores, á ra-
zão de 8$ de -diaria, e •par,a mais um encadern ador 
·;i ra;;:ão Çle 7$ -de diaria: 

"Total .... 

3~Suqwemo T1"ibttna/, Mrilita.1· • e atulitoTes. DimLnukla 
a proposta de 12.000$, .send-o 6:000$ de cada um 
dos audt:t-ores -da. 9• e 12" r eg-iões militares, ·por es'-
tarem os mesrn<:)J3 equiparados f\.O auditor .geral · da 
Marinha: 

"'.Í.'ota ! .... . . . 
• • • o • ••• ••• •••• • • •• •• •• •••••••••••••••• 

1.20.2 :,765,$00.0 

•."' \··'· 

.112_ ·~709 $o o. o. 



4-l1~t?"uoção llfiiUtcw: ·Conforme ·:ã, tabel!a correspo•ti-
,. · dente da pr oposta: 

'l'otal .. . 

' 5-'A1·senaes, dJe')JosQ!tds e forlalezcts. Conforme a ta-
beJ]a correspondente da proposta: 

r :9t.;t! . : . .. ...... ... ................... . ....... . ... . 

. ;6-Fáb1•::eàs. ·Conforme ·v.. ' tabella correspondente dà 
:J?roposta: 

To·taJ ... • 

7___,sm·viço lle Sautcle. 'Conr'or.me .:a · .tabe!Ía éoí-respo.n-
de.nte da proposta: 

Total . . . 

:'' s--soWO~ ·~ .rfr~t'ijicdções I{[; oif!doi.aes: .C~nforme .a ~ ta-
bel la · corre:sponcÍEmte da ·proposta, diminuida .ct'e 
500 :()00$ na importancia consi.gnada •na sub"rubri-
ca Vive1·sos serviços para addi·cioriaes de 20 ·o/o 
aos õt:ficiaes das .guarniç'ões do Pal'á, A!mazonas e 

r Matto Grosso e ' de 25 o/o aos do T·erritorio .do Acre; 
c' ·.vantage.n.s aos officiaes · ref6rma;dos B honorarios 

quando no exercicio de funcções propriamente mi-
litares, gratificações para .serviços especiaes e ex-
traordinario.s ·e :por substHuiçã·o, su.ppri.midas as pa-
lavras g1·atificações palra se1·viços estJ'eC'iaes e ex-
traordinaÍ·ios : · 

Total ...... ·· .... , .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

,. 9-Soldos, . eta1ws e g?'.ati'J'wa.ções a praças 'de I[Jret. 
Conforme a. ·ta•bella correspo.ndente da proposta: 

Total ...•.. 

10-Ajuda.s de c1tsto. Confol'me a tabella corresponden-
te da proposta: 

2. 848 :902$00Qoo 

2.113 :45'4$99'[)'. 

L 186 :966$60c)>-

762 :041$50()• 

·23. 797 :699$7õ 30 

24.687 :762$7()()" 

'l'õtal . , .. . ... .'. : ..................... ·~ ........... 400 :000$000-
ll~Obnts 111!llitaTes,_ Co.n.forme a tabeHa ·corresponden- · 

te õa proposta: · ·· 
.'.l?otal ................. , .. . .... . . , ... .. , . . . . . . . . . . 1. 000 :000$00();• 

'f::.:..;_.il1'ate.Tial. ·Conforme a ;tabeJ]a · correspo.ndente d.a-
proposta: · 

Diminuidas das seguintes -quanfias: 

.Sec·reta.ria de Estado da GJ,terra 

N. 3, lettra a) - Departamento Central, f.nc!uslve as despeza.s eom. 
35 ·:s:er.viçós :de telephcme e e1ect•Icidade, .35 :000$000. 



Fabricas 

N. 1•6 - •Fahrka de Cartuchos e ·Ar:·efactos de Guerra, 30 :000$000 . 
N. 17 - Fabrica de 'Po-lvora sem F -umaça do P -iquete, 20 :000'$000 •. 

' N. 22 
'"". 23 

Fardamen:o 

Fiu:àa,rn~t1lo .e ·cà.Jçado, et.c ., · 20•8.:000$000. 
Acquisiçã,o .de mochilas, etc., 100 :0 00$000-. 

N. 26 - A.cquisição <le instrumentos, etc., 'supprimidas as pala-
vra-s que se seguem 1ás palavras meda~-ha.s milHares, 10:000$000 . 

Des-pezas especiaes 

Consignação - .Tor.naes · a patrões e marujos de escaleres da.s fo-r-
talezas e Asylo de Inva,lidos ·com •e tapa de praça de pret pelo § 9° e 
abonos de -pa.ssa.gens a officiaes na ·Capital, suppri.rnddas as ultimas pa-
lavras e -abonos .de ,paiSsa.g@,ns a o!/11ciaes na Capital, 10 :000$000: ·· 

Despezas miudas e de prompto ;pagamento . das repartições e :esta-
belecimentos mi!ilta·res d.a -Capital, 50 :000$000. [>ara os extrà.ordifiarios 
das grand.e.s manobras da·s tropas 100 :000$000. 

Augmenta<la das seguintes quantias: 

.Estado M;alor do Exercito 

4---'Expediente, livros, jornaes, revistas e outras d·es-
pezas, assim redigido: Expedie.nte, livros, jornaes, 
instrume·mlos e material -para a p•ublicação ·de t ra-
balhos militares, •exdusivamente .de .caracter of-
ficial ....................................... . 

Diversas --despezas 

"30-Para. ·os trabalhos de levantamento da Carta GeraJ, 
da .Republica, i-ncluídos o:s vencimentos dos auxi-
liares civ.is e dia-rias <los officiaes "' .praçás, · expe-
di-ente e despezas diversas .................... . 

Despezas especiaes_ 

Para a,cqui:sição de aeroplan-os ·e sua conservação, 
construcção de <!fi -pequeno hangar e of.ficina de.' 
reparação .. . .. .. ...... .... .. ..... .. ....... . . . 

Para ev<'ltituaes ·e serviços eX'lraordinarios ... · ... . . .. . 
<Accrescentando-se ao n.. 2·5 da verba ' 14•, da Propos-

tf). as segui.ntes :palavras in-f-ine «presta,das as 
·conta;;; especif.icada.s» e accrescentando-se ao nu-
mero ·. 2s da ;mesma verba · i:/t-fine «sendo 40 :0 00$ 
para custeio de· a utomoveis»: 

T'Ütal 
'Total • • • • I· • , • , • , • • , , • • • • • • • • • • • ·• • • • • o • ~ • • • • • •. 

;3;5 :000$001) 

-150 :000$00!l' 
350:000$00(} 

13 .01 7 .:800$00(} 
- 80.596 :74'3$.64,9-



-XC -,_, .. _.. .. . 

5-Co.m:missões .e1n •paizes estrange'iros : 

'Ouro ... . 300:009$000 

§. ·1.• ,]J.:' o Pr~sid.en•!e .. Gi;a IRep.l])blica autárÍ.zaclo: 
a) "- mandar a outros paizes, como addidos militares, em comml,s-

·6ão, oito -offidaes .superiores 'OU ca.pitães habilitados, de :comprovadtj. 
capacidade, corren.do a despeza .com a differença de vencimentos e ajud:J. 
de custo, de accôrdo com .•o .a•r.t. 18, da lei n. 2 . . 290, -de 13 Çl:e. d·ezem!Ír() 
àe 1.910 e reRpectivas tabellas, _pela verba 15" dO -artigo aciina; 

b) a mandar, dentro dos ·recursos .orçamen!lario's, servi:rem 'arregi-
mentados nos exercito.s estrangeiros os seguintes officiaes das arma!'!· 
tde engenhar.ia, a rtilha-ria, 1cava!tari·a e .i.nfaútaria: 

1 . ten-em•tê-.e<:>ro.nel ; 
· .1 major; 
·5. ·capi.tães ; 
4 prime-iros .t.enen tes; 
9 s·:egu.:~olbs tenentes ou · aspirantes:· 

Ar-tilharia 
1 tenemte-c.oro-nel; 

• 11 major; 
3 ca,p·ilt•ães ; 
4 primeiros .t.enentes; 
4 •segundos !le.nentes {)U aspirantes. 

1 tenente-coron el; 
r1 n1ajor; 
3 ca.pi·: ães ; 
-4 primeiros -t"nentes; 

Ca:Yal!ari-a 

, 5 s egundos te.nen't es ou aspirantes. 

1 tenente-coronel ; 
11 major; 
4 capitães; 

Im.fantaria 

3 primeiros tenentes; , 
7 segpndos t,pe.ntes . ou asP.irantes' 

Esses officiaes .i.rã-o em g:r:upos d·e .capa arma e formarão no se~~t: 
'!'egres:sD as officialidad-es de unidades respectivas do !Exe-rcito, que fi-
-carão constitui.nclo a.s umi·dades mod elo -de· i.nstrucção; 

c) a rn.andar · dous officiaes do Conpo de Saucle praticarem nos hos-
.':pHaes m.UHa·res ; 

d) .a .·ma.ndar de .do.us a q)lat-ro oHidaes pratica.rem em ul'):'la es.eo!a. 
-àe ar•tilharia de >PPSição e acompanharem os progressos ol·e arti'lharh,. 
ele ·,grosso .calibre; " · 

e) a mandar .fazer o curso em uma das escolas pra t ieas Cle electri-
cidade do .Paj;<, sem onus -nenhum, qua,tro ou seis inferiores dó ~J<ercito 
-com as n>Pes.sarias habilitações; 

f) p. .co-n•tractar professores especiaes e ins t•ructores estraJ1geiros 
pi:t'Fa ..Sérvirem nas escolas militares, abrindo para esse fim. os credi.tos 
-que " fo-rem j.ulgado.s .necessarios . . 



,fJ) a reaJi.zar· ··contractos· por· ·temp0· ,nt:>RCa mati or· d·e cin•CO an•n<:J<;, 
!Cjuamdo ve·nsat!>em S0'bre censtruc<;:ões, arm:amentos e iHwminagão d'e es<-
·tabe'eclment•CilS milttares; 

lí) a ·ma.nda:r d!'st-•rH>.utr pela Direcgão cle ·Gentalbili<'l:acle e pelas· iE)'e·-
··'l:eg:reci.as \FctS·c·ae~ nms IDs.ta:dos a.s •quamtias ~ne-eessa:rias ld·os ·n:s. ~2:2, ~5, 
:2~6, 2t7 e .29 e ... c0ns~1gmaç&,o «lFbrra~g;ens e fer.r.ag.e.ns d-0 ti ~ul-a KDes]!)ezaS 
-especiaesn •da ruhri-ca 14", aos comman.dantes de ins·pecgão, d'a :l>ri.ga:d'as 
rf!u das ai·fferentes ·u:nid•a•d·es d-o E"erctto ·na •Ca:pi'tal !Fedéra.J, m0s iEsta-
•dos d·0 Pa.ran·á, Sa:t!.ta :Cat-harin.a, ·Rio •Gra:Rde do S•ul, Matto Grosso, iJB'OJ-
:hi~a, .Esw· i~tHo 18anto, \Rio d-e '.:lan~h·o., Mina:s GeF.a-es, .p :a':r.·a;h:yít)a, P -ecn:a.Jm!-
buco, S. -Paulo e Goya_z, para Cj•>~'e as ,.(1-i-ffereR•ées · un.ldades· d0· E'X'erctt0 
d~a·ç-a·1n ài1reCta.m·ente 'O.S su.v:prtm~ent0s .a:os rortigos que HYe ·são· ne,cessa-
·•r-i·Os·· e cudas .<:lespezas- GDn~enr pdr ·co.nta dessas mes-mas co~sig.nações· ; ·· \ 

O a lo:rmar anFI•>laes os .con:tractos d·e .fol:necimen•tos <l'e ·.vi-venes; .fóT~ 
:ragen:s: :f!e.r.ra1gen~~. a .rug·-os · de :assei.o e ·illlurrii·na:ç·ã:o lás dtffe.rent~s g.u:att"-
1nições d'o Exer·ci•t.o e aas h0spLta:es e ·enfermar-ias ;mtilitares~ lbem as·sitfl 
·as· 'fbca:ções dos valores :pava :i;rrag0a.mento e d'ietas, ·fica:nd<J nesta ·pa>r!:e 
u:e;\ro-gados os a1rts. 11 e 2:3 do re.gul'amen:o l:laixaJdo com o decreto ·nu• 
cnreto 2. 2!3 , d'e 9 ·d·e ja:neh'o -d'e 1•89:6 ; 

j) a . constibU'ir com '300 homens de .i'nfa.hlta-ri,a as •CO.rnpa>nh'as' r:a" 
·gi·o.naes do Alto -Acre, Al1:o Jur>~'á e Alto 1"urús, cada ·~·:r.a com ·um ' ca-
'J)i•tão, u>m 1'0 tenente e .dous segundos teRentes, ,pod'erido despender PfWa 
··es.se fim 5'0•:000$'000; · · .. 

k) a emancipar as -cólon ias m ·ilitares d:e' Iguassú e . Alto - 'Uru~1:1·ã.:Y, 
>reservando nas mesm'as colqnia.s as area.s necessa,:ias ·para os div:ersos 
:servi'~os m i-Hta•res ; í 

· Z•) .a ven·der em .concl)krencia pU.bi•ica -o material impl'estavel ex)g·-
tente na Fkbri'ca -de Ca·nuchos e de ·Artefacto's de 'Guerra e .na F 'a·-

··bti.ca de :Polvo-ra sem 'Fú!Úaga, 'podendo· ap·]Jlicar o •prod'uct-o que ·fôr· ap•u-
'ra:d0 ·nas construcgões e -na a.cquisição· de mate1•i'ae.s -para as -offid'ril8:3 
., Jalbora:tori.os do-s mesmos -estabeleci':r.'en bo:s. 

§ 2·.o 'I'em .dfrei'to :á gratif.i'c,.,ção >mensal d'e 8$ a: .praga· a·e pt•e t .nã.o 
:gJ•a.duada e· engajada., de a·ccôrdo ·com D parag•raJpho unico d'o art. 7•3 
do regu~ame·nto que baixou com o· decreto n. ·6.947, de 8 d1!) ·maio rl'e 
"1'9'0·8. 

§· 3. 0· Qs a,g_pira,nf>es· o/ oHiciaes ·terão, a •lém .dos· vencimentos fi«a:çl'oi; 
·pel!a lei ·n . 2. 290, de 1·3 d>e dez·embr-b de 1'910, a d'iaria de· 4$, corrend'o 
'a Te·•pecti;v.a despez•a por co·nta da H">!briea gn d<:i artigo acima. · . · 

§ 4.·0 Os officiaes -refo-rmados em exercici•0 ' ·de qual'q-uer fúncçã0 <l'd 
'Mi·ni·sterio da Guerra ou suas d-epe.ndencias perceberão, a~·ém .a·0 s0.J'<!l:.,, 
··de .reforma, um·a gratificaçã-o, até . o rrüÍxi.mo de 20'0·$, a qual corre:râ. por 
'· c·O<n·t a 'da -rubri'ca •8"; ·consirderan<'l'o-se ~omo fun:cçõ·es pr.opri:rom:ente·. mi-
']itares as funcgões TI•as unidades <das anmas com:batennes ou d'e· justl'<;:<~. 
·militar. 

§. 5. 0 A.os 'o'ffi.ci'aes ,promovil:l0s ou .graduad'os · sei·a6 abonada~. mc-
·di:an:e requerimento, . as seg·ui·ntes im.portanci.as, 1parà serem1 desconta:. 
·das :pela decima parte do respec~ivo sold·o mensal' 

'De segundos tenentes a >Capitães· . . .................... . . . . 
'De. majores a CO!'Oneis . ........... , , .... , .......... , ... ~ . 

· .. :De generaes . . ... , . . ... .. .. . . . .............. . : ......... . . 

600$0•)0 
800$000 

1:200$000 

Nenhum o•utro abono previsto em lei se fará , si.não sob condição •L> 
"}!agament.o integra~l dentro .do .anno corre.mte. 

§ 6. 0 .Na vigencia desta lei,. sôm1ente serão permi·ttidas co.nsig.na-
-<,Íõ~s até clous terços do -solclo ou ordena,d·o, q'ue forem estabelecidos por · 



.officiaes.; e ·fun·c-cionarios ~ civis, ás · :suas · ·familias, a instlituições, que, po·r-
-disposlções es.peciaes, já gosem desse dkeito .e a casas commerciaes d.e 
uniformes mritares, nesta .Capital e nos Estados, que "tenham t:ransac-
ção co-m. o Ministerio da 'Guerra, com o fim unico de acquisição d·e far-
_clamento, mantidas as actlu.aes que não estejam comprehendidas -.naquel-
·las conceSsões legaes, ·até se liquid.a·r,em sem •proro.gação de prazo nem 
4·e~w.v.ações. . .. 
. ; ··· · § 7.• Os lentes, professores ou ad•juntos dos institutos militares de· 
-ensino. que forem vita;licios-, sómen;t.e poderão ser . ~postos em d·isponibi -

. ·lida-de _pot extincção ;los Jogares que exer.cem, , um á vez que não possam: 
'ser a-proveitados em outro car.g<Q do magisterio militar . 

§ 8.0 Res-peitadas .as matriculas jtá effectuadas nos co!leglos m!Ij~ 
ta-res, em1. caso .nenhum e sob . • nenhum prel~exto -poderão .ter · os collegios· 

-militares do Rio de .lameir-o, !Porto Alegre e B"'rba•c.ena mais de 600 
-alumnos o primeiro; mais d·e 30-Q o segundo e · mais de 200 o ulti1:no. 

§ .9.• -Contlnúa -emt vi.g-or -a ·dispos'ção. elo· art. 3• -da -lei .n. t . ·687, de· 
43 de a-gosto de 1907, para pagamento dos sol-dos devidos aos volunta-
·rios .. e rera-tivos aos exerci cios -amt: eriores ás · datas d·os reoonhecimento.s 
dos direitos· dos ,mesmos aos reÇ-eridos so~dos vitalicios, ficando .pr-oro.--
.ga-do ·o prazo -para ha.bi!i-tação de q•u•e ·,cogita ·o art. 2• da mesma --lei. 

.§ 10. Gororerão por co-nta da quota a que se refere a lettra i, do-
.,aJ.if . i" -do decreto n. 9. 528, de ~-4 d-e · abril de 1912, as despezas com 
a aoquisição de maohina.s e o appare!ha.mrento das , officinas dos Ars.,-
mres de ·Gue-rra de .Porto Alegre El Mat-to Grosso. 
; . § . 11, .Os lentes, •professores- e adjuntos dos ins-titutos milit-a,res de-
ensino que forem vil:alido.s e esti-verem em ,dis·po.nibilidaqe, ·e na vi:-
_gencia da presente l,ei nã-o q'tlizerem assumi.r a regen:cia de suas ·res .. 
_pectivas· .aulas, perderão as gratificações dos respectivos ca•rgos. 

§ 12,. Na vigencia ·da -presente lei, na execução do disposto n·o ar~ 
,tigo 1•7 do regulamento ,pro•ce!;'sual cri<nl•i-nal promu~.gado em vir:ude :'10· 
dis~posto no ant. 5•, § 3•, do decreto !eg·tslativ-o n. 149, de 1-8 ele -ju-lh ::>-
,d·e 1893, --o Governo rpod·eilá - .nomear sómente um · auxiliar auditor pa,:a 

--cada uma das brigadas est-rategkas ou de cav-allaria, -vencendo uma . 
. gratificação mensal d·e 450$, que corr.er:á .pela rubri-ca 8". 
· § 13. Fica o P-oder Executivo·· autorizado -a modificar, sem augmen-
-to .. de de.speza - nem com -O -pessoal ·,nem ·com o material, .o regulamen .,, 
;appr.ovado- pelo decreto -n. 7. 821, dei 20 ·de janelr.o de 1910, de .modo qu~ 
nas es-colas de que -trata esse a<egula.m:ento seja ministr-ado, a.!ém .da ins.-

_, tr.ucção profissio.nal -propriamente dita, a .necessa;rla aos sargen•tos do 
~Exercito. · 

· Sala - das Commissões, de outubro d-e 191·2. ---' Raul Cardoso d& 
-M'c'llo, P;resid.ente. - E1·asrno de- Mlacedo. · - ,S. MàscaTenh'as. - Lu-
Jcfuno Pe<riJ.itra. - Ou.n<ha Vai.scOncellos. , 

Approvada a redacção ·nnat -na sesslio -de 24 . O ·projecto é ·envlada-
a:ó Senad'J, 

I ( 
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A . orgami-zação e .aippaTelhamento meJ~icul oso de um exercHo per-
manente, dotado de todos os .elementos :possiVeJs, de accôrdo com os , 

vrecei tos rda ~arte .a a .guer.ra, co·mo é moderna-
Sessão de 4 ele m·ente enc·ara:da, d·eve merecer .es')"eciaes e con-· 
· DeZe1nb1•o :st.antes c-uidados do P.od·er Legislativo da Repu-

bhca e <J.os homens qu e 1teem .a •·esponsabilida.de'· 
da direcção dos publicos nego·cios. • 

IA's -class·es . . armadas ··compete a •defesa da hon-ra ·naCJiona;l,, manter , 
a 1ntêgridade .da .patria, d·ef.endel-a contra quaesquer :prurid-os de in-
camp:rehensivei•S "' i·njus:linc•aveis absorpções e assegurar a paz em 1odo 
o 1'erri1tor·io naci-<m·a l, promo.vendo .assim o d·es-envo.Jvim·en1o f ecundo d<'l 
nossas ·ini-ciativas, do nosso resoforço, >do nosso ·capital e do nos-so d·esen - · 
v.:olvj_.mento ~eeeno·mk,o ·e -colrn•mer·cial. 

Nestas •cnnd•ições 11ão -dev·eJmos r·e-gaJterur nem· mesmo hesita·r em con- · 
ced·er-Ihe 1t.odas •as rned i•das necessa:rias ·para q·ue e•s•.tej•a na altura d e 
tão elev-ada missão e:. :po:r sua v-e'Z., ·com,pete aos seus .repreS'enta·ntes se 
p!'eüCC;u:p·arem •eJOCl USi vamen~"J . 111'0 .a,pe11feiçoameruto de :todos OS seus l n•Std-
tuJios, rnesmo nos meno·re·s detalhes, de mo·do a •conse-guil·em o seu tLesi-
<knatwm, sendo consi-deraé)•a -como 1;1ma •o.r.ganizaçfuo miiH.tal' mod.e:rna, · 
d ign:a de :tal .nome, •e q-ue •cor.responda .aüs ·saLcriflocio·s da Nação. 

1.As·sim :sendo . terá ~cu;m:p.rido a 1s ua :pa;trior~.i1ca m-issão .e m ·etre·e·e.Há os 
.a1p:plausos e u·eccmh'ecim:ento de seus •com·patrio·::as. 

A •cons•t an-te :preo:cCJupação •d·e probre:mas mili•ta.res, o .comta·cto quo- ' 
tidda.no ·com· s;eus D§Lmrur.adas na vi-da ·d·a Daserna,, o en·smo prail:ico e ·· 
t)J.eoTi-co,, os ·ex.e:-r.ci,ci·o·s eun .gran.des m ·anobras annua1es IJ.nante-rão sem-
pre o .gosto 1pel,a nohre 1Ca:rrek.a · rmUí:tar d ·e seu s :chef-es e offi~e-iaes, -· 
afastanclo-p das am·bições ·e i,ntriga•s ·politi.cas, os maior.es iniindgos da ' 
disci!P!.ina :mili<trur, da sua >ho-mogeneidad-e e ·cohesfuo, ld•esviando-o dos 
seus nobres ,.nist:eres, implantando a d esconfiiap.ça e .prevençã(} nas clas-
ses civi·s, -co1·roendo-a p·era ·indifferença,, levando á:" •anaTchia e dis·so-
iUÇãü . 

A 1}1ista:rda !flO•s ,e'll.S-ina .a;s {lül·01Posas 1C.o nseq·uencias cl ess·e~ d e·svios· da .. 
l'J,obilJitatnte mi·ssão -d·as -classes .armMlasi! à-evandü -:á :d·e.r .rota; os ex e rcitOs : 
de .Napoleão III, cont:r•a a agu.er!'icla · Allemanha, iiicont.es•tavelmente a 
p:r:im-eLr,a or~g.anização mi'liJt:aT ,do rrnundo e, ~Tieste m -o1nento, todos contem-
plam s:urprehem·did:os 'OS admir-aV<ei·s successos na -campari·ha ~!"a.vada con- . 
rtrá a Tu:r{rui.a que, ,ex1ta:~·ka:, 1C01nte,mplta .a ·d:estruição do se·u :POderoso ' 
exercito, que .. era reputad•o ·quasi inv.enchrel. r'J."~udo i.sso são .as · .consequen·-
cjfi:s . •elos 1amentav·ei-s d-esvio-s ·d<a . sua mi•ssão e a \njusiüüc,a:vei in' ter- · 
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vençilo nos problemas políticos que o abso r veram e domü1ara m ult ima-
mente. 

Assim deye ser aÊas•tada ;por comple-to a aspiração ,politica no noss(l. 
exercito e aquelles que se deixa rem sed·uz,ir pelas ephemeras pos·ições .. 
.na esphe ra po1i'l.i;ea,, .coon seus cont€10·s de paixões, ·ardor .nru hrta ;pa1:-·· 
lt i-darüa, que muitas vezes obscm·ece a ·•1'3•zão e faltaes decerpçães, devem• 
deixar as foileiras, .refoJ•mar·se como acoil!Jt~e-lE!Iffi" •torlos- os--pa+zes--d'(l-
organi:<ação m.ili-tar modelar. A instl•ucção •theor·ica de no-ssos off.iciaes 
nada deixa a desejror e oxa;lá a .prrutica se lhe pudesse c oonil)aTar. 

O insi.i tutó miiHar on<le se formam os officiaes está perfeitamente-
appa:relhado, tend-o um no•tavel .CO.lllJ<> do·cerute, .e conV'iria que tivesse 
p:;r:manecido •f.ech.ado d'l.lran-te a lg uns annos, :para evita1· es>Sa plethora de 
asp i•rantes que, se.m serem ofüciaes de paten:t:e, go21am de todas as su!lls 
o·eg>alias ·e. vanotagen·s, HJesa•n.do fo•l'temente l!lO era.rio pU'blico com a 
somma de ma-is 1 . 700 :000$ a nn1>1a:es e Ilermanecen-:Jo longos an.nos nessa . 
situação., a1~tes de galga.rem o p1·ime:ir.o :posto . 

As ma:tric'Urlas n:a Es·co·la Superior d·e G uerra deve•·iam ser lim·i-
~.ada•s .no .n•umero oestPictamente -ne·cessa.••io ás necessidades da 'form·ação 
de .o;ffi.ciaes pam ô Exel'Cilto, impQI•ta.n·do ~·sso .em .g r!llnd.es van:t:agens para . 
os rulurnnos, que abrevia.ria1n sua .aa·rreira~ -evJtando a com'.P'Uls·o~rta .. e em 
apreciave:l economia ,para os cofres pu•bli·cos. 

A €1menda su:pp·rimindo os 'CoiJ.eg.ios M·i!oi'ta.r€s d.e Po.rto A.legq·e e . 
:Sar:bacena i·mporta em economia su.periO·r a 1. 36 0:000$, inci'UJndo as eta-
pas dos respectivos a lumnos. 

A creação doesses •i.nstri-twtos não obedece 'ás conven i€1!1-cias da .nação 
e m·uito menos do ensino mi'li'la.r, não ·resultando ·prura o Exe-rciJto a me- · 
no r ·vantagem. 

Si semel·hante medo·CLa. obedeceu á p.reoecu.paçfuo de oed·ucar os :filhos 
de milita res -er·a d.esnecessaria. ""orque, a lém de ;que nossos offioiaes são . 
b em rem•uneraaos, •como em paiz .a;:J.gum, rpod·er•iam seus d.escend.en. te~~ 
me.1:ws favo r ecido·s e q•ue se encon·tn··em ·em s·i•t·u•ação rprecari'a ser admirt- . 
!l: i·dos nos es:Labeloe·cim·e.ntos · civJs e no l ti.X 'UO-so GoUegjo M•ilitar desta 
CapJtal, que o cr·e1a•tor re,pwta in·uti~. •não co.rres.pornden·do aos seus· in-
tui·tos e de~-endo ser su.pp.rimido dentro de po•u-co .temrpo . 

.As mai.I"tcu-las :para a Esco~a su.per i-o•· de :Gu.er.ra serfuo dü:IPutad:as . 
co:mo nos o u·bros insti,tutes, .quer ci·vis, q'tler mdlitrures, sem nenh·umra _ 
despeza para o Es·ta;:lo e com a vantagem de se es-ta:belecer a selecção 
sempre pro.fiocua, como ·hav.ia d•eterminaclo a. ·refo.nn.a. do inoJvi-:J·avel ma-
nechal iMa:llet, uma (!.as m!llis ·brilhan.tes ca.pacidades que passaram pela 
alta ·!lldm inistração <'Ia -Guerra . Dizem ·ttodos que o n.e1·vo da g.uerra é 
poder dispO'!' uma nação de abundantes ·recursos peoun-iar:ios e,. por-
tant>o, pensa a commissão que o ;nosso ·Exeroito deveria -es tar •)J.el'feHn-
moen;te a:pj)Wl"elh·ajo <Ie todos os recursos. ;pelo eno1l!l1e sacrHicio que o 
orça·me<nto da rGuer.ra tem exigi-do da. nação, wt.ti-n.gi.nd·o o oot;ual exerci·cio . 
a ,bell>a .somma de ma.is de ojtenta mil e.001'tos, alérrn do ~red irto eX:trraor-
ci.inario co,1te·lll1]J•Iado para o·ng.anoiz!llr e melh-o•·ar a defesa naciopal, qn·e 
excer1e a vinte iillj l con•tos' ! .Si -cormpa;rarmos o n os·so Or<}a:m.el!lto com o, 
dos .pl'i·nci'paes J)!lli·zes d.o •mu.n.do se .reconhecerá q ue só pod•eremos .es•ta -
bele.cer rproporção com os ·Es;tados U.nido·s, que aHás rtoeoem em seu faVOQ' · 
uma .prypulação quatro vezes maiol' e uma ·r-enda considero.v.eJmoote su- · 
perim:, cO'm a qua1 não se pód·e estabelecer comparaçã-o. 

·Pelo q'Uadro j un•to se .podeJ•á compa.-a.r a •POIPUlação, receita ef·fectivo . 
dos exerc~tos ·permanenrt-es, o .orçamento "da guer.ra,. em qi.1asi· todos os 
paizes do mun-:Jo, com o noS>So 'Bra-zi l. · 

Que di~fer€1llça ,pasmosa! ! ! En;t,retanto em q:uasi todos elles ·a :força.. . 
armada está perfeitamente .aJPp!!Jrelhada, rein•ando a CHsci•plina e a pre--
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· A · Hespanha, com um effectivo de 100.000 h <;>m ens, despende, .. 
];03. 000 :000$; o J apão, com 250.000, 59.000 :000$; a Argentina, com 
23.000, 38.000 :000$; ·o Chil e, com 18.000, 37.000 :000$; a Belgica, ,. 
~om 64.0 00, 36.000 :000$; a Austral ia, com 39". 000, 35 . 000 :000$ ; a 
Bulgaria, com 74.000, 24.0 00 :000$; o Canadá, com 50.000, 16.000 :O QO$; 
e a Servia, 00tn1 36.000, 16 .0 00 :000$000 ! O Brazil, com 21 . 0·00 home,ns, 
tal é o seu effectivo actual, gast a annualmente mais de 80 . 000 :000$, 
não computando ele:vados creditas suppleme.ntares e extraordinari'os 
no valo-r de milhares ·de "contos de réis ! ! 

A c-omparação não •nos é favo.ravel e, ·entretanto, a qui t udo · esta 
por fazer: quarteis, fortificações, a rmamentos portateis e ele campanha, 
grossa artilharia para as· fortalezas., · stoclc. de munições, fardamento , 
e quipamento, mate·rial -de transporte, serviço de saude e aviação mllitar. 

Urge, pois, que · os· poderes publicas t ratem com ·u rgen.cia de aot):l;r 
a no10sa força armada com todos os elementos de defesa, para que ella 
adquira todo o seu prest igio e possa, em momento preciso, correspon-
der aos sacrifícios feitos e tTanquilizar a Nação., que a considerará 
como seguro penhor de sua independencia, a u tonom"a, integridade· ter_ 
r!tori·a l, ele sua soberan ia e de uma fecunda paz interna e externa, 
que assegure e garanta o desenvolvimento de suas energias e de suas 
i ·mn1~S<:as . r iqÚ·ezas . · · 

AS differentes· erírendas que a Commissão · apresenta e que sub-
m ette á consi-deração do ·Senado são todas necessarias -e reputadas 
como tal, pelo illustre ministro que superintende o 'departamento Gla 
Guerra. A Commissão é, po is, de parecer que seja apP.rovado o pro-
jecto do orçamento da >Guerra enviado pela Camara dos Srs. Deputados 
com as s·éguintes emendas e corri"gido o calculo- total qu<;, por equivoco, 
consigna 3 . 00 0 :000$; ouro, quando apenas é de 30'0 :000$ e 
71.89 9 :-4JU.Ji•55_l)J_ J2-ªp_el, _ descontada a somma de 9 :1 52$572 correspon-
dente 'á rubrica --'- class-es rnactivas - •que 1wr voto da mesma •Camara 
passou para o orçament6 do Ministerio ela !Fazenda e ' a verba de 
44:7,20$, por terem sido emancipadas as colonias do Alto Uruguay e 
Iguassú. · . . 

§I 4. o InstrucÇão militar. Supprimam-se os 'Collegio-s Militares de 
Porto · Alegre e Barbacena·. 

1§ · 6·. o Fabricas. Fabrica de Polvo-r.a sem Fumaça de Piq-u ete. 
•Consigrue-se mais 7 :2 00$ c0mo -complemento para o . 1° chimico 

contracta-do. . 
I§ . 8. o Soldo e gràtificação de officiaes. Restabele(}a-se a verba da 

.J)ropo~a do >Governo, supprimi-da-s as palavras ........: gratificaç;\íes p,or ser-
viços ,. especiaes e extraorelinarios - correndo por conta da verba a d"ia.-
ria de H aos aspirantes e os aiddic;onaes de 20 ·a 2.5 oJ·o, aos·. Qfficiaes 
das guarnições do Amaz,onas, Pa!'á, Matto G rosso e Territorio do Acre . 

§ '9. 0 Soldos, etapas e gratificações de praças · de pret. 
!Abata-se da verba a importancia ·drus etapas· consignadas para 

300 a lumnos -do ·Collegio Militar de Porto · Alegr e e para 200 do de 
Minas Geraes, 25.5 :500$00 0 . 

\§ 11. Obras publ·icas . . Eleve .. s,e a verba 1 . 500 :000$, por ser insuf-
ficiente a dotação de mi1, para attender á continuação de obJ;as ence-' 
tadas e c;om contracto, taes como a r econst-ru cção do edificio ela Secre-
taria da Guerra, do Hospital •Central e outra,s repartiçõeiS , militares 
da União . · · 

I§ 12. 'Material: · 
N. 11. Collegios' Militares: 
•Reduzida a verba de 72 :000$ pela suppressão dos collegiós mili --

tares ·do Rio Grande do Sul e de Minas Geraes. 
-N. 14. <Arsena-es, depo's itos e. fortalezas .: 



Augmente-se fiO· :00.0$, disüibuinclo-se a: verba assim aug~entada 
pela fôrma seguinte: 

Arsenal de Guerra da -~api tal Federal ...... · ....... . .. . 
Arsenal ele Guena de Port.o Alegre ...... . ........ . .... . 
Arsenal de Guerra ele l\IIatto Grosso ....... . ..... , . .. .. . 

. Dep<lsit;O,s e fo,rtalezas .. , . ...... . . , ................... . 

250:000$000 
100:000$000 

80:000$000 
70 :.000$00'0 

500:000$000 

N . 16 - Fabrica de Cartuchos e Artefactns de Guerra. 
·Restabeleça-se a verba ela propos·ta,- consignando-se ·mais 30 :00.0$ 

so15re o projecto ela Camara. ' 
N. 17 -'-- Fabrica de Polv.ora sem Fwnaça de· Piquete. 
•Restabeleça-se a verba ela ·proposta, conSiign.anclo-se mais 

20 :000$· sobre projecto cl·a Camara. 
iDespezas especiaes·. . · 
Despezas m-iudas, -etc. 
-Restabeleça-se a ·ver.ba ela proposta, consignando mais 50 :000$000, 
Extraordinarios com .as gra;ndes· manobras. 
Rêstabeleça-se a verba da ·proposta, consignando-sé mais 100 :000$ 

sobre o nrojectQ, da Camara. 

Accrescente se ao § 1 o g: 
. . . . . ai ugueis de casas. 
§I 1. o 1n. A abr-ir -credito supplementar á verba 5• '--- A.rsenaes, ele_ 

positos e fortalezas - para attender á ' despeza ele que , tra ta o art. 2·5 
da lei n. 2. 544 de ·4· ele janeiro ele 1912. 

Redija--se · o § 10 pela fôrma seguinte: 
Correrão p;or conta elo .saldo apurado do .creclitq a que se refere 

o decreto n. 9 .'52'8., de 24 de abril de 1912, a-rt. 1°, 1-ettra i, al•ém das 
clespezas com material bellico as decorre.ntes com a coinpra ele .màchi -
nismos e apparelhamentos das officinas dos Arsenaes de Guerra elo 
Rio Grande do Sul e de 'l\IIatto Grosso. 

§ CorÍtinúa em vigor o art. 19, lettra i, da lei n. 2 . 544, de A 
ele j.anei·r.o ele 1912. 

·§ . Fica o Governo autor.izado a vender, mediante concurrencia 
publiêa, sob a base de ·400 :000$ a legua de ·sesmaria, o campo -nacional 
de Saycan, ·no Estado . elo R~o Grande do Sul, reservando,_ · por-ém, uma 
área, que préviamente .s•erá demarcaEla; para campo ele manobras e 
applicamdo o seu producto na compra de invernadas para os corpos 
montados : . . · 

1§ !Fica o Governo autorizado · a despender na· vi'gencia desta lei 
até a quantia <11e 21.500 :00·0$, ·afim de prover a defesa nacionar· 
abrindo para isso os creditas que se forem · tornando neces•sarios ·para 
as despezas com a acquisição ele artilharia, fuzis, obuzeiros, munições. 
conclusão ela Viilla Militar, constru·cÇão ·ele quarteis -no Rio · Grande -do 
Sul, em S. Paulo, nesta Capital e ·nos outros Estados. onde forem pre-
ciS.Os, terminação elas fortificações da RepubJ.ica e para provimento de 
depositas de ·mobil.ização., comprehendidos fardamento, equipamento, 
barrac;:ts, material de transportes ·e de serviços de saude . 

Su.p.pri.ma se o § 4° do artigo unico, por entender a Com missão QUe 
os .offi.ciaes .reformados não podem receber graÜficaçã.o de qualquer 
n-atureza, o que Lncidiria na violação do p-rojecto recentem ente á ppro_ 
vado pe-lo Senado prohibinclo as accumtútções remun era das. 
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Feliciano Penna, Presidente. Com restricções .--Yvotorino ' Mo?~tei?·o, 
Relator. -F. Glyoe1"io. -Bueno de Paiwa. Com r~stricções, 'sendo ven-
cido quanto á -emenda supprimindo os collegios militares .-Tava1·es 
ele Lyra. Vencido quanto 'â emenda supprimindo os oo-llegios milHares. 
-F1•am;oisoo Sá. :Vencido quanto á ultima emenda, autorizando a des-
peza extraordinaria de 21.500 :000$000 .-L. de Bulhões. Vencido quanto 
â autorização para despender 21.500 :000$000 .-Urbano ·slcmtos. 

Vide .projecto pag. 

2a DISCUSSÃO 

ProposiçãJo da Camara 'dos De:putados n. 109, de 1912, fixando a 
despeza do MinisMrfo da Guerra para o exercicio de 1913 

;. *.io-~~ ; 
J .... 

O Sr. Pires Ferreira no<ta .que o :o.rçam-e·nto d.a Guerra, como o da 
iF'az.enda e os o-utrüs que .se fo r~m succede:ndo na 1discussão, .J.~e~ ·ente -.se 

d·e gr-avees err~o:s. Os ürçamentos chega;n1 tar:de ao 
Sessão de 7 de !Senado; não se tem tempo mesmo d•e l er o que 

Dezembro .se disse ·na outra •Casa elo Oongres.so , 
A ·Commissão dlâ pareceres longos so-bre a"· 

clif~ t:-erentes materia.s que di·zem respeito ao assun11p1to; e sses pareeeres 
são :pu•brricados ·e dáos•tri'buidos e immediatamente .s·ão os ,S:enruclores con-
vi.<tad-os a lcli-scutil-os, mesmo ant_e~· •ele s.e ter t empo de le1-o.s, po.rque 
até o Dia'l'io do OongTe<>so, ·a pezan· d•e to.elas as r .ec.l-rumações, não ·chega 
em casa a t&mvo Ide peJomitti·r es"a lei,tura . 

O ll]onrado •l'elator •elo orçam ento d.a Guerra, ,com patr,iotismo hem. 
inte:ncLonado, .disse,' ·no trelatoriQ ·soh·re as .forças de' te·r;ra, o que un1 
.bom !patrio-ta t enn o d1ever 'el 'e lel ize.r ,e ·de !Praticar. Di·ss·e -s. Ex. coPI 
grande vePdade ..ser preciso ·retkar do •Exer-cirto a poHN·cagetm., ·q·ue traz 
tan'tos -di.s-salbol!"-es e produz a fal>ta de amo-r á p-rofis 'são, o 1que é 'gi·a:n-
de mal. 

E' ~preciso !U\tna provi1Cle111C·i·a pt"~atica, não .faJJ.~dJa ; é preci·so, prin-
cLI>a.lm!en•te, que üs poli-t'i<cos se <C-onvençam de que não é :conveniJonte ver 
offidaes do Exell"c-ito que, ,por 'assi'!fl diz·er, passam ,mai·:; tempo n o 
toffilba!cl'ilho dos navio·s, em 'Viagens de ·um iE'strudo aml'a outro, em 
trans>l'erenda.s d-o que cui·clando -do . se•rviço que l·hes é al'feoto. 

Tsso mos:t11a que se não cogi•ta dos intere·ss.es• elo Exercito e muito 
m enos dos d-a IPatria -e sim. do tnte11esse i•ncHvud·ual. " 

sd:t-re 'COJlegio.s militares, apre·sentou á •consi-d:er<{ção da Casa e da . 
Oommissão um rrmoJecto ·com o f!Lm d•e conceder, •áqueHes que PQ'O·.curam 
no coUe·gio •a Jn,shucção :mri.Utwr, a ·i•senção do ·w·rte.io ;no tem1JO de paz, 
desd.e qué tetih:am o attestado de manejo da:; tres ·a!'mas. 

~Era, por a.S.silll1t ·di-zer, .a 1:.antgente .d·a •lei do •sortei.o m!.ilitar, tão mal 
rece·bido Q)ela trumili-a hrazHei·ra. 

Quando -apr ese·nto·u ·o p1I"o-iecto relat-ivo fl.OS ·Co]:]e.g.ios m1l:iotares, de-
clarou que a d·es1peza s-e-ria f.ei-ta 1Jelos r esponsaveis de cada 'llm dos 
menin·os- que ·1:i·vessem entrada nesses esta.hE!J.ecimen~o·!l, e não pelo .Go-
vernp. . 

!Procurasse o Governo mod·elar •esses. ·collegi-o-s 1pelo an-üg·o estabe-
lecimento denominado Pecl.ro 'II, onde tinhaun, i·ng-res·S'O :300 •alumnos, 



d'os ,quaes apenas 40 ou 60 •et•am •gra·tuito,s, ·e não se chegawla ao (1es-
cala:bro .que ora .se 11.0/ta. · 

•E1' ·coni:ra a suppressão dos · ·coLlegios an:lll.itares .para .P.o:rto Alegre 
e ·Bel!o IHo·rLzonte e <l!té desejava que lfo•s.;;•e ma;i·o·r o s•eu ·num•ero sem 
despeza prur~ o .erario rpu.blico, mrus não ,s•e o q<Uer rfruzer, embO"I'a o Go-
ver·no não gas·te dtruhe'i:ro · aoJ,g·t~m, ·cCJim lf!loles e aJpenas thes dê o;flfici·aes 
instr·uctor•es e rudlmoni·stradotces, afim de •prepa;rar QS .arummos a;>ar.q. ;a de-
fesa do seu paiz em .ca;s'O de guer"Pa, ·a;cos•htm:am<Clo-os d·esde. logo á dis-
cipHna . 

. Quem com1prur,a;r a <dti.f•fere·nça de lcl•i•sciplina entre . . ruquel!e.s ·que :fo-
ram .educa:dos 1peloo Ma-rechal IPolydoro .da Fonse•c.a Jorclão, de sa.udosa 
memowia, ·e out.r.as -caJmadJas que <teem vindo p6d·e avalkw ,cOimKJ se ·pro-
'Clura •cultiv.ar .a d11soi:plina daqu<l'l le vel•ho chefe. 

:A;pr.esenta. a •respeito uma •emend•a ma;ntendo os ·co'l'legios que se 
pretencl e supC\)riJlnd•r .. 

A •Comm~ssão mam•da elimi•n•ar ·rus gra;ti'ficaçõ·es de 20 ·e 215 o/o 'Q<ue 
percébem o.s o;!if,icioaes da ,guarni<;;ão do A-mazonas, •MaHo <Gros.so e r:re,r-
J'i~<nio do A-cre. [Dessas ,guarnições fazem p·aJct·e vou.cos .o.fficiaes, rue-
crescendo que s'ervem em Ionginquas re~iões, on•d:e a ·V:id.a é •carissima. 

A •de:stpe2a, ,portanto, é •quasi nuna, na:cla •courparada aos lbe-
.rrerf.iei,..s. . ql!le ell!a pTesta aos o1ificiaes ·q).l.e .aHi •servem. 

Vota :J'l'8'la. ·SU!J?Jn'es.;M> {kus odiarias de ·10.$, 1>5$, ·20$, 2•5$ ·e 30$' que 
são •Wbo.nadas aos- oili'iclwe.s, de 1mo·do que •l1a of·fic'i!l!es :que ·fl:eem '600$ de 
d·iaria, isto •é, ilnali.s do q,ue o >S.fl•I:ilio que per.cebem, .coan a a;g•gravante 
de estawem seorviruclo em dcla<'fes 0.nd:e a vidla •é rel!l!Uvamente barata . 

.Sohre isso manda outra emenda: 
«Em logar de 2·55 :•500$ ·S~tp.prilm.idos pela €'o·mmissão, que não ·con-

cord·a •com os •dO·US. coH~ios 'militares, diga-se aJ?Cn.aS: ·«SU·p·primi>d•os 
205 :1500$, :ficaJnclo o ·excesso d·estinaodo <ás pri:meiras •despezas co.m os 
alum·no" dos •oollegio.s de Ha;nbacena e .Porto Aleg-re, •s·end:O .ao contos 
para .o dce Porto .AJI.eg.re e 20 .p·!l!ra o ·de B!l!nbaJcena)) . 

. •Esta e.men.d·a lé •consequen:cia de u ma OUitra qne vae !!!presentar, 
res·t.abeloecendo esses co:H.egios : 

·•,Mlat•erial - Ao § 1'2, ·n . 11 üolle.gios Militares - Red•uz•i•d·a a 
ver'ba de 120 con.tos, e tT&o· .de 7'2 CCHlito.s, .para o 11-Di!l!terial .)) 

[Óes'Cl·e que se conservam esses ·estahelecimentos, justo é que s·e 0!1 
dote .com a venha necessaria /ás B~t.as pll' illne:kas des'pezas. 

E' po.s·si.ve1 que esteja errado, :prin:ci•palmente tendo de contrariar 
a o.pi·n).ão do ill·ustre IRelato·r, rjo-1grand·ens·e, en,tendLclo ·nesses servl(lO.I 
tanto .qua,nto o miJUtar :mais aJdeantado; !ffi8JS, 'Ouvin1clo as inofo.rrn açôae 
so·bre .a dnvet'nada .cJ•e .Saycan, o Mhüscro da Gu·err.a pensa que c.a 
elevem. alienar es~as .terras e ·O orador pensa o contrMio. 

O saudoso marechal Mallet, ·citado muito a proposlto pelo digno 
Relator do orçamento da · Guerra, dizia que ·se nJ.o devia vender a 
fazenda elo •Saycan, porque ella era necessaria, P.O•l' mais de uma razão, 
ás forças de terra da Repub1ica, principalmente po,·que ena se acha 
situada •no ·Estado do <Rk Grande do Sul, fronteim da Riepublica Ar-
genUna., .onde s:e t.orna in clispensavel um cent.ro em que se possa reunir 
toda .ou parte da cavalhada. 

·Diz o nobre Relal<w que .a venda d·e paTte ela invernada do Saycan 
a 400 cqntos •por Jegua prova a ·boa qualidade dos terrenos .e, si são 
boas•, essas terras :servem para .as coudelarias nacionaes, vara l'emonta, 
para· refm;Ço ' das tropas ,· situadas .no <Rio Grande do Sul. 

· O no·bre !Relator disse ·que· o preço é de 40·0· contos no minimo, e 
o teúeno ·qüe •no Rio Grande do Sul custa pelo meno.s 40.0 contos por 
leg·u'a oé l!nqu estio·n.avelmente · u m tonão abenooado, fertilissim.a , .Qapaz 
de produzir compensação para uma clespeza tão elevada. 



Vota cQJJtra,- bem a seu pezar, porque não quer contrariar o seu 
velho ãmigo, que ~e dedicou com tanto i·nteres·se neste relatorio, que 
disse tantas verJades que só ellas basta•riam pa1;a o Senado· tomar em 
considera~ão, pe:lindo aos homens politicos providencias para .que a 
poliüca não ·mais .entre no Exercito e na tAr-mad·a para que a pre-
vi.dencia do honrado Relator seja uma realidade, uma observaçã.o para 
futuro não -muito ·remoto , porque dia a dia esse mal se vae alastrando 
nà s forças armadas de RepubJ.ica. · 

· A invernada de Saycan rlão pôde. ainda ser vendida porque iúl.o ha 
a utorização para isto; crê mesmo que a Constituição não admitte _que 
sé 'venda um proprio nacional. . 

Nestas -occasiões ·é· _preciso fallar com muita franqueza·. 
' ,. 'Não acredita que o ·p·toposito do ho.nrado Senador, seu velho amig0, 

te:nha c~h'i!tl?:e pensée, porq·Ue, desde que. o ·Congresso a ti torize a venda 
d.às !fer-ras de >saycan, ellas, como cons•equencia lo.gica, passam a per-
tencer ao Rio Grande do Sul. 

De.sdé que 6 Congr-esso autorize· a venda· dessas terras, o Estado 
do Río -Grande do Sul teni- direito a enas ou ao producto dessa -venda, 
de ·accordo 'ÜOm o artigo· -constitucional. Alfl é que est'á a .duvid·a. 

Ora, desde que se .votasse uma emenda mandando vender as terra:s 
de Saycan, o Rio . Gr.ande do Sul, com muito. direito, exigir-ia o p-ro-
dueto dessa venàa ou as proprias· terras para o seu patrimonlo ·ea-
tadual, e todns· os Estados :imi-tariam o procedimento d.o 'Rio Grande 
do · Su1, e; en.tão, ai éLa União ! · ·' 

Si o Governo .não •necessita dessas terras, ellas passaTão a ' pertencer 
aQ Rio Grande do· Su]. . 

·Fallou ha poucos dias a o honrado Relator do parecer sobre o s·er-
viço das tropas, afim. de ver si se reduzia a despeza de tres ou quatro 
mil contos, com vantagem para o .serviço •e para o erario publico, dando· 
Jogar · 00m is-so a que se pudesse elevar o numero de praças de pret. 

. A. emenda que, em detalhe, aP.resentára na Commissão é a se-
gui'nte: 

•«-Fica o Gov.erno autorizado a adaptar .no Exer.cito o systema de 
n\a,ssas; porque -dessa medida provil<á grande reducção de despezàs com 
as praças de pret, sendo -regulamentado esse urgente serviço·.>> 

;o Sr . general chefe do Estado 'Maior do Exercito já tem esse 
regulamento preparado e espera apena.s essa a-utorização -do Congresso. 
O · chefe do Estado Maior do Exercit<> não póde aprese ntai-o ás autori-
dades superiores emquanto não. for decretai,la pelo Congress-o a instL 
tuição d-esse serviço. 

!Neste pai•ticula·r, 'podem ser feita s grandes economias licitas, ·por-. 
qu-e· ha corpos que teem 30 e 40 contos de saldo, a cuia entrada para 
as repartições publicas o Governo . ma!) da proceder. 

J...embra-'.se até qúe no Ansenal de -Guerra, sob a saudosa direcção 
dos gimera~s •.A!Ucora, -Cantuaria, lFausto de Souza e- Pimentel, houve 
saldo, a ponto de, _quando o orador assumiu a direcção daquelle . esta·be-
Jecimento,. enco•n.trar em ·caixa 70 :000$, que· o Gover.w· empr_egou man_ 
d.a:ndo mura-r completamente · a parte que dava para o mar, recolhendo 
o t>esto aos cofres publk.os·. 

SL ·o Go-verno cal.cula •a diar.la ifg sc;1dado .em relação â sua ·alimen, 
tação., d:eve fazer o me.smo em relação ao seu armam_ento, fardamento, 
quarteis; n\edicament-o.s, etc. 

O Senado ha de ver a vantagem desse systema, porque com elle 
qualquer Senador, qual-quer contribuinte, ·saberia· logo que cada soldado 
custa tanto de alimentação·, tanto de ~fa·I,d-amento, etc. E bastaria mul-
tiplicar·· p·elo .nume'ro· de soldados . para ter·· o · <>rçari)ento. Entretanto, 
com-o ·se faz ag·o·ra, ninguém será capaz d-e dizer . qua:nto custa um 
so,ldado. 



~- -

Pede ao honrado Relator a .altenção que sempre rostumlJ, prestar 
a assumptos rrillitares. 

Apresentará o trabalho; com m a is detalhes, á Commissão, porqu( 
no mom·ento não é possi vel fazer uma conferencia sobre esse· s·ystema. 
d<, ser viço no o r~amen to. 

A Polyclinica do Exercito, ·que fi ca a peqüena dista ncia do ·s en'aão , 
é procurada por innumeras famili a'!1 que ahi vão receber medicamentos, 
co·mo se pôde ve-r, e são todas recebidas pelos medicos militares com 
a delicadeza, a attenção e o carinho que lhes são peculiares . · 

Pois bem; esse estabelecimento, que honra a administração deste 
paiz, est-á prestes ·a ser fechado po-r falta de IITil pequeno recurso. 

Para isso se entenueu com o honrado Relator para (!estacar da 
verba - Ho.spitaes - 4:000$ mensaes par-a a · PolycJinica Militar. 

Não ha nisso augmento de despezas : pede apen a<s que se diminuam 
dos hospitaes e se dêem 4 :000$ mensaes para o custeio da Polyclinica, 
e ·isto de accôrdo com rus es tatisticas que ap resentará o nobre R elator. 

·iManda outra e menda, a bri-ndo um credito de 27 :000$ pa ra paga. 
m ento ue uma d ivida a um funcciona rio. 

E ste systema ue ter empregados e -não pagai-os a t empo e a ho1'a 
provoca conflic tos, crimes e violencias. 

J ·á um general em Matt.o"Grosso estando preso por qua tro mezes .Sem ,.,.. 
pagamento · para suas tropas, teve de ap rJSJona r um vapor brasileiro e 
re t irar de bordo a ·quantia n ecessaria para esse vagamento . 

E tudo ficou por i<sso mesmo. 
Estes exemplos vão se repetindo e tanto mais permc1osos são 

qua.nio se dão nas fronteiras. A prova é que já se diz que um r egi-
men to sublevou~se •por f a lta de pagamento. 

Condemna, a falt a de 'Pagamento 111as épocas r egulares, mas com 
mai5 vehemencia 'condenma o procedimento dos .offidaes que instigam 
sold.ados a um crime de mui ta gravida.de em uma fronteira onde os nos-
sos vizill1 hos não peccam .por subordinaçiLo ou por muito respeito á ' lei. 

E' conveniente que as :tropas sejam paga-s. Se as da Ca.pital F e-
. dera!, onde ha todos os r ecursos, são •pagas em ui a, é de toda a con-
veniencia evitar-se que as forças das fronteiriDS, nos Est•ados longin. 
quos, sejam victimas da ga:na.ncia daquelles que vend em os .~eus gene-
ros a prazo e o fa,zem por preços elevados. 

Ha :Poucos dias foi julgada no Supremo Tribunal uma quesi ão 
sobre m ont ep io . 

O juiz da primeira instancia estudou a. qu;lstão e u i<U s entença 
favoravel á parte reclamante, mandan do que .o mantepio fosse pago 
na r azão da metade uo ordenado. 

'Tratava--se da viuva de um desembargathr e •J Supr~mo Tribunal 
não só confirmou a sentença do juiz com.) r econhecau o ci! r eito de 
out:r>a.s viuvas que tambern se achavam ·em identicas condições. E urna 
das r azões em que o 'l.'ribuna l se baseou para · confirmar a sentença 
foi que no Exercito o montepio era correspondente a m-eio soldo . 

Em vista disto e como os do Exer cito não estão exc!uidos dos · be-
n efi c1os que a lei 't r az ás outras classes, apresen to a seguinte emen d-a: 

1<< 0 monte.pio miUta r de q ue -trata o a 1't. 17, da lei n. 2.[290, doe 3 ·de 
dezembro de 1910, deve ser ·pa.go ue accôrdo com a ul tima ·resolução 
do .Supremo Tribunal F edeJ'al a respeito de montepios." 

.Para assumpt_o de grande •II]lonta pede a .attenção do relator da 
Commi.s-são. · 



Desde tempos immemoriae.s que os militares têm direito a se re-
formarem com o soldo por ·inteiro após 25 annos de serv·iço, mas de 
a-ccôrdo ~om a disposição da lei que exjg.e inspecção de saude· e que o 

··offl-cial seja julgado jncapaz. · 
, Esse artigo de lei antiga foi transplantado para a remodelação da 

tabella de V·encimoo.tos ele offidaes. 
rBase·ado nisto tem bradado que ·essas n'Íformas não são legaes, 

·sendo .preciso ·que o rSenado .pnoceda de maneira a provar que a inter-
. pretação que se está dando á lei não ê legal, porque a Co:nstituição 
estabeleceu a inv·aUdez e insti'lui·o a cpmpulsoria que ·determi:ll!a, neste 
ou naquelle postq, qual a idade em que o official deve ser arr.ed-ado 
das fileiras . · 

-Diz-se que um üfficial que perdeu uma perna é um invalido. Em 
virtude da lei quem tiver defeito physico 11ão rpóde ser offlcial do 
Exercito. 

Pois bem, o Gov·erno ·Provisorio por sua vez achou que um homem 
com 60 anno.s de idade está invalido. 

O Governo Provi.sorlo entend·eu que urrn homem ·com 60 a,n111os de 
idad.3 não pÔde •d·ispôr maâs rde energias nec·essarias ao ca.rgo que exerce 
de offic\.a,l do Exercito ou da. Armada,. 

O ·nobre Sena,dor por S. Paulo sabe bem que a lei cibada resalvou 
a compulsoria, e na V'erdaJde ·um- homem maíoP Je 60 annos não pôde 
exercer o posto de coronel. · 

E' '))O r esta razão que apresenta a seguin·te emencla: 
«Ficam prohibi-das as rei5ormas de officiaes e praças sem que sêjam 

julgados incapazes para o serviço, preenchidas as formalidacle•l · legaes, 
11'€/S'Peitarndro-•se, en<tt·etanto, a .l<ei éta com:p.ulso•ria obrig·ato:r·ia.)) 

Uma vez adaptada ·esta medida, c·essam · as !'•' formas, cessa. o peso 
· s·obre o Thesouro na parte relativa aos inactivos e não .se terá rna·is 

motiv0 para querer perturbar direito-s adquil'idos pel•Js militares, ha 
mais •de seculos, ·como ·o:~Jcontece com· aquelle que se quer tirar ao mili-
tar ·de poder ser elevado ao vasto immedia!to depois de 35 annos de 

· serviços, quando reformado. Isto é da lei, •ê ·de um alvarà de 1816, 
que tem sido ·confirmad·o por muitas leis e contra o qual só ·a.gora se 
pretend e attentar. 

neseja •que as inspecções sejam rigor.osas, que o of.ficial valido 
não seja posto fóra do serviço, mas que a.qctel!e que f{jr julgado inca-
p.a;z o .seja, '))arque o Exercito permanente precis.a de hom·ens validos, 
l>Orque só deste modo pó de ·exigir um qesforço para repa.I ar um insulto 
á no·ss~ nacionalidad.e. 

Vê o Senado que ·quem fez 'a ta.bella de re.l1}odelação não tem con-
cordado com as reformas sem ser pr.-r inspecção, e, portanto·, não 
tem ~oncordado coan as di·arias que servira.m de base.. para o nosso 
~a1cu~o. 

Esta medida traz economia ao erario publi0o e, sommada com 
aquella que se ha de fazer com a instituição do serviço da'S massas, 
dará uma somma ·COlO'S·sal, podendo ser au.-.me:lt:ulo o numero 1e praçil.~ 
de pret. E quando diz augmentar o numero de praças de pret é pre-

·ciso convencer a todos os que pretendem que a Commissão de Mari-
. nha. e. Guerra dê ;parecer sobre os proje0tos ·ou proposições que au-
gmentàm o ·numero de off.iciaes, veterinarios, rpicadores, · etc. 

V ·eteri.narios e picadores, quando 'bs nossos reg\.men tos estão d€!3-
falcados •de cavalhada ! · 
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Dentistas do Exercito . e da Marinha, quando .hoj'e já se nãà pre-
cisa de mo-rder cartuchos! . 

.Pharmaceuticos da Marinha, qua-ndo :1ão .ha marinhelros! 
Se não ha marinheiros, não ha necessidade de medicamentos e se 

não ·ha neoessi·d•acle· de med.i-carrnent-o·s, não se p.r eci-saJ de quem ·o·s faca, 
Patrões-móres, quando até . "hoje o serviço tem sido feito por capi-

tães de corveta; já se quer que este cargo seja. preenchido por um ra-
pitão de mar e guerra, pôr um c-ontra-almirante!· 

Auditores de guerra! ...... 
Sobre este •assumpto a Commissão de Leg-lsla~ã0 tem que· dar pa-

recer; por isso Jlada póde dizer, a ' não ser que . já ch egámos á ter 70 
a-ud-itores num Exercito que não tem · 15 m-il homens. " 

E -isto está ele tal modo que um genera l, sendo consultado pa.ra 
fazer com que um -digno moço, forma;do em direito, fosse nomea-do 
auditor de guerra, declarou que estava prOCllr<milo criminos::>s para ter 
processos a dar a estes auditores. 

Foi a r esposta dada . pelo general. 
'Têm sido .nomeados· auditores e no fim de dous annos são compul-

sacl-os com o sol-do de primeiro e segundo tenent-e e talvez ele capitão . 
E como querem que a v-erba não a ugm-ente? 
·Estas ·despezas estão sendo f eitas porq.le a politi ca assim quer, e 

não porque a .administração mili'tar não ·entenda que ellas· não -d evem 
ser f eitas. 

Peclio a remodel-ação -dá tabella dos (,ffic!aE.s, como acto de alta 
justiça. ,,-

A outr·a Casa d-o <Congresso entend-eu estendel-a aos veteranos elas 
guerras que o Brasil t em sustentado com 0 extrangelro. ' 

Outras corpo-rações, como a Po!lcia e os Bom,beiros, v-ieram peclil-a 
tambem .. 

O projecto .com-o sahio -do •Senado- só tratava da remodelação da 
.tabella elo quadro effectivo, e se fosse as~im executada '~ despeza 
não seria -de mais de 100 contos .. 

R espondendo· a um &parte elo Sr. Gly-cel'io, dizendo que o grande 
mal está em serem politicos o-s officiaes, o orador diz que o militar 
'póde votar e ser votado, vir para o Senado e para a Cam.ara, 

Isso sem praticar violencia.s contra as •autor-i-dades constl'tuidas. 
Esses, a;ssim eleitos, são honrados -e têm de hor.rar aquelles que 

os elegera;m. ' 
Mas os que ' p.ara galga.rem posições lan~am mão das armas que 

lhes foram confia-el-as para a defesa nBJcional e manutenção da ordem 
no i-nt-erior elo paiz, não podem m-erecer app-l.auso elo um Yelho propa-
gandista ~omo o honrado 'Senador por S. .Paulo .. 

O •Brrusil . é )lm paiz feJi.z. 
Havendo paz, os capitalistas extrangeh·os logo veem exp~o'ra r n es. 

sas terras ·uberrimas, daí· trabalho a mossos compatriotas. 
;Dad•a qualquer per-turbação, tu elo vai por terra. 
Ainda ha poucos mezes havia quasi plethoreL de dinheiro no Bra;;il: 
Os terrenos se valorizaram, empr <:)zas· se organizaram, todas {)Om 

felicidade. 
Vieram, porém, os -desastres, os crimes do Ceará, clian'té -dos quaes 

o Senado ainda s·e mantem ele braços c:ruzado<, e pertui·bações em 
outros Estados, e o capital se retrahio. 



Num paiz onde a ' r·ev·olução é regJ'a, é natural que soff!'a o credito 
puôlico. 

E' preciso que os homens poliNcos façam ·acto de contricção, ve-
jam . qua;es os seus crimes nes.sa situaçã9, pet1it~nciem-~a desta tri-
buna, da praça publiéa, •da imprensa e Eal)am •J protesto perantA a 

· ~açã.o· de ·não mais instig>\Lrem soldados ou marinheiros a entrar em 
· · c~;lli!uios polHi.cos para a d·errocada le grJV0l'll•;;0 • 

· Esses· tr.a 'zem como .consequencia dias dolorosos como os ·que se pas-
saram ha mezes :na bahia do Rio de J·:meko, em que se viram officiaes 
trucidados ·por .meia duzia de homens boça~es e perversos, desoràeiros 
costu.mazes cjue nunca .m·ais devi.am ter ·entrado . nas fileiras o as forças 
armadas dü nosso paiz. 

Tudo isso se fez ·e ao cabo de não sabe qu.<Lntos meze~. depois de 
longo processo, vê o orador absolvidos ess•Js marinhe1ros, .Sob a alle-
gação ·de não haverem praticado crimes, de não terem tomado parte em 

· consp!t'ações, de não terem si·do pilhados com as armas na mão cüntra 
a. autoridade constituida! 

São· essas condescendencias, são e.ssas toltlra.nc·.ias, são todas 
essas impunidades que nos trarão ainda dias bem tristes. 

· ·'Nos sertões do norte as· populações estãQ compl~tamente armadas. 
Bandos armados p0rturbam ·O interior da Parahytla ·do Norte e de Per-
nambuco, ·e jli. em nome da Igr.ej.a se procura intrometter essa gente 

· rià politiéa do Piauhy para u.m assalto á cidade de Jaicoz. 
IN o seu Estado já . se não. respeita a autoridaJde e a . prova é que 

! sendo dada -ordem para não andar~m armado;s os cidadãos, ~eq-uere)n 
esiS.es hcóbycos-oO{rp'U)s,. 'O qual H1es é logo •concedido pelos tribunaes de 

. j~stiça. · 
Tudo isso se . faz e o Senado cruza os braço·s•, esperando para o 

· pàiz ·-dias fataes. · 
, INLnguem se illuda; é preciso estudai' com muita attenÇão esses 

fac.tos, p·orque 1não ·bastam ·a força ·e a boa vontad!e de um governo 
para que o Brazil seja .respeitado e con;;;i-derado pelo estra·ngeiro ' E'· 
1~niciso que tod{)S se uriam e trabalhem visando a mesma méta. / 

O orador tem razão quando pede ao Senado <'tue 'não · cruz.e os 
: braços dea;nte destes desmandos·: a maioria da INaçãtJ. é ·cóntra elles 
·. e reprovà O i;iJ.encio d{)S S'eus representantes: 

Em .nome do ·cont-ribuinte solicita o córte- das despezas e pede 
que· se não creem. · 

Acha que o Senado n·este fim de anno commetterá llm crime si 
augmentar um funcciona;rio publico, ., creai' mais uma repartição ou 

. servi (lo como o ·de veterinários, remaàores ·e picadpres,, que importam 
em cerca de 1.·400 conto&. 

. . Tem contido na pàsta da Commissão de Mari·nha e Guerra a.Jg.uns 
•projectos que augmentarrn despezas, mas si algum delles for approvado 
solicitará a approvação dos 'outros, o que é justo. · · · . 

Pede ao nobre Relator que, com o s~eu e·spirito. liber.al, com a .sua. 
· f-ranquel<a que muitas dizem s~r . Tnde e que chamar.<lj, de patriotica, 
leia as emendas que 'ap·resenta, cm'1:ando tudo quanto for desliecessario 

. e não nega1fdo um vintem: para o que se fizer preciso á organização 
d'a defesa do palz. · 

·!Não adinitta S. Ex.· que uma nação que paga a um Exercito e 
a uma M!j,rinha., para iler Exercito e Marinha -de verdade, esteja con-
sentindo- que ·homens validos ·venham . pesar n{) erario publico, na 
classe ·dos inactiVós. 

'®' · o <iue · tinhà ·à dizer. 



O Sr . . Luiz Vianna ( *) - Sr. Presidente, pedi venia ao meu nobre 
amigo Relator elo parecer do orçamen'to dà. Guerra para apresentar 
uma emenda, que absolutamente não traz augmento de despeza. · 

O Governo da R\)publica fez cons truir, no Estado da Bahiâ, ui:n 
propri>O·, que talvez séja o ·.melhor de tÕda a Repub!ica, para nelle 
fuqccionar -o quartel generãJ. E li e está concluido, mas, intei-ramente 
des•provtclo de mobiliario. 

- E' por issó que peço· venia_ a meu nobre· am:go, ~!ator dq Orga-
mento· da -Guerra, para mandar é. Mesa uma emenda, provendo esse 
ed ifici-o do mobiHario necessario. E para que não haja a ugmento de 
de-speza, _determinei que a quantia n·ecessaria sahis~<l da verba - Obras 
militares . 

O Sr. VC;ctorhto Monteiro ( *) -· S'r. Presidente, eu •não -devia tomar 
parte .nesse turno da d!scussão, porque, apenas, tratou o illus<tre re-
presentante -d-o P ia uhy de justificar- _a lgumas e-mendas, que des·ejava 
submetter á - conside-ração do- .Senado. .' 

Naturalmente, confoúne a let tra -regi-mental, -a cliscuSEão teria de 
_s_er sus:pensa para que a Commissão ele !Finanças se manifestasse não 
só -sobre eooas emendas como sobre outra apresentada por outro · illustre 
c-ollega. 

Ma.s eu não pode-ria deixar de dar resposta immediata 'iw illustre 
Sepac1Õr, •que é mestre em- questões te9hnicas mil-itares, embora tenha 
deixado a actividade militar, ha j-á uns 30 a;nnos, segundo o honrado 
Senador por S. Pauío. • ' 

A-gradecendo a S. Ex. a b6]1clade ·dos eJ.ogio13 com que classificou 
o meu humilde e insignif-icante trahalho, i-nspirado sómente nos senti-
mentos de carinho que tenho pelas• classes armadas-, sentimentos q-ue 
vêem de longa data, posso m~r.smo -dizer, desde o berço, porque, como 
o Senador sabe, sou filho e neto de marechaes. E € por isso m·esm.o que 
desejo_ vel-as- nobres, elevadas, constitui-ndo· -a garantia da no-ssa na_ 
cionalidacle e o orgulho ·do Brazil<, e nã:o completamente desorganizadas, 
afastadas de seus '110bres misteres, implantando a des·confiânça nàs 
classes · dvis, · 

1Eu, que fallQ .com t-oda a leaJdade, sou daquelles -qüe en tendem 
qüe devem-013 dotar o Exercito de todas as medid-as para que poi:isa 
cumprir a sua missão, para· -que possa nelle confiar o paiz; para que 
não- mihta a essas confianças pelos Jamentaveis ·conl-uios com uma 
politi t:ia ·bastarda, que tem concorrido não r.só para enfraquecei-o como 
até para clissolvel-o. -

- Rapidamente, Sr. Prer.siclente, - farei algumas co.nsiderações sobre · 
o djscurso do honrado Senador pelo· Piauhy. 
- S. Ex. não criticou, 'J)or ·ass im dizer, o parecer ela 'co:nmi-ssão' -de 
Finanças. _ . . _ 

· S. Ex. sentiu-se. apenas, -s-usceptibilizado e mostrou que era um 
defensor acerrimo elo erario pu-blico, um verdadeiro cerbero que hoj e o 
Senado tem ·ás portas do Th€r.souro. · 

- ·-Louvo muito · esse procedimento, mas estranho que, ell)qua.:nto .o 
!Ilustre Senador pelo P iauhy prof!-iga, com. voz tão ener.gica, com pala-

-vra:s tão incisivas, o a ugmento de despezas, conr.side-rando um crime 
. que ··o . -Senado poRsa 0levar vencimento:s ;•or mais insignificantes _ q_ue 

13-eja-m, venha justhfi-c·a:r uuna emenda, ·que é um -escarneo -ruUra:do á d"ace 
, do Senado, á no:-;sa :eaidade e á nossa cor'recção. 

Quando S. Ex. a presentou o projecto de ve-ncimentos militares á 
Confm issão- de 'l\1Iaril1ha e Guerra, da qual fui Relator (e aproveito a 
opportunidade para varrer a minha test.l3:da, porque um qrgãg ,diario 

(*) Este 'discurso c_ não -foi revisto pelo orador. 



éiesta 'Capital me .àttJ':ibue a responsabi-lidade do augmento de despez;;,, 
não só naquella Oommissão como tambem na de Finanças), oom ·Qs 
meus copma nheiros Cl ganizámos um projecto substitutivo digno desta 
Casa e que ao mesmo tempo elevava a moral d-:J nosso Exercito, porque 
demonstrava que era justo que elle tivesse t~m augmento nos seus ven·· 
cimento-s, equiparados esses aos elas claJ:lses civis, divididos em· duas 
partes e não em so'i'clo, etapa, gratificação de funcção e gratificação cte 
posto. 

0 SR. FELIPPB SCH cliW:r clá um a,parte . 
O SR. VrcTORINo MONTEIRo - Es,tou justamente di,.endo ciue tanto 

a Commissão de Marinha e Guerra como . a de !Finanças desta Casa 
tiveram preoccupações patriot ica, util e lovuav.el de augmenta r oJs 
vencimentos dOs -offioiaes do •Exm:cito, nivelando-os, porque não era 
jus to que os militares que serviam na · fronteira affr-ontando o impa-
ludi•smo, t oda especie de provações, com a s suas fa milias sem conforto 
e sem educação para seus filhos, tivessem uma r emuneração insigni-
ficante, emquanto os :que vivia m aqui na Capita l e na d·os Estados 
di'spunham de gratificações especiaJes ele toda a ordem que lhes ele-
vavam os proventos. 

Inspirados nesüvs icléas foi que as duas Commissões aconselharam 
o augm·!lJSto elos vencimentos- militares. Procederam de tal maneira 
que dentro· da verba - Soldos e gratificações - cons·eguiram faJzer com-
prehencler tud·o que se despendia com o Exercito naquelle momento, e 
até mais, Sr. Presidente, cousa notavel, com uma economia ·de cerca 
de cem contos. ~ · 

0 SR. FELIPPE SCHMIDT dá um aparte. 
ü SR. VICTORINo MONTEIRo '-- Peço licença ao illustre representante 

ele Santa Cathari.na . Quero apenas pr-onunciar a lgumas p a lavras em 
resposta a pro pnsições do meu illustre coHega pelo Piauhy. Estou fa-
zendo . um verdadeiro sacrifici·o occupand·o a t ribuna, fatigado pelo ex-
cess·ivo trabalho que t-enlljo tido :neses ultimas dias, a inda com o es-

. pirita : trucidado por ver p essoa que me é cara ás p-:Jrtas c1ã morte .. 
Peço a S. Ex. cjue hão m e interrompa. 

O SR. FELIPPE SCHMIDT - Peço desculpas a V. Ex. por tel-o int er~ 
rompid-o. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO 
jecto ·que s•ahiu desta Casa era 
Exercito, mas este monstro que 
um modo excessivo, mão fo;' fetto 
re:sponsalYiliclade elo Senado. 

O que eu queria dizer era que o pr-o· 
nobre, digno e elevava o moral do 
ahi está, que -eleva as -clespezas· de 
sob a l!iQS'sa responsabilidade·, so-b a 

E' preciso que s e diga que esse projecto veiu da outra Casa cto 
Congresso aJQ apagar ·das luzes, pass~ndo aqui 'quasi qu e occultamente, 
com a rapidez elo raio, de modo ' que sobre eJ.le não nos pudemos ma-
nifesta r. 

Não tenho, portant0, nem posso -te r n enhuma r esp·onsabilida de n esse 
augmento de despeza . O projec to de que fui Relator era um pr-:Jjecto 
no·bre e -digno, tão dig.no e nobre que honrava á·s cla ss·eS armadas . 

Mas, 8-r. Presiden•te, desviado pel·o aparte ·elO honrado Senador, 
fui obrigado a ·;,s·ta digressão. E agora, f echado este parenthesls, eu 
me animo a perguntar aq honrado Sena-do.r pel·o P ia uhy p·or -que S . Ex . 
que é portador ele tão borus idéas, que tanto se ·bate pelas e'cono·mias 
do ·erario publico, ·mandou á Mesa essa emenda-monstro ? 

Até •panece, Sr. Pres.i.de;n.t<J, -ul11i laço [Jor S . Ex . a~'1!11.ado a 1nós 
outros . Par·a. obter o placgt da Oomn1i-ssão -de Finanças, declarou que 
todo o -m-ontepio seria regido pela lei n. 2.290, 1de 10 de dezembro· de 
1910, e agora, muito docemente, como se tratasse ele cBusa mais justa, 
mais pa•tri-otica, In~ls defensavel. possiv-~1. , apresenta essa emenda de-



terminanào que o montepio . seja pagQ pela tabella moderna< o que é 
uma monstruosidade. 

,s. Ex. se basêa em uma sentença do po-de-r judiciario. 
O Supremo 'l'ribunal Federal pôde proferiÍ· quantas sentenças en-

tender de accõrdo com a jurisprudencia; gao·anto, porém, ao honrado 
Senador que nenhuma jurisprudencia dará ganho de causa á idéa que 
acaba de emitu"r. ' 

Pois haverá, Sr. Preside1ste, maiD·r di-~parate, maior d·espauterio 
do que este: ·determinar que o mon.tepio deve ser equivalente á metade 
dos vencimentos ? 

O SR. PIRES FERREIRA - Peço a palavra. 
•O SR. VICTORINO MONTEIRO - São esses fact-os, Sr. P-residente, que 

levam a população civil a ter prevenção contra as classes armadas. 
· O honrado Senador, sempre que se refere ás· classes · armada;s~ o 

faz com o maximo .calor, com a maxima pei·tinacia. Lembro-me bem 
que, ao tem·po em que fazia parte da Commissão de Ma;rinha e 
Guerra, ·quand-o S. Ex. apresentou um projecto crea-ndo 21 collegios 
militares, o nobre Senador ·Sempr~ argumentava deste modo: a crea-
ção em numero avul-tado desses institu·tos não acarreta nenhuma 
des>peza ap ,e:ra-r>o lj)<UJblico., :PD'l'q>Ue elles· ·po·derão v iver das .sua.s p(l·o-
prias rendas. 

Enj)retanto, 1Sr. PJ,esd•àem-te, opar-a ·contrwpõr a •opinião de 1S. Ex. 
·ell tenho aqui o orçamen1·) vindo .ela outra C(l.sa, onde, só corn ·a Yürba 
<<instur-cção i.n-ilitar» se despendem 2.848:000$. Note V. Ex . que 
neste -C:o.mopubo nã·o· .estão illcluid·Ds os soldos que •per.cebem ·os len-tes e 

.p1r:ofess.a.T~es, p-orq·u e e'stsas desp.ezas 1cor:r·em 1p0r ourtras V·ei>Ibas .. Logo tinha 
eu razão quand-o dioz.ia que o nobre Senador ·não estava bem c·erto ao 
af:t'irmar que não haveria augJne;rllo de deS'pez·a. 

·Sr. -Presidente, se porventura a in:strucção secund·aria corre.sse 
pelo Ministerio da Guerra teríamos innovado cqmplei amente a admi-
nistPação publi-ca. 

Até aqui, an•tes elo decreto .ao illustr·e Mi:nistro ·do Interior, a ins-
trucção corria pelo Ministerio do In ter i o r ; depois {les·te c1ecreto, que 
emandpou o ensino s-ecundaria, tor.na-se ainda maior a monstruosi-
dade de querer i•nscrever no orçamento d·a Guerra a ed-ucação secun-
dari·a. 

O 'SR, PIRES FERREIRA - 1Sem despeza para a União. 
O SR. VICTORINO MoNTEIRO - V. Ex~ naturalmeri!e tem razão: eu 

e aquelles que fizemos a sornma a que a lludi é que não sabemos som-
mar. lEsta 'é ' a co.nsequ.em·cJi·a. 

·Mas V. Ex. referi-o-se a uma em·enda que tive .a honra de submet-
teJr á -co:nJs1•d-éração da Oom~ni•s·são <le 'F'i.namçrus ·e 'ct'u.e consiod•ero aJ!ta,-
mente conveniente aos i.nteresses do •erari'o -publico: a relativa á in-
vernada de Saycan. 

Devo dizer a V. Ex., e aHás .não lhe pó de ficar mal, .que V. Ex. 
não tem noção nenhuma dessa propriedade. E' um militar ... 

0 ·SR. PIRES FERREIRA 'dá um aparte. 
O .SR. VIc·roRINO MoNTEIRO ~ V. Ex. conhece tão b em, t em uma 

noção tão ex-a:cta d·o que .seja esta .propriedade, que -chegou a suppõr que 
as dez 1eguas do campo Say.can podiam ser vendic1a.s por quatro contos 
de réis . . 

0 SR, PIRES FERREIRA - FÓi um engano de cifras. 
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Acredito que O foi ; faço uma mnande 

hono1,abbe, mas decla.ro aó mobre !Senador que 400 ·contos de · réis t'alvilz 



não seja a somma que deve aÜ!ngir o preço minimo de uma; legua. 
d"e '!erras dessa pro:pri·edade. / 

V. Ex., entretanto, <'liz que actual.me11te tem e lia dado rewuita-ios. 
Pois eu .declaro que aquillo é u.m. elephante branco para a União. 
Ul-timamente te;m recebi'do gado •PaTa invernada, 'trams•fotmando-se 

assim em ~ma ·fonte •d..e .renda. Não serve, entreta.nto, p.a!ra. criar an!~ 
.maes para a nossa coudelaria, -po.rque são ca;mpos · grossos, assolados 
"pelàs sanguesugas, campos onde os an<maes cahem por i_nanição. 

V. Ex. não tem razão quando pensou que a União, não precl· 
sando dessa propriedade, devia entregai-á ao Estado do Ri9 Gra'l.de 
do 1Sul. , 

Vou informar uma co usa a V. Ex . .Apezar de ter estado comma_n-
dando um<t guarnição de uma prospera cidade do Rio Grande, -onde, 

- aliás, d·eixou .muÚos affectos. V. ·Ex. .ignora que ne.m todos os reii;i-
mentos de caval!aria dispõem d.e invernadas nas localidades em que 
estacionam . 

.A 4nvernaJda é , entretanto, · ·uma necess·idade impt:escindivel para 
os seus a.n!maes. 

'I!'aes localidade~; .são S. Borja, Uruguayana, .Qtiarahy, :(,ivramen to, 
n : Pedri to, s. Gabriel, Eagé, .Jaguarão, Rosario, ISantw Victoria e 
S. Luiz. · 

'Pergnnto eu, então, ao honrado Senador; V. Ex. ·quer conservar 
os cannpos .de ISa.y.can que não servem para a criação de animl).es - ca-
val!ar-es, que se acham muito di-stantes das localid•ades onde ha cor.p-os 
m9ntados,' ou prefere que se os· vend.a para -adquirir-.s•e, -com o pro-dueto 
dessa venda, invernadas proximas .{l,s localidades ·onode se acham cor-
pos montad·os? -

V. Ex. _ que :é uni espirlto pratico, e em questões· dessa natureza 
_pá,ssa até por financeho, pergm'lto; não acha mais razoavel, m·ais con-
veniente ··para os serviços 'de inter-essé publi-co, que, em "vez de 10 !e_ 
guas de campo, nas quaes são reservadas as necessarias para o serviço 
de .ma.nobras, se .ac1quh am proprieda.des ao lado dos coPpo.s montados? 

. Eu, !Sr. Presidente, pouca -cousa 1poderei dizer em relação ás con-

. siderações do honrado :Senador . pelo Piauhy, porque, não só não me ê 
possivel manter de memoria todas as emendas que IS. Ex. a·f>T<;lSentou, 
como · porqu.e IS. Ex. as leu em voz muito baixa e .a Mesa as repetio 
em voz alndã mais baixa. · 

Entretanto, parece-·me que S. Ex. mandá i'estábelecer . fJS addt-
cionaes -de ·20 e 25 oió parru os officiae.s do kcr.e, Amazonas e Mrutto-
Grosso. 

·Bem- razão tinha eu, qua.n·do d~sco:nfiei que S. Ex. não havia lido 
·O par-ecer, por-que alli eu .mando restabelecer .taes ·ad-dicionaes. 

0 SR: PIRES FERREIRA - Foi o copista que errou 
O _SR. VrcTOIUNo MONTEIRO - S. Ex., portanto, não ·fez -mais do 

·QUe suste.ntav uma emenda consagrand-o d-isposi.tivo, •cuja consérvação 
j_á tinha êi.do propo.s·ta . · 
- Infelizmente, ·não posso respond-er a todas as consideraçõ·es feitas 
por S . . Ex. 
· Entretanto, que-ro referir-me, e par-a ' isso chamo a atten~;ão do 
honra,do Senador por IS. Paulo, a um ponto tratado pelo honrado .Se-
nador pelo Piauhy. 

•Se, porvenura, o ·effec.tivo do nosso Exercito, que attl-nge a 20 mil 
pr'aça.s. -é -i"ns·u-tfi·ciente- ·para as pequenas unidades, ou mesmo pa·r-a a.s 
úa11des, u.ma vez que ·s. Ex- , indi-que uma medid·a que traga tal ~o-



no~ia ·que se possa aug.mentar esse BffBctivo, c·om os quatro 'mil ho-
mens que o <Sr. Ministro da Guerra deseja, nafura1mBnte será, ·ena. 
adaptada. 

Eu, pafsano, que não sou es-pecia lista na materia, posso affirma1· 
que a despeza a.nnual _com o nosso soldado, ·é de 900$ a 1 :000$, incluin-
do o fárdamento, sem qua rteis e a lojamento, is.to é, fardamento, equi-
pamento etc .. 

!Sempre pensei - e a simples pa;lavra o di-z - que o «~ystema de 
mass!ls» não. podia ser . um ·processo éSpeci'al, novo, do qual se pudesse 
tirar patente. de i.nvenção e fazer economia. · 

Enténdi sembre que tal systema- consistLa ·em empr-egar~s.e a massa 
compacta de SÓldad·OS em. grandes- exercidOS, em que se apresentariam 
probÍe~as -de tactica, Bstrategia ·e nos qu_aes OS noSSOS officiaes pu: 
dessem ter noções prati-cas, que não se aprenderrn em livros. 

E isto seria muito mais' profícuo, porque· o official podia comman-
dar não apenas um corp.o, ma-s um exBrcito inteiro. 

Mas, . coma' sys'tema dll ecoriomi•a, é negativo .. 
•~?. e. porventura, este é .o . systema de fazer -economia, poupan'do na 

alimentação ou n'a etapa . das praça-s de pret, então, p6de-se dizer que 
é um verdadeiro furto qúe se faz ao soldado . 

Pois_ é razoavel que a lei, determi-nando uma quantia para a ali-
men:tação do soMado, Bm luga•r des.sa quanJ!,i.a 'lhe s-er resrtituida seja 
em•pre-gada em obras luxuosas como as do Collegio Militar? 

.. V. Ex. dá"me lições de f). rte militar é terei muito prazer em se1• 
seu discípulo ai·esse assumpto, mas não posso a;cceitar esse systema 
de economia que lança nião doa lhBio, que priva o pobrB soldado do 
que lhe pertence. Isso não pôde ser systema de m·assa, é o systema 
dy. tira.r 'o que pei'te-n-c.é a:o·s o·u<tros. ~ão sei como o· -Codigo o classifipa. 

T.enho, 1Sr. Presid·ente, respondido, ligeiramente, ao illustre Senador 
. pelo Piauhy, ·não porque tenha por S. Ex. a exh·aordinaria sympathia 
sui generlis do honrado Senador por S. Paulo, mas não s6 porque 
lhe -dedico velha estima, co-mo porque, se um pouco conheço de technica 
militar, devo unicamente a S. Ex., que foi meu illustre prseid-ente 
na Com missão de Marinha e Guerra. Neste mo.mento a inda agradeço · 
a rS. Ex. a opportunidade que me deu, sendo eu o uni-co civil naquella 
Commissão, d€ relatar projectos mais importa:ntes que têm affectado 
os interesS!lS das classes armadas. Apezar ele minhas poucas luzes, 
eu me desempenh~i dessa mis-são 'como pude. V. Ex. bem sabe .que 
crud-a um clil 'o qu·e tem .... . 

Não sei se m€ referi a tod·as as em-endas ele S. Ex., ']lorque não 
ouvi· bem a, leitura. 

0 SR.. PIRES FERREIRA. ~ F.allou em todas. 
O SR. VICTÓRINO MÓ.NTEIRO - Jâ vê V. Ex. que, emboJ,a mé'io 

·venerando, aind a tenho b.oa memori.a. 
O hon!"rudo .Senador pelo Piauhy, que er-a o mais liberal, o mais 

generoso dos senadores, dis:pondo do Brarió publico em beneficio de 
todos aquelles que aqui vinham esten.d·er a mão, e que hoje e:S•tá con· 
vencido ,de que dev:emo:s estar á porta do Thesouro, defBndendo-o des. 
ses ataqúes; S. Ex . , .que acceitou um lugar no nosso posto de com-. , 
bate, deve permrunecer <firme nesse posto, nesse c/le<s:ide?;ctiOtum, pa:triotico 
€ co~prehender ·que não · podemos dispôr do· dinheiro publico a noss-o 
•talante, ~as ,sim, d-efendel.o com -energi•a v:ige-rosa, -certos de que dessa 
forma -praticam-O-s um acto nobre e ~levado. (MwU/o bdm; 1-n.mto be~n.)) 



O S\r. P\ia:es Te!rTeira começa .dh,end.o ·,q,ue e•S•tava lo.ng,e ,C,e pensar 
que Q ho-nra do Relator lhe respondesse immedia,tamente, ·e isso por 
entender que S. Ex. deixaria, pa ra -na Commissão formular parecer. 
Aguardava, pois, para essa occasião, quando mostraria ·a S . Ex. que 
sempre ·entendeu que cada regimento devia ter uma invrnada proxima 
ao s·eu aqua11telamen:lo. iSo:bTe ü qLie •diz co1nsta nos ar.c1li'vos da 12• 
regiãQ, hoje 12• regdão, no Rio Grande do .Sul, officios elo orador quando 
quartel-mestre genel'a l, manda,ndo contratar campos- para serem com -
prados, na P.residenciã -elo Sr. Dr. Prm'Len te de Moraes, para servi-
r-em â.s cavalhadaJS dos regim.entos; •e, ainda mais, que cada regimento 
tivesse uma pequena coude]aria. c 

A esse acto do orador oppoz-·se um ·digno general, s-ob a al!egação 
de que Q Governo não JlOdia dispender dinhek.o. cem mais ~nv.ernadas, 
quarrde já;- tinha a <Ia 'Sayeii!Do. 

Em relação ao .montepio, a medida ·estabeleci•d'a pela emenda Kfo_ 
orrudor tem ·razão de ser. E.Jla ·baseia--se em um acto d.o Supremo T I·i-
hunal F ·ederal que resolveu, aliâ.s •com justiça, niandar -dar a meta.d-e 
do ordena,do ·do magistl'ado comQ monte pio. Não fôra esse ac1to .o 
o.rad·~·r nada diria, .por·que, quoan:'Joo a,p.resen-tou Q prodeoto d:e •remode1ação 
da tabella de vencimentos· dos officia;es, a sua ~d€a principal foi qu€ .o 
montepio fosse igual ao m eio soldo. Per -essa .occasião Cl Hr.- Relator 
d·o o·rçamento •d•a Guerra ap.resentou •co.nsid•erandos jusUfilcandQ a 1m-
possibilid'ade dess_a modificação, send- veneedor no assumrpto. Além 
disso, quando s.e propoz o pagam ·ento .p.ela ~abêlla a n1tiga, na Com-
missão d·e Finanças QS Srs. · Lauro Muller, Feliciano Penna e 
outros -oprpuz.eram-se a isso, dizendo que devia 1ser ·pe1a tabella mQderna. 

Ag-ora veio o 'l'r.ibunal .confirmar que os militares têm o seu mon-
tepio igual ao meio soldo, estranhando o or·ador que tivess·e a;ccresce-n-
tado .que era pela .tabell;:t antiga, ·ao que o orador se teria ·calado. Não 
fô11~ isso, o or.ador não estaria agora pedindo essa vantagem para dar 
âJs viuvas dos dv'is, mandando reconhecer o clireHo ao montepio corres-
pond.ente á meta;de ·do or-denado fixo . 

.A um •aparte .do ISr. Vic'lorino Monteiro, o orador <'liz que o Tri-
bunal invalidou ·não sô a· lei consubstanciada nesse decreto, ·como 
ainCLa a lei civil, vorque, segundo .ella, nenhum civil, ao morrer; pôde 

-legar aos seus herdeiros montepio s uperior a 300$ m·ensaes. Foi assim 
que succed,eu com Macedo Soares que, depois. d.e uma vid·a 'de .serviço.s 
ao paiz, a6 -desapparecer do ·scenario ·· ·dos vivo·s, deixou sômente um 
montepio de 300$ e 'este ,dividido -entre a viuva e filh-os. 

Portanto, não acha ele mais .. que' a um Mi·nistro do Su.premo Tri-
~unal, a um d-esembargador, a ·um jui•z, a um •alfer·es, ·a um tenen.te ·OU 
a um capitão, se dê o direito de, ao ·morrer, d·eixarem ans seus her-
deiros um montepio .correspondente á metade de seu ordenado. 

Foi por esse motivo que o orador a;presentou a . emenda, . ~ qual 
absolutamente ·não pôde ser classifica;da de extrav.agant-e e mui.to me-
nos de impatriotica. 

Em relação ao collegios militares os nobres S€madores repizam sem-
pre todos os annos que o fLm do -oraetor é a:ugmentar a de.speza. 

Não ·'é facto. O opador ·está cansado .de 1dizer qu.e .o que quer, o 
que deseja é qH·e esses collegims vivam a ex;pensas provrlas, p.ara evi-
•tar p que se faz ·no .Collegio Militar, que sem,pr·e vem dando onus aos 
cofres ·publkos, sendo duvidG>sas .as v an-ta,gens -deHe decorrentes para 
os serv.iços miJit..a.r e ci.v.i!. ·da Republlca. 



O que quer é evitar que succeda nos collegios militares o- que· occor-
reu no Internato do Gymnasi.o Nacional, onde existem 227 a lumnos 
gratuitos contra 40 ·contribuintes. E se hoje eSJtá ahi ·estabelecida a boa 
n~orma, devem-n-a ao orra;dor, que r-eclamou contra essa anormalidade, 
quando Ministro ·O Sr. Tavares <1e Lyr·a . 

E', pois, respons·a;biliz!lldo por um unico •crim<o: qual .o de qu erer 
tornar ·esses col!egios respeitados e uteis á sociedade. 

'l.'ermina o orador, desenvo lve.rido a·rgumento tendente a c1errionstrar 
as vantagens que advirão para as p-raças d.e .pret desd·e ·que seja ad-
optada a emenda qu13 enviou á M·esa ·estabelecendo o «systema das 
massas>J no Exe1,cito. 

O ·Sr. 2° S ecretario lê e são apoiadas as seguin t-es emendas: 

N . l Destaque-se da verba - Hospitaes - 4 :000$ mensaes 
para a Polyclini.ca do Exercito. 

!Sala das sessões, 7 ·de dezembro d·e 1912. - Pi1·e:s Fd?"?'efn~. 

N. 2 - § 4°. Instrucção militar: Man:tenham-ISe os col!egios mili-
tares, sendo as ·des1leza.s com os a,lumnos <offectuadas .pelos pais, tuto-
res, curadores ou protootores, .com a excepção da sexta parte dos 
alumnos que serão matricul!lldos gratuit.amente, desde ·que sejam filhos 
de militares ou funccionarios ~mblicos fed.eraes ou esta-duaes. 

§ 8°. Soldo e gra!tificação de officiaes: 
Mantenham-se as addicionaes de 20 .e 25 °j 0 aos offi.ciaes das 

guarnições do Amazonas, Matto-Grosso e •territo·rio do Acre, ficando 
porém prohib>das diarias, repr.esentações, ·etc., em face da lei' n . 2. 290, 
de ·13 de dezembro de 1910. 

§ 9°. •Sold.o, etapas e gra!tifi.cações : 
Em lug·ar de 25,5 :500$, diga-se ·205 :.500$ para as primeiras despe- · 

zas ·com os alumnos dos Collegios de Barbacena · e Porto Alegre, ficando 
30 ·:000$ para este .cól!egio e 20 :000$ para aquelle. 

§ 12°. Material - N . 2 - Collegios Militares - R·eduzid·a a verba 
de 20:000$ e não de 72:000$QOO. 

:Suopoprima-se a autorização .para a venc1a de terras da invernada 
d.(). Saycan. 

Fl·c-a :o Oüvermo autorizado a ~e~m,pr·egar no ·ExerHo o "sy.stetna ·{la-s 
massas>J, porque dessa med:ida provirá grande reducção de :clespezas 
cem as praças de pret, sendo -regulamentad.o ·este urgente serviço. 

Sal•a •das s-essões, 7 de dezeunb•ro d e 1·912 . - Pi1·es .F'e?~ ·einb .. 

li. 3 - § 12o. N . 14 - .Supprima-se o augmento de ,50:000$ Ar-
senaes, deposi tos· d·e fortalezas. · · 

Sala ·das sessões,· 7 .de dezembro de 1912 . - F. Glyc·e1·i!p. 

li'. 4 - Onde convier: 
- O uno11tepio milita-r ·de que trata o art. 17 .da lei ·n. 2. 290, de 13 

d·e dezembro de 1910, deve ser pago de accôr,do com a u ltima resolu-
ção do 'Supremo Tribunal Federal, referente ao monlepio . 

FJcam prohibidas as reformas ele o.fficiaes .e p.raças, sem que se,iam 
julgad.as incapazes para o serviço, preenchidas .as formalidacl·es legaes, 
re:;;peitando-se, .entretanto, a lei da · compuU;ori·a obrigatoria. 

· Salâ ·das se·ssões, 7 de 1dezembro ele 1912. - Pin~s Fe.n·eira. 
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N. 5 - Onde convier : 
·Fic-a o Governo a -utorizado a empregar até á quamtia de 20 :000$, 

para acqutsição do mob.iliario do nov.o edificio do quar<tel-general da 
7• região, no Estado da Bahia, sahi-ndo esta importan.cia da ver.ba-
obras militares. . 

· · 'sala das sess0es, 7 ele ;dezembro ele 11912. - IAt•iz Viannct. 

o' Sr. 2o Secreia.rio lê a seguinte emenda: 
Accrescen te-:Se onde convier: 
Fica o Governo aJtorizado a abrir o <:redito especial de 27 :-219$350 

para pagaménto de · orÇlenado e gratificação do co.n.tra.mestre da offi-· 
cina de ferreiro do e~tin.cto Arsenal de Guerra da Bahia, Dario José 
Moreira, a.d-dido ao Arsenal da .Capi·tal Fe.deral, decGrridos de 19- de 
janeiro · de 18-99 (data dá eXtincção da·quelle arsenal) a 21 de . mai.o de 
1910 (vesperà ·do dia em que foi addido) . conforme· -solici-tara o mesmo 
Governo, em mensagem de 1<6 d·e outubro d-o corrente anno, · dir-igi<1a 
ao Congresso Nacional. 

Sala ·das sessões, 7 de :dezembro de 1912. - Pires F'erreiTa . 

. o Sr. ~side111te ~ Como vê- o Senado, é .uma emenda que im-
porta em augmento de despeza, e es1ta, de accôrdo com a disposição 
r_egimental, só póde ser fei·ta na r·espec'tiva: rubri<:a do orçamento. 

Ora, no orçamento da Guer:ra, ·não ha rubrica nenhuma que se 
refira a esrte .assumpto, .portanto, essa e_me.nda incide na disposição 
regimental que não permitte a S'lla acceitação, A' vista disso a Mesa 
tem o despt:azer de não poder acceital-a. 

!S-uspensa á discussão, afim de ser ouvida a •C.Gmmissã<i de Finan-
cas- sobre •as emendas a.presen'tada.s. 

·PARECER. N. 461 

A <C-ommLssão de F-inanç-as a;prese·n•ta á consideração elo Senado, o 
seú paréc1er em .t'·ehtção ás emen1das oilf.e,,;eci-d•a,s -em 2• diooussão, á pro-

po-sição d'a CfLmrura .que fixa a d-esp•eza ·do M-ini-s-
Sêssãô de 10 c1e terio da -Guerra para o exercicio futuro. 

Dezeinb1•o 
N . . 1 - A·s des.pezas ·a ·que se refer.e esta 

emenda •estão co.nsi:gnadas na proposta do IGovern.o, sendo a elo pes-
soal incl'Uida n-a ru-brica 1" <(<Estação -ãe A·l'Wistencia. e IP:r~phy-la"1a)· ·e 
In!Lte:riai na .verba · 14 (Serv'iço de •Saude). -·Entretanto, C.Ómo essa 
emend·a nã.o im;por-ta em augmen.to d'e des·peza, pó.de ser ap•p<I'ovada. 

N. 2 - A Comm•i·ssão em sua maioria. ;rucceitou, t e ndo , -as-si.m .mo-., 
cllfica:do a emenda supp-ressiva, o seguinte -subsitihi.tivo: 

1Subs<tit•ua-se .a -emenda - da •Co:mmi.ssão de •FinaJnças, mal)•lanldo. 
s·u:pprlmi.r os .coüeg.ios mi-l'i'taT-es de Por-to .fuJ,egn'e .e Brurlba:oona, pe.Ja s•e, 
guinte, - -ctue ser'á . col.Joca.d•a onde conv·ier : 

!Fica o -President.e, .da IRe.ptllblica a·uto:ri.zado a reor-gan·izar, sem 
augJmento de despeza, o ensi-no :militar, o•l\setwand0 quanto aos éolle•15'ios 
miQHares, as •segJt1Jintes ;b.a.ses-: 

a) •será 'mantido o cur-s-o de . ada.p:taç_ão, que _nã;o . p.oderá ex~-eder .;de 
dons annos ; · · · -



-· --· ----.-
b) o curso g.er•al ser•â. de qua ~ ro annos, e, com feição em1nentemeM.te 

pratica, -reduzi-do lás ma:terias indis•pensaveis; 
c) o numero de a.l·u.mnos do Col'leg·io do iRio de Ja:neiTo se!lá de 600 

e o ·de cada um. dos ou•tros d'ous - Porto .Alegre e Ba•!lbac.ena - de 
200, fi.ca:ndo rubso l-uba1nente prohibida a ·amir>liação desses qu3idros·, se 
ja:rn, .quaes forem as rrazões allegadas ; 

à) o numero de alumrnos grrutuito.s d -ever'á. oom··esponder á quinta 
parte ·do effectivo r-ealmente exi-sten•te em cada um 
dos collegib.s, n ão podendo ser ex•oodi-d-o em hypothese e sob pretextu 
algum; 

e) nã.o poderão ser t·ra,nsferido.s a lumnos ele um para outro col! e-
g·I·o; 

f) o corpo docen:e set<â. es·co:.hi-do -denü·e os actuaes lentes em di ~ 
ponibilicla.cle e, na. f.a·l.a, s:ertá 1n.O'mea.clo .sempre e.m. comr!T': tissão, :não tendo 
em nenl1um dos ICaf:.o.s •direito a gra! if~.caçõe.s adclicionaes de exercicio; 

g) as -n0vas matriculas •no collegio do .Rio -de •Jam-ei ro serão sus,pen -
sas em•q-úanto o mumero de a.l-umnos não fi ca;r r edu-zido ao quadro no;r -
mal, ele conformidade com as l-ettra7's rc- e rl; 

h) aos actuae.s alum.no.s seriá permirt:r>i,cla a 1conc:u Eão elo curso pel ·) 
reg·ulamento .em vigor; 

i) o Col"egio ele ·Po·r .>O Alegre poderá ·se·r 'transfo!IT•ado em escola 
pratica de ens' no militar, si o !Governo julgar. co.nveniente, ficando, po-
rém, -entendido q·ue não podel'á fazel,o sirn-ão dentr-o ela respe ~: iva dota-
ção o•rçamentaria; · 

j) não serão c-rea1dos novos lagares .nem augrner1tados os vencin1e~1-
t·os d'O:S fu nccio,narios ~á exis :entes. 

§ 4. 0 86 por eq-uivóc.o _po·deria ser rupresenta)da semelhante emendu. 
ou ·por erro do copista, co·rr:o Decla:rou o seu ruw~Or, po·r ter essa provi-
•dencia j•á •si·d·o bom•ada .pela •Commi·~são; resta-belecendo a ;propost-a do 
l.}overno . 

Está, po's prejudicruda. 
§ 13 - O ·des-envolv imen·-o dos serviços .nos a.rsenaes des·ta Capi-

Lt.l, rPD-rto A.:legTe e M.at:o G.rüsso, •devido aos ,noV'Ois machinismos re.ce!l-
tlrmenttJ i-nsta11aclos, exigem a quantia que essa emenda mand.a s up•prir 
c·, portanto, deye ser r ecusada. 

N. 4 - A Commissão recusa peremptorlaffien1~e s·eu as.sentimento 
a esta emenda, que seri.a aug1me.ntrur a odespeza publica em milhares ele 
COintos de ·l'éis e to-rnaria a verba -de ina;c.tiVOS assombrosa. 

A disposição do a.!lt. 17, da lei •n. 2 _ 2•90, de 13 c1e dezembro .de 191J. 
está em piemo vigor e nada tem com as resoluções do Supremo T·rib-u-
nal, que, -al-i~s não lj)aJssaram em julgad-o . Ersta 'Primeira ·parte' da eme-n-
da não deveria ter sido acceita pela Mesa, por importar em ·co·nsidera-
vel augmen.to de de:s•pez-a. - - · 

O .Senado verl.f!c.a.t<ã as desastrosas •Co•nsequen•cias da infeliz m~
di-da lembrruda em seme'.hante e•illienda, 'pela comparação das tabeLias do.; . 
soldos el-a lei n. L 473, e da actua~. Seria uma formidavel sangria no 
erario publi-c-o. 
Os mart)chaes tive'I'am um aug~inren!-o -de .. . ..... ..... . . . . . ,_ .8:6,7 o/o 
Q.~ generaes de divisão tiveram um augmento de .. ... _ .... . 95,8 0/o 
Os gen·errues de brigada tiveram um aug~m;en to -de ... , .. . . 111.1 ~~ó 
Os co:r-oneis tiveram um augmento de .. . . , . . . . .. . ........ . . 141,7 o/o 
Os tenentes-rcoroneis tiveram um augm-en•to de ., ......... ·-· 
O_s m-ajores tiveram -um amgm·ento d:e., . : . . .. , .. . .. ... , . .. . 

150,0 tfo 
-126,1r9 o/Ó 

os· carpitães tiveram um aug.mento de ... .. . ........... ... . . 1'50,0 "In 
Os primeiros tenen-tes 1tiveram um augmento de .... . ... . .. . 173,3 o/'o 
Os ,segundos tenen~es t-iveram um a.u-gmento de .. , .. . .. . .. . 150,0 o/<J o 

i! 
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Quanto á segunda par.:e, parece desnecessa!ria, ·por ser esse assum-
pto já r egu•lado :por lei cn•dinari.a e terminantemente e~igid.o p.ela Con-
st; tuição de 19 >de fev.e.rei:ro. 

N. 5 - Esta em enda do Senador Luiz Viamna é desn ece.ssari a, po·~ 
es!ar prt:vista na u.! . ima parte da ·rubrlca 3• - O bras Milita r es. 

A Commissão .ma.n ;em a wu torização dada a o Gove•r.no para a lienar 
o campo de Say<!an, que está i•n.aproveltado, importa.ndo a m edida lem-
brada em apredavel econom:a e evitando o paga:m.ento de a·rrend~~>me n
tos elevados pe!a:s i-nver.nádas proximas ás localida>des onde exis :em cor-
pos montados. Habili•t a ao mesmo tempo o Governo a adquLril-as e 
essa alienação impol'ta ona ·permuta da J)ropri·edade, alilás onece,;saria 
!" da maior utill.dade. . 

A .commissão aC<!eltou a emenda dÓ ST. Pires 'Ferreira, mas 00 11 
a segui111h:1 redacção: 

Fi•ca o Gover.no autorizado a rever o regulamen to da Administra-
ção elo Depao·tam:.en !o d·a Guen·a, adoptando o systema do forneci mento 
em massa, poclendo ·r etirar do Th esou ro as quantias necessarias a ess•2 
se r viço, dentro ·das verbas cons'.gn adas no orçamento, desd-e Que haj :1 
dlm inuiçilo ele desp·ezas. 

Sala das Commissões, de dezembro de 1912, - F elicia no P enn ··J, 
P,r es iden : ,,, <!O m ·I·estricções. - ;vio:orino Monteiro .. \Relator. - 'Buen,, 

. ele Paiva. - Urbano San:' os. - Fra:n<eisco Sá, v·encido, sobre a e.m.en-
cla relativa >á reorgan'zação do ensino militar e dos collegios mi!itare.s. 
- Leo.poldo de B ul·hões, vencido, qu.an to á con.servação. dos collegios m i-
ltiares . - A . Azereclo. - Tavar.es de Lyra. - Fran<!isco de L yra. -·-
Franci.sco G~yceri0, vencido, em relação á emenda sobre a reorganização 
do ensino militar. 

Comparação dos soLdos dos officiaes do Exercito pef,a,s tabelZas das 
leis n,s. 1.473, de 9 de janeiro de 1906, e 2.290, de 13 de de-
zembro de 1910 

. - -

Lei Lei A quanto 
Postos Augmento corres-

ponde o n. 1.473 n. 2.290 Augmento 

Marechal -------·----- 1:000$000 1:866$666 866$666 86, 7 % 
General_de divisão ____ 800$000 1:566$666 766$666 95, 8 % 
General de brigada ___ 600$000 1:266$666 666$666 111, 1 % 
Coronel -------------- 400$000 966$666 566$666 141, 7 % 
Tenente-Coronel ·----- 320$000 800$000 480$000 150, o % 
Major --·------------- 280$000 633$333 353$333 126,19 /o 
Capitão -----------·-- 200$000 500$000 1100$000 150, o 
1" Tenente ____________ 140$000 ' 383$333 243$333 173, 8 % 2• Tenente ____________ 120$000 300$000 180$000 150; ·o 
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Emendas á propoSiÇão da Camara dos Deputad!Ás n. 109, de 1912, 
a que se refere o parecer supra ... 

N. l - Desta;qu·e-se da verba - Hospi>taes - 4 :000$ mensaes para 
a .Polycünica do •Exerclto. . 

Sala das sessões, 7 de dezeml>ro de 1912. - P.ire,. -·Ferréira. 

N . 2 - § 4.0 Ins t.rucção mi!i>tar: Mantenham-1le os co!IBgios mih-
.tares, sendo as de.s•pezas com oa alumnos effectu.adas pelos paes, >tuto-
res, curadores ou protec>:ores, com a .excepção da sexta parte dos a lum-
.r.o,s · que serão matricujados gra:tui:·a mente, desde que sejam filhos de 
militares. ou fll'lwcionarios publico.s federae~ ou estadc.·aes. 

§ s. o Soldo e gratificação de officiaes : 
Mantenha;m-se as a;ddkionaes de 20 e 2'5 o/o aos officiaes das guar-

.n içôes do Amazonas, Mav:o ·o.rosso ·e Territo·rio do ·A.cre, fica;ndo; .po-
rém, prolübidas cÍiar ias., TepresBntações, e '•c., em face da I•ei n. 2.290, 
ele 1·3 de dezembro de 1910. · 

§ 9. 0 SoLdo, ~lapas e gratificações: 
JDm Ioga;r d:S 255 :2 00$ diga-se 205 :•500$ para as . . primeiras des;pe-

zas com os a!u.mnos dos Collegios dB -Barbacena e Porto Alegre, ficando 
30:000$ para <'>Ste co.J:egi-o e 20:000$ para aquelle. 

§ 12. Mal€1r•la,I - iN. 2 - Colleg:ios nr.dlitares - Reduzida· a ve•l'ba 
de •20 :000$ ·e não de 7•2 :000$000 

1Suppri.ma•se a atutórização ·para a venda de !!erras •qa i,nvernada 
de Saycan. 

Fka o Governo autüriza;do a e mpregar no Exe11citü o «·systema das 
massas», po.rque .dessa medida provi!'á grande ·r·educção de despezas com 
a;; praças de pret, sendo regulamenta;do este Uf'g.ente serviço. 

, Sála ·Gas sessões, 7 de dezembro de '191~ . - Pires Fe-rrei ra. 

N. 3- § 12. N. 14 - Su.ppri•lna-se o augmento de 50:000$ -Ar-
senaes, deposito.s d•e fontalezàs. 

Sala das ·sessões, 7 die dezembro de 1912. - F . .Glyc•erio. 

N. 4 :- Onde convier: 

o mo.nteplo miHtar de qu<J trata ü art. 17 da lei n. 2 , 290, d€ 13 
de dezembro dB 1910, deve ser pagü de accôrdo com a ultima resolução 
do Supremo Tr.ibunal Fe!leral, 11eferoo>te ao mo•ntepio. 

FJcaan prohilbidas ·as :refo.nmas de üffidaes é p-raças sem que sejam 
julgados incapazes para o serviço, preenchidas as formalidad es legaes, 
Q'.espeJtandü-•S'e e ntret!llnto a lei da campulsoria o'b.rigato.ria. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1912. Pires ·Ferreira. 

N . 5 - O.nde cOill'Vier .: 

Fica o Governo autorizado a empr.egwr a;té a quantia de 20 :000'$ para 
a acqulsição do mobilia-rio do ·novo edHiclo do Quartel General da 7" 
Região, no Estado da !Bahia, sahindü essa importa;nc ia da V<Jrba _,. 
Obra.s militares. 

Sala das sessões, 7 de d ezembro de 1912 .-iLuiz Vla.nna. 
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Continuação da zn discussão da pl'OPOSIÇ8i0 da ·CMnara dos D epu-
tados n. 109, de 1•91•2, .f.ixando a ·despeza do Minister io da !Guerra pa•1a 

o exer-ci.cio de 1 •9-1 ·3~ 

Sessflo de 12 ele O Sr. Fmncisco myce11<o ( *) .S.r . Presi - · 
Dezemb1•o dente, •e u assi·gn•ei <:om r ootl'i•cções o parecer 

so·bre o .p ro jeC'to em -d eboa.te, que o1·ça as despez·a-s do ·Min.iste>tio da 
Gu.erra, .e o ·fiz porque fu i rupprovwda uma ~m•enda fllPresen,twda 'J)·elo 
n obr<e Sena dor pelo Rio Grande do . No-rte d·ando ao Governo a delega-
ção de .reorganizar o ensino m1Hta:r. 

rr'odos os Senadores e neputadoa •que. e.:,•crevem va·receres mletam-
n' os •logo com estas O'b·seJ'vações : •<aNa:da de aut orhações nos orçMnen-
.tos . Isto é cont·ra a Con.stituição e ·contra •OS •bons CO·l'<tumes •republica-
nos>>; 11nas, qua:ndo cheg a a occasiã.o, .snr,gean as peiore.s a:utotiz.ações. 

;Srr . .Presic;:ente, U1.T:.a auto.r;i.zação no orç.i::Lnletlto n ão -é uma irreg u-
l•arid·ade desde que ena seja Jimita.da; mas·, ·no ca!''O occorrente, trata-
se -de u1ma clelegação ao Póder Executivo .pa;ra r-eonganizar o ensiNo 
rn iH.tar, i1sto ·é, delegamos, i-nconstitucionalment-e, a nossa comvetencia 
constituckmal ·pa.ra o Executiovo <exercel~a.! 

Por q ue rusi.m procedemos, .Sr. Pl'esiod•eruúe ? (Pattsa.) 
iPor preg~uiça {) U por i,gnor.a.ncia. 
IN-ão ·h a fugir. Ou ·nós té•:r:og, preguiça, tP!OUCa :vontade ·d·e nos d.es-

empenhar-mos {j.e nossos deveres leg-isla ti vos, o-u so.tnos i·g·nora,ntes, não 
temos compe.tencia pa ra o eJ<ercicio .do nosso mandato. 

E' preciso -dizer isto francamente. Sei que, dito isto, pela minba 
infefi.o,:·i:d:ade, e.n1 rel-ação a-o.s raeus collegas, é inutH; mas o povo bra-
zileiro fica tS·abendo que os Senadores, em vez de e:x,ercerem a sua 
unica funcção, que é legis lar, delegam esta funcção ao Presidente da 
R epublica _ 

Agora, Sr. Presidente, um outro facto. 
!Foi votado e discut ido aqui no Senado um projecto reorganiza ndo 

o e·nsi.no mili tar . Esse pro jecto foi para a Camara dos Deputados, lá. 
soffreu modificações .e voltou a o Senado e· aqui está. 

E m vez dos Srs. Senald'o-res tomarem c onheoi·meinto deste ,pro•iecto e 
votarem-no., delegam ao Poder Executivo a facuJ.dade de fazer a r eor-
ganização deste ens·ino no orça m ento da Guerra. ' 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Mas .este projecto ai.nda não fOi sub-
mettido ao no.sso conhecimento . 

O SR. FRANCISCo GLYCERIO - Mas nós não - podemos ignorar a exi-s-
t encia delle. . , · 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO . dá um aparte. 
0 SR . FRANCISCO GLYCERIO '--- V. Ex. pó de fallar francamente; por-

que votou· contra a emenda. Procedeu .como um bom Senador da R e-
. publica ·e como velho republicano. 

Si o Pdj.er L egislativo ·e o ·Presidente .cJ·a Repu·blica se recommen-
dam tão mal á opi·nião publica, si as mais altas autoridades do paiz dão 
esl~ exemplü, eomo é que estas m esmas autoridades teem a pretenção 
de corrig i·r cr1mes populares, crimes commettidos pelos individuas do 
povo? 

·Quem ·é que .no·s casti.ga, a nó.s Senadores, que, -esquecidos do nosso 
dever sagrado., o sacrificamos ? Quem nos castiga ? 

Haveria um uni co meio : -a !'evog.ação dü nos>o mandato, mas a 

( •) Este dis<:uu,so não foi revio:;to pelo or·ador. 
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revogação do nosso mandato depende do povo e o povo braúleiro não 
teú:. o dii'eito do voto, vive man·ieta:lo, vive -em um posto apartado d os 
mandarins, que estão no Poder Executivo e no Parlam~mto. · 

Posso ser taxado de exaggerado e de pouco respeitoso ; ninguem, 
porém, me poderá taxar de pouco sincero, de m enos patriota. . 

Sr. Presidente, o B r·esi·6•ente da Republica, na sua platafonna presi-
dencial, verberou as autorizações na cauda dos orçamentos. Entretanto, 
S. Ex . tem usado desta a utorização para fazer r eformas. 

Exemplo: a reforma ela instrucção publica do · ensino superior. 
E·ssa refo.rrna foi feita em virtud e de uma aJUtorização no orçamento. 
Seja dito, todavia, que esta autorização con<>ignava algumas dis_ 

posições fundamentaes, mas o Governo Federal excedeu-se e fez urna 
reforma completa. 

Não digo que não tenha sido . uma reforma intelligente, mas foi 
uma reforma inconstitucional. 

Agora quer se fazer a mesma cousa, quer se· dar ao Presidente da 
Republica a faculdade de fazer a r eorgan: zação do ensino mili.tar por 
sua exclusiva competencia. 

A autorização já está dada, porque a consignação de urna tal 
a utorização no orçamento, com a responsa.bilidade da maioria ·desta 
Casa, ·é uma- lei. 

•Lei, digo mal, porque o que é incons ti tucional não é lei, mas é 
um ·fa·cto. A R ·epublica .não vive da lei nem \'lo direito; vive .fóra d::t 
lei e fóra dos factos. 

Ha voucos dias ai-nda, r eferi -me a uma entrevista de um iflus-tre 
braz·ilei-ro, o .Sr. •Olivei ra Lima, q.ue de-cla·rou que a -restau.ração do im-
perio n:onarchico, seria um grande -bem. Este !'ornem 1JOlitico e.stl,á ,no 
seu direito pensando assim. Elle não adverte, porém, que, si fosse pos-
sível a restauração da Monarchia, esta teria, por sua vez , de passar 
por - um período semelhante áquelle que estamos trilhan-do. "Não se 
lembra disso; não se lembra que si fo•sse possível essa conversão polL 
tico-social, vinte annos depoi·s os mais ardorosos defensores do regimen 
·m cnarclüco seriam os •primei ros i!. ter sau·c<·ade" do cegimen decahido. 

O SR. ·A. AzEREDo - V. 'Ex. tem saud:i\'Jes do Imperio? 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Si V. Ex. me julga capaz disto.,, 
O SR. A. AZEREDO - Pos não j.ulgal -o capaz d isto, é qeu estou per-

guntando . 
O SR. ALFREDo ELLIS - O povo ama a Republica. 
10 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Sou incond'cionafmente repUJblicano; 

mas não sou republicano para viver de posições officiaes, para impô.r 
o meu dominio parti da.rio; sou repuiblicano ,para que ·se viva. dentro da 
lei e do direito, para que se promulguem leis ... 

O SR . ALFREDO ELLis -'- Para felicidade da Nação; para libertar, 
mas aão para opprimir. 

O Sn. FRANCISCO GLYCKRJO - Qual seria a. nwnarchia <!apaz -ele me-
lhorar a ·sitúação actual ? Seria uma -monarchia serVida por homens 
hones tos, serios e intelligentes . Ma.s a R epublica tem·· homens honestos, 
serios e intelligentes, capazes de a conduzirem a m elhor desti-no. 

O. silencio responde a estas minhas considerações. 
Todos os. Sns . Senadores -sabem que é um crime votar essa a u to-

t: 'izaçã·o, n::a.s não ie·ean ·coragem para .se insurgir contra esta situação. 
r'sto é que revolta ; esta situação não € republicana, não é mànar-
chista: é uma situaçãÓ decorrente do Estª'do fóra ela lei, clespo_tica ' o 
que impera é a vontade ela maioria elo Senado. 

1 Provavelmente, o PJ'esidente da Republica. avisado de que não 
hav ia tempo ele se votar a lei da organização do ensino militar, con-
coraou na inclusão dessa autorização . Não sei si foi ouvido ou n&o, 
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mas sei que, si essas minhas palavras chegarem aos ouvidos do- Pre-
sid-ente da Republica, elle estará de accõrdD commigo. 

O SR. FRANCISCo SA' - Não apoiado . Essa ·autorização não wdia 
s-er dada sinão pelo Sr. Presidente da Republica; nós temos a colia-
boração de escravidãD. 

O SR. VrCTORINO MONTEIRO -V. Ex. tem razão, vem da terra da 
luz ! ... 

O SR. FRANCrsco SA' - Que tem a terra da luz com isto ? 
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Combateu a escravidãD. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Acho que quem promÓv-eu a inclusão 

dessa disposição anticDnstitucional foram os chefes parlamentares, que, 
surprehendidos pel-a falta de tempo, porque antes não cu idaram do an-
damento do projecto que est-á ·em estudo na Commilssão -de Marinha 
e Gue_rra, se apressaram em incluir essa a u torização. Vão perguntar aó 
Sr. Presiden te da Republica e eUe respo·nderá por essa fôrma. 

A mesma cousa quer me parecer, que aconteceu com as emel;ldás 
do honrado Senador p elo Rio Gr:ande do Norte. 

O SR. ·TAVARES DE LYRA - Vou dar as razões que me guiaram. 
O SR. FRANCISCo SA' - E as razões por que a Commissão mudou 

de voto ? 
O SR. TAVARES oE: LYRA - Essas .não posso dar. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - S . Ex. apresentou duas emendas de 

autDrização: a 1", para que o Poder Executivo reforme o ensino mi-
litar; a 2•, estabelecendo as bases para o ensino nos colleglos militares. 
Essas bases abonam o elevado criterio do honrado Senador pelo Rio 
Grande do Norte. (Apoiados.) 

Eu, na Commissão, votei contra a autorização para a reforma do 
ensino militar e votei pela emenda em relação aos collegios militares. 

Provavelmente os amig·os ·do honrado Senador pelo . Rio Grande 
do Norte pediram-I rue a inclusão da primeira emenda, porque S . Ex. 
tem dado provas de seu espirito altamente educado nos trabalhos le-
gislativos. (Ape>iculos . ) 

O SR. COELHO E CAMPOS - Um senso legislativo a-dmiravel. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Acho, portam to, que a emenda não 

pôde s·er acceita na primeira parte, mas sim na segunda. 
O SR. A. AZEREDO - Ao ccrntrario do que pen-sa o honrado Senador 

pelo Ceará. -
O SR. FRANCISCO GLYCERio - Sim, S. Ex. votava -contra toda, a 

emenda. 
O SR. A . AZEREDO - O pe11!Samento do honrado Sena-dor nã·o era 

esse. S. Ex. consentia na a utorização, 
O SR. FRANcisco SA' - Eu · entendo que se deve autC>rizar o Go-

verno a reformar o ensino militar segundo as bases que o Co-ngresso 
estabeleceu. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO (cld?"igirodo-se ao 81'. A . A z e1·edo) -
V. Ex. está vendo que labora em equivoco. Quiz procurl).r bons compa_ 
nheiros para s ua má. campanhi·a. 

O SR. A . AZEREDO - P eço a palavra. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - No ponto de vista CC>.DStitucional, 

V. Ex. é um mláo companheiro. 
O SR. A. AzEREDo -Vou provar o contrario. Meus companheiros são 

o honradD Senador por S. Paulo e o honrado Senador pelo Ceará. 
6 SR. FRANCISCo SA' - Por minha parte, é um-a ·eompanhia que 

muito me honra. ' 
. O SR. A . .A,zEREDo - Obrigado. O mesmo não pensa o h9nrado 

Senador poi· S, Paulo. 
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O SR. iFRANcrsco. GLYCERio - M>áo compapheiro é ' termo parlamen-
tar; nada ha de offensivo para o meu illu~tre collega a quem vou 
ouvir co no toda attenção .. Por isso, Sr. Presidente, sento-me. 

O Sr. A. Azeredo ( •) - Sr: Presiden·t:e, o honr-ado Senador por 
S. Paulo, o meu nobre amigo general Glycerio, nos havia ameaçado 
na Commissão de fazer esse· discurso. Hoje i:\. Ex. tinha mesmo, por 
motivos diversos, desejos de occupaT a tribuna do Senado, e o mais 
demoradamente possível. De fôrma que até era ·natural que, por um 
incidente parlamentar qualquer, me obrigas·se: a tomar a attenção do 
Senf!ldo por alguns momentos, justificando o a.parte que dei ao honradu 
Senador. · · 

Não procurei, Sr. Presidente, quando apauteei ao honrado Senador, 
as boas companhiru3 de ·S. _Ex. e dÓ meu ill·ustre a,migo Senador pelo 
Ceal'á, mas .gosto de estar sempre com ena·s. 'Tienho mui to prazer 
sempre que \:>osso estar de accõrdo coni ambos e digo isto alto e bom 
som porque •não é, nem 3lcredito qll!2: -será, a -ultima vez que estejatnos 
juntos. Pelo contrario, estou convenéido de . que terei ainda a fortuna 
de estar de ·novo ligado a SS. EEx. 

O SR. FRANCISCO SA' ~ Este ê o meu voto. 
O SR .. A. AzEREDO - A companhia é incontestavelmente boa pa ra 

mim. ·se não pensa da mesma fôrma o honrado Senador por S . Paulo, 
a culpa não é mil1ha. 

Entreta.nto, devo declarar: na Com missão de Finanças, quando 
se tratou da questão ora em discUJ3são, leva-ntada pelo honrado 
Senador por S. · Pau•lo, d·a suppressão dos collegios milita,r·es, a vota-
ção .não se apurou compfletamente, e a pr.ova ê que o nobre Senador 
por S . Paulo que •havia dado na ·Commissão o seu voto favoravel á 
emenda apresentada pelo illustre relator do orçamento da Guerra , 
acceitando a suppressão dos co~legios milita res, v•em hoje declarar 
perante o SenaJdo, 'como anteriormente o ha.via feito perante a Com-
missão, que acceitava a propo<;;ição da •Camara dos Deputados, onde 
vinha: consig.nada a v1erba necessaria. para os Collegios· Militares de 
Barbacena e do Rio ' Grande do Sul. 

·Creio, portanto, que, neste ponto, quem veio apoiando aquelles que 
tinham dado o seu voto pela continuação dns collegios militare& foi o 
honrado Senador por S . Paulo. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas·, V . Ex. ·tamb>em mudou O seu 
voto. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Elle .não ·estava presente . 
O SR. A. AZEREDO - Não .a;ssignei, exactamente, o parecer do 

meu no·bre amigo Senador pelo Rio Grande do Sud, em relação ao 
orçamento da Guerra, porque, t•endo no prime'iro momento pensado 
em dar o meu assentimento á emenda apresentaJda pelo nobre Sena-
dor, modi·fiquei este modo d,e pensar dea,nte da·s razões apresentad.a;13 
pelos illustres Senadores por Minas Geraes ·e pelo Rio Gr·ande do 
Norte, de sorte que não prest•ei a minha assignatura ao reJ.ator.io do 
nobre .Senador pelo Rio Grande do Sul, €Xactamente pqrque .não que-
ria ·concorrer ·com o . meu voto para a suppressão d.o ensi.no militar. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO- Mas V. Ex. el3tava no seu direito de 
votar eont!'a. · 

o SR! :A' AZEREDO - Não quiz na occasião, como s. Ex. v;u per-
feitam.ente, ' por 'se tt'atar de uma questão de economia e, falando o 
illustre relator com certo. calor a respeito .do assumpto, I'8Soflvi então 
aguardar.me pa;r·a occasião. opportuna que julgue! ser a da aprese.ntação 
da emenda do illustre Senador pelo Rio Grande do Nort,e., 

( *) Este discurso .não foi revisto pelo orador. 
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.Assim, Sr. Presidente, hoje po~1so dar o meu assentimento á 
emenda, a .qual perante a Gommi.ssão o illustne Senador por ·S. P-aulo 
pensou dividir para colher os votos de cada um dos seus membros. 

·E nessa occrusião, Sr. Presidente, o meu nobre amigo, o Sr. Se. 
nllldor . pelo Estado do Oeará, decl·arou que concordava que se desse 
autor.ização ao Governo para reorganizar o ensino mHlitar, accejtando, . 
portanto, a primeira parte, di.scordand·o do honrado Senador por São 
Paulo, que co-nsentia na segunda parte, mudando, portanto de voto. 
, O SR. FRANCisco SA' - O meu modo de pensar co-n·sta do parec<er. 

Dei-o por. escripto. 
O SR. A. AzERiwo - A ultima parte •da r•0stricção de V. JI:x. basta 

para justificar que V. Ex. acceitava a primeira parte. 
: O .sn . FANCisco · GLYCERIO - ·Desde que Iomem votadas as .bases 

pelo Podl)r [.legislativo. 
. O SR. A. AZEREDO - O qu·e quero provar, Sr. Pr·esidente, •é que 

a· ,. companhia do.s ho·nrados Senrudo-r.e.s me honra muito.; mas que o 
honrado Senador pelo Ceàrá 'pensav.a que se podia :lldmittir a auto-
rização ao Governo quanto á primeira parte, emquanto que o hom·ado 
Senador por S. Paul-o pensava do mesmo modo em relação á segu·nda. 
Tanto isto é verdade, Sr. Pres·idente, que, em plena Commissão, eu 
lembrei o alvitre de 1se adiar o debàte para que o. nobne autor da 
emenda ·pudesse modificalta neste .sentido, e mai1s tarde di&s·e, d•e 
a ,ccqrdo com o nobre Senador pe;o Estado de M·inas, o· Sr. Bueno de 
Paiva, que se entregasse o ass·umpto ao relat-or do parecer para que 
este o nwdificaSISe e pudesse a Commi·ssão vot~r sem discrepancia pela 
emend-a apresentada pelo honrado Senador pel·o Rio Grande do Norte. 

·Creio que f·oi isto o q ue se passou na Commissão ·de Finanças, não 
havendo embaraço nem mudanç-as de votos que pud·essem comprometter 
a .quaCquer dos membro.s daquella Co·mmi1ssão, porque, si houve mu. 
dança .do lrudo de cá, •mudanoa tambem houve do lado de ]'á. 

Era o que tinha •a dizer. CM,I/ito bern; >nnito bern.) 

O Sr. Tavares de Lyra - St< Presidente, o ·facto de ter sido o 
a utor da emenda ' que acaba de s·er tão ardorosamente combatida pelo 
nobre Senador por S. Paulo, obriga-me •a vir diu uma ligeira 'explicação 
ao Senado. 

Quando se ·discutia .a orçamento da Guerra no ·seio da Commissão 
'de !Finanças, tive occas-ião, com o& honrado<s Senadores por M.inas, 
meus illustres amigos Srs. Bueno de Paiva e •Feliciano Penna, de 
declarar-•m·e vencido em relação aos collegi·os mi\:'itares. 

·po,ster.iormente, reflectindo sobre o a-ssumpto, reconheci que não 
era justo· que, no momento em que etste orçamento era sobrecarregado 
de despezas, fossem supprimiàas as verbas relativas ao ensino, e, por 
iste, tomei -a lÍ'berdade de redigir · umà emenda que submetti á conside-
r:a·ção da· •Co-mnüssão quc"ndo ella teve ·de dar parecer 1sobre a,s em·end·as 
apresentadas no correr da segunda discussão. 

Esta emenda foi eombalicla pelo honrado Senador por S. Paulo 
em uma de suas partes. 

S. Ex., app la'udindo, aliá;s com e!ogios imrnerecidos á minha 
13es<so.a, .a parte rEJ:at1va ás · bases que offereci para os colle'glos militares, 
divergiu da primeira pa.rte quanto ao ensino militar em geral, so·b o 
fundlllmenl'o de que a deJ.egação era i.nco-nstitucional. 

Sr. · Pres.idente, eu não sou dos que entend·em que o Congresso 
não pó da, em alguns casos, delegar autorizações. Entretanto, respeito 
a . opinião do honrad.o Senador que, quando chefe d.o partido e odirector 
da maioria ,parlamentar· da outr-a Casa do ·Congres,so, cançou-.se de dar 
o seu ass·entimento a esta praxe que S. Ex .. ago.ra condemna. 

Não entrarei .na ·apreciação dos motivos... - · 
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0 SR. FRANCISCO <GLYCERIO dá um aparte. 
o SR. TAVARES DE LYRA- V. EJÇ.. terá a bondade de me ouvir com 

a mesma tolerancia com que ouvi V. Ex. 
Não entro na apreciação dos motivos que levarMn o honrado Se-

nador por S. Paulo á modificação das suas velhas opiniões. 
Entretanto, S. Ex. ha de permitt\.r a nós outros que .insistamos na 

nossa opi-nião de que podemos, dentr-o dos limites que a Constituição 
nos traça, dar ao Poder 'Executivo autorização para, em certos casos, 
reformar serviços. 

Sr. Presidente, eu fiz parte do mesmo Governo a que pertenceu o 
honrado Sr. Marechal Hermes, Quando S. Ex. occupou· a pasta da 
Guerra. 

Acompanhei por isso a acção de S. Ex. por occasião das reformas 
intro·duzidas naqueme departamento da União . · 

<Devo dizer m -esmQ ao honrado Senador e a:o S enado que um dos 
regul-amentos expedidos por S. Ex. está referendado por mim quando 
Ministro do Interior, e o fiz, Sr. Presidente, para dar valldatde, nos 
estabelec-imentos de ensino civil, aos diplomas· e certificados conferidos 
pelo Collegio Militar. 

Quer \Isto dizer que conheço, pelo menos em traços largos, a orienta-
ção e criterio que presidiram á obra atdministrativa do Sr. Marechal 
H ermes da Fonseca quando cogitou da reforma do ens ino militar. 

Vi depois, quando S. Ex. abandonou a pasta da Guerra., a sua 
orientação mutillada, o seu pensamento um pouco d isvirtuado na pratica. 

Por essa razão, :nada mais natural do que, .no momento em que eu 
dava uma autorização para ·reformar os colle.gios milHares, ampliai-a 
para todo o ensino n;jilitar, de modo a armar S . Ex . dos elementos ne-
cessarios para realizar aquilllo que S. Ex. julgou sempre ser a orienta-
ção mai•s acertada em materia de ensino militar. 

Em todo caso, a minha a utorização não é tão ampla como affirmou 
Q honrado Senador por S. PaUJQ. 

E' uma a ut-orização para fazer a reforma s~m augmento de des-
peza, quasi exclusivament~ uma reforma para rever regulamentos, para 
expurgai-os de defeitos e erros de uma falsa orientação que, porventura, 
possam ter e a que a pratica de dous ou tres annos já tem indicado 
que é necessari..o dar remedio. 

·Foi este o pensamento que presidiu a minha emenda. Entretanto, 
o honrado Senador por S. Paulo, para ser coherente com suas pre-
missas, devia ter conc1iüdo o seu disCU!'SO de com-bate, apresentando 
b.ases de accôrdo c-om as quaes pudessem ser feitas rus reformas, do 
contrario só tem o intuito de combater e de demolir. 

•Quem conhece o honrado Senador Por S. Paui\Q e o vem acompa-
nhando atravBs da sua vida parlamentar sabe que é u·m espírito pratico. 

Não custava a S . Ex., que não confia, como .nós outros, em que o 
Governo ~e sirva dessa autorização dentr<> dos limites dados, não 
custava a S. Ex. offerecer bases Que, discutidas, pudessem offerecer 
terreno em que se reaÍizasse o accôrdo e o congraçamento de toclats 
as opiniões: 

Não foi. isto que S: Ex: quiz; o que S. Ex. fez foi obra de de-. 
molidor e está: por certo, não ·honra a S. Ex. 

·Approvada a proposição . 
E' annunciada a votação da seguinte emenda: 
Fica o Presidente da Republica autorizado a .reorganizar, sem 

augmento de despezas, o ensino militar, observando, q_uanto aos colle-
gios militares, ats . seguintes bases: 

a) será man ti·do o curso de adaptação, que a1ão pode1'á exced-er de 
dons annos; 1 
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b) o curso geral serâ de quatro armos e, com feição eminentemente 
pratica, reduzindo âs materias indispensaveis"; 

c) o numero de aJiumnos do Collegio do Rio de Janeiro ·serâ de 
~00 e o de cada um dos outros dous - Porto A.legre e Barbacena -
de 200, ficando absolutamente prohibida a ampliação desses quadros, 
sejam quaes forem as razões allêgadas ; · 

d) o numero de a!umnos gratuitos deverâ corresponder â quinta 
parte do effectivo realme·n te existente em cada um dos collegios, não 
podendo ser excedido em hypothese e sob pretexto algum. 

· e) não poderão ser transferidos alumnos de u.m para outro co!llegio; 
f) o corpo docente serã. escolhido .dentre os actuae•s lentes em dis -

ponibilidade e, na falta, serâ nomeado sempre em commissão, Jlão 
tendo em nenhum dos casos d·ireito a gratificações addicionaes de 
exerci cio; 

g) as novas matriculas no Co!legio do 'Rio ãe Janeiro s·erão sus-
pensas emquanto o numero de alurnnos não ficar reduzido ao quadro 
·normal, de conformidade com as lettras c e d,· 

h) aos actuaes alumnos será permittida a conclusão do curso pelo 
. regulamento em v.igor. 

i) o Collegio ode Porto A,legre poderá ser transformado em es·co&a 
pratica de ensino militar, si o Governo julgar conveniente, ficando, 
porém, entendido que não pod·erâ fazel -o si·não dentro da TespecFva 
dotação orçamentaria; 

j) não serão creados novos Jogares .nem a.ugmentados .os vencimen, 
toiS dos funccionarios jâ existentes. 

O Sr. Francisco Glycel'lio (p6la orà;em) - Sr. Presidente, >equeiro· 
que V. Ex. divida a votação em duas partes, se·ndo a prim'eira a. que 
se .refere a ensino militar e contem a de!egaçã.o inconstitucional; e " 
segunda a que est>tbelece as bases para autorização. 

O Sr_ Pl'ea~deute - V. Ex. tem razão ; as mate1·ias são real-
mente distinctas. 

Vae se votar a , primeira parte. 

O Sr. FranciS'CO Glycerio - Requeiro votação nominal para esta 
primeira parte. 

Submettido a votos, é approvado 9 requerimento do Sr. Glycerio. 

O Sr. P·re1dode·nt e - Vae se votar a primeira part~ d>t emenda, 
que diz: 

«'Fica o Presidente da Repub'lica autorizado a reorganizar, sem 
augmento de despezas, o ·e·nsino militar." · 

Os . •senhores que approvarem a emenda dirão ~ si1n - e os que >t · 
rei;eitar.em .dirão - n.ão. · 

Responderam si1n os Srs. Ferreira Chaves, Araujo Góes, Pedro 
B<:r.ges, Candido de Abreu, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Urbano Santor3, 
Mr•ndes de Almeida, Tavares de Lyra, . Cunha Pe'drosa, Walfredo ·Leal, 
Si gismundo Gonçalves, Ribeiro de Brito, Guilherme Campos, Coelho e 
Cl.mpos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Nilo Peçanha, Bueno de 
PHiva, Bernardo Monteiro, Feliciano .Penna, Br.az Abrantes; A. Azeredo, 
José Murtinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães e Abdoií Ba-
ptista ( 27) e não os Sns. Francisco Sâ, Gonçalves · Ferreira, Muniz 
F .:eire, Sâ Freire, F. Glycerio, .Fe!ippe Schmidt e Victorino Monteiro· ( 7). 

O Sr. Pifesld~nte - A primeim parte da emenda. foi approvada 
por 27 votos' contra 7. 
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E' iguaLmente approvada a segunda parte da emenda. 
Approvada a proposição. 
São ~uccessivamente approvada>s as seguintes emendas·: 
§I 6. ° Fabricas. Fabrica de Polvora se.m Fumaça de Piquete. 
Gonsignem-se mais 7 :200·$, como complemento para o 1° chimico 

contractaqo. 
N. 14. <Arsenaes, depositas e fortalezas: 
Augmentem-se 50:000$, distribuindo-,Se a verba assim augm&ntada 

pela fôrma seguinte : 

Arsenal de Guerra da Capital Federal. .. . .. . ......... . 
Arsenal de Guerra de Porto Alegre ... : .. · .. ..... . .... ·· .. 
Arsenal de Guerra de Matto Grosso ..... . ...... • ..... . 
Depositas· e fortalezas ..... . .......... . .... .. .... . .... . 

Accrescente-se ao §I 1° g; 
. . . . . alugueis de casas. 

250:000$000 
100:000$000 

80:000$000 
70:000$000 

500 :000$·000 

§ 1. 0 rn. A abrir credito supplementar á verba 5" - Ars<maes, de-
positas e fortalezas - para attender á despeza de que trata o art. 25 
da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 191·2. 

•Redija-se o §' 10 pela fôrma seguinte: 
•Correrão por conta do saldo apurado dD credito a que se r efere o 

decreto n. 9. 528 , de 24 de abril de 1912, art. 1°, lettra i, além das 
despezas com material beillico, as decorrentes com a compra de machi-
nismos e apparelhamentos das officina,s dos arsenaes de guerra do Rio 
Grande do Sul e de Matto· Grosso . 

§I Continúa em vigor o art. 19, lettra i, da lei n . . 2 .•544, de 4 
de janeir-o de 1912 . 

. §1 - <Fica o Governo autorizado a vender, mediante ooncurrencia 
publica, sob a base de 400 :000$ a legua de sesmaria, o campo nacional 
de Saycan,. no Elstado do Rio Grande do Sul, reservando, porém, uma 
área, que prev-iamente sel'á demarcada, para campo de manobras e 
apljlicando o seu producto na compra de invernadas para os corpos 
montados. · 

§/ -Fica o Governo autorizado a ·despender na vigencia desta lei 
até a quantia de 21. ;500 :000$, afim de prover á defesa naciDnal, abrindo 
para ·isso os creditas que se forem tornando necessarios para as des-
pezas com a acquisição de arttilharia, fuzis, obuzceiros, munições, COIL 
clusão da Villa Militar, construcção de quarteis .nO' Rio Grande do Sul, 
em S. Paulo, nesta Capital e nos outros Estados onde forem precisos, 

. terminação das fortificações da Republica e para pr-ovimento de de-
' positos de mobilização, comprehendidos •farda>mento, equipamento, bar-
racas, material de transportes e de serviço de saude. · 

Supprima-se o §I 4° do artigo unico, por entender a ·Commissão que 
O•s offic!aes reformados não poderp rece·ber gratificação de qualquer na-
tureza, D que incidiria na violação do projecto· recentemente approvado 
pelo Senado, prohibindo as accumulações remuneradas. 

Redij;t-se assim: 
Fica o Governo autorizado á rever o regulamento da ,Administra-

ção do Departamento da Guerra, adaptand-o o systema do· fornecimen:to 
em· massa, podendo retirar do Thesouro a>S quantias neces·sarias ·a esse 
se-rviço, dentro das verbas consignadas no orçamento, des.de que haja 
diminuição de despezas. 

Ó Sr. l')ranelisco Glycemo (pela o1idem) requer e o Senado conse·nte 
na retirada da ;geguinte emenda; 
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§I 12. N. 14 - Supprima-se o augmento de 50 :·000$ 
deposi tos e fortalezas. · 

E' annunciada a votação da seguin te emenda: 
DeJSpezas especiaes. 
Despeza.s miudas, etc. 

Arsenaes, .., 

Restabeleça ,se a verba -da propost!)., consignando-se mais 50 :000$0-00. 

O Sr. Presidente - Os s·enhores que approvam esta emenda, que 
manda restabelecer a verba da proposta, c<Jnsigna.ndo mais 20 contos, 
queiram levantar~se. 

O SR. VICTORINO MoNTE'lRo - V. Ex. refere-se á emenda do Sr . 
Glycerio ? 

O SR. PRESIDilNTE - Não senhor; refiro-me á emenda n . 17, apre-
sentada pela Commissão, mandando resta-belecer a verba da proposta 
e consignando mai·s 20 con_tos . 

O Sr. V'iotomno Montziro (pela o11clem) - Sr. Presidente, ?- emen-
da foi apresentada pela Commiss-ão pprque a verba consignada no pro-
jecto da C amara era insufficiente . 

Não me parece que se deva orga;nizar e votar um orçamento desta 
natureza arbitrariamente, cw libitn·m de um· Senador que qu eira fazer 
economia de palitos. 

E u ouvi o Governo e a administração publica a respeito. 
Nestas. condições ·não , fiz mais p inão attender ás informações da 

aJlta administração da Guerra, restal;!elecendo a verba da proposta. 
O SR. PRESIDENTE - A emen da ~e que se trata manda re•s tabelecer 

a verba da pr opo-sta e accrescen tar mais 20 contos. 
·Os senhores que a approvam queira mlevantar-se . (PctnscL) 
Foi approvada. 
E' a nnunciada a votação da segui·nte emenda : 
Extraordin ar ios c-om ·grandes manobras: 

·Rest abeleça-se a verba da proposta, consigna ndo se 
sobre a· projecto da Camara. 

mais 
I 
I 

100:000$ 

O Sr. ·Vioto11ino Mon'4.eiro (jJela onlem) - Sr. Presi-dente, deante 
das informações do Miinisterio da G uerra, não nz mais do que resta_ 
belecer a verba da proposta. A razão é s imples. A outra Casa do 
Congresso cortou 100 contos de ré-is de manobras militares arbitraria-
mente, quando este a.nno , depo is das manobras, se veri'ficou que a 
verba não fôra sufficiente. 

O Sr. Pres~de.nte - Os senhores que approvam a em enda queiram 
levantar-se . 

Foi approvada. 
São reje•itadas as seguint es emendas: 
§I 8. o Soldo e gratificação de officiaets. Rest abeleça se a verba da 

proposta do Governo, suppriJllidas as palavras - gratificações por ser-
.;,iços especiaes e extraordinarios · ~ correndo por conta da verba a 
diaria de 4$ ao.s aspirantes e os addicio.naes de 2•0 a 25 % aos officiaes 
das guarnições do Amazonas, Pará, Ma;tto Grosso e Territorió do Acre . 

§I 11. Obras publicas. Eleve-se a verba a 1. -500 :00·0$, por ser in-
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sufficiente a dotação de 1. 000 :000$: para attender á continuação de 
obras encetadas e com contracto, taes como a reconsrucção do edifício 
da Secrearia da Guerra, do H ospital Central e outras repartições mi-
litares da União. 

Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra. 
Restabeleça 1Se a verba da ptoposta, consignando-se mais 30 :000$ 

sobre o project.o da Camara. 
Fabrica de Polvora sem Fumaça de Piquete. 
Restabeleça-se a verba da proposta, consignando-se ma:s 20 :000$ 

sobre o projecto da Camara . 
Onde convier: 
O montepio militar de que trata o art. 1·7 da lei n. 2. 290, de 13 

de dezembro de 1910, deve ser pago de accõrdo com n. ultima t•esolução 
do SupPemo 'J'pi·bnal Fue-dera\ refel·ente ao montepio. 

\Ficann prohibidas as reformas de officiaes e praças sem que s ejam 
julgados incapazes para o serviço, preenchidas as formalidad es legaes, 
'respeitando-se, entretanto, a lei da compulsoria obrigatoria. · 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a empregar até a quantia de 20 :000$ 

para a acquisição ·do mobilliario db novo edificio do quartel general da 
7" região ,. no Estado da Bahia, sahindo essa importancia da verba -
Obras militares. 

Destaquem-se da ·ver.ba - Hospitaes - 4 :000$ mensaes para a 
Polyclinica do Exercito. 

Ficam prejudicadas as seguintes emendas: 
§i 4. o Instrucção militar. Supprimam~se os collegios militares de 

Porto Alegre e Barbacena . 
§i 9 . o Soldos, etapas e gratificações de praças de pret. 
Abata-se da verba a importancia das etapas consignadas para 

3 '·0 a·umnos do Collegio Militar de Porto Alegre e para 20·0 do de 
M inas Geraes, 25·5 :500 $00(}. 

~: 4 . o In1strucção mLiitar. Mantenham se os collegi.os militares, 
sendo as clespezas com os a lumnos effectuadas pelos paes, tutores·, 
curadores ou protectores, com excepção da sexta parte do·S a \umno·s, 
que serão matriculados gratuitamente, des-de que sejam filhos de roi-
li tares ou funccionarios publicas federa:es ou estadoaes. 

§I 8. o Soldo e gratificação de officiaes. 
Mantenham-ise as addicionaes de 20 e 25 o/o aos of.ficiaes das guar-

n ições do Amazonas, Matto Grosso e Territorio do Acre, ficando, 
porém, prohibidas dia rias, representações, etc ., em face da lei n_ 2. 290, 
de 13 de dezembro de 1910. 

§I 9 . o Soldos, etapas e gratificações de praças de pret. 
Em Jogar de 255 :500$ diga.:se 205 :500$ para as primeiras despezas 

com os alumnos · dos collegios de Barbacena e Porto ;AI!egre, ficando 
30 :0<00$ pai-a este collegio e 20:000$ para aquelle. 

§I 12. Material - N. 2 - Collegios militares - Reduzida a verba 
de 20:000$ e não de 72:000$000. 

Supprima-se a ·autorização para a venda de terras de invernada 
do Saycan. 

Fica o Gover.no autorizado a empregar ·no Exercito o «systema 
das m a:ssas», porque dessa medida provirá grande reducção de despezas 
·com aiS praças de pret, sendo regulamentado este urgente serviço. 
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3n DISCUSSÃO 

3• discussão dá ·proposição da Camara dos Deputados n. 109, de 
1912, fixando a despeza. do Ministerio dia Guer-ra para o eiereicio de 

1913. . 

Sessão de 16 de O Sr. A(J:fredo EUis (*) - Sr. Ptresidente. 
Dezembro ·A-listo-me entre aq-uelles q·ue .pensam que, sobre 

. assu1ll!Pt<os miütares, quanto menos se discute da 
tri'buna, melhor p ara os i·nteresses do paiz. Por esse motivo deixarei 
de discutir o orçamento da Gu~eT.r.a e po.r esse !mesmo moti;vo deixarei 
de discuti r o d·a Miarinlha. 

Não é que eu não esteja de a.ocordo com 3;a reflexões sensatissimas 
feitas pelo relator desse orçamento, IQU'ando 'faz o confronto das nos-
sas despezas militares com as de outros paizes que, menos püipulosos, 
muito merios rrkos do q.ue o Brazil, alpresentam, entretanto, vastos con-
ting·entes :mi.litares, força armruda não só •para a derfesa como para o 
atruque. · 

Ffia,ja <vista, Sr. 'P ·resid·ente, o que ·a Confederação Balllro.nioa t-evela 
ao mundo estupefructo. Com urna rpopulação iniferior talvez é. metade 
da nossa, {)Oro um ürçamento collectiV'O inferior ao nosso, a Gre.cia, a 
Servia e o pequeno Montenegro rupr-esimtrum um <effeotivo d•à · p-erto de 
800 m-il !homens e varrem em pou=s ·combrutes a preponderancia do 
Imperio do Crescente, dependendo apemas Ida 'V'Ontl!Jde da Eur()lpa a eli-
minação do islamismo, mesmo de Constantinopla. 

Queria ílazer aligum<as considerações, mas não me j·ulgo com a au-
to.rid<l!Jde :necessaria. Entretanto, comü velho repu:bli,cruno, daria um {)On-
selho á parte intellectlwrul do Exer-cito brazile.iro. 

Entendo que o Exerc ito 'faria abra patriotica si :por.ventlud-a se reu-
nisse e 'J)'Or si apre..•-<mtasse como ildeal a eliminação, no seu seio, da 
.politica. Thndo em vista a alta e nobre missã.o de que está. incum-
bido, o Exercito devia, por :honra -sua, por dignidade da patria, afas-
rar~se desse ter-reno in-grato. 

Todo official que se quizesse envolver em po.Jitioa devia ser · re-
formado . 

Eis, Sr. •Pi'esildente, como eJ:~ten-do que deveri-a. partir db proprio 
Exercito a id-éa de entregrur a direc~ão suprema a •um ciivl-1. E não 
me refiro só ao Exencito; refiro-me tainbem é. Mari.ruha. SaibeTIÍ e.l!es 
tão bem como nós que ifoi um ministro civil que, durant-e a gouerra da · 
sucessão, conseguiu or.g>anizar o maiOr exe rci·to de en-tão; <foi Starton 
que, sob .a direcção de · Abralhan Lincoln, levantou, como Pompeu, as 
legiões que se lbat-eram <pela integridade da União America.ha . 

Foi Freycinet, q .u•rundo os exerdtos fran·cezes tinha m ~aJpitu.Jado 
em Metz e Sedan e <tin"ha;m sido esma•ga:dos em uma serie dé •batal·has 
na -fronteira do Leste, foi F .reycin:et q-ue levantou as forçl!JS -que fo-
ram se /bater contra os allemães, sal-va,ndo nã:o só a di<gnid:l!Jde da Fra.n-
ça como honrando as vel•ha.s traldições ·daquene 1JOVO -guerreiro. 

Agora mesmo, Sr. Ptresiden-te, no scenario da 'E•uropa, o que se 
vê? E' Úm mini<>tro civi·l que trata d-a organiz-ação do exercito inglez, 
o Sr. Haldnal, e, na França, Mil<lerand apresenta ·um trabalho do qual 
f•ui testemunha e com•n-Lgo um outro ndbre Sr . . .Senador, cujo nome 
peço .Ji.cença para declinar, ·o Sr. marecJhal Braz .Aibrantes. Mil1erand 
n>a pasta -d-a guerra e Delca.ssé na Ida marinha produzi•ram essa re:vi-
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vescenda do espírito militar francez, de 'modo que a França hoje 
apresenta um exercito extraord>na:rio e utna mar.inha ·tam.bem extraor-
dinaria .. 

·Po1<que razão nós, que imitamos 1Janta C<Yusa da. veJ.ha ffiuropa, não 
havemos <le imitar isso, que daria em resulta<lo a •unificação do Exer-
cito, em vez de sua se-pa!'ação P<Jr ·grupos? Pol'que razão o Exercito 
não ha de adoptar essa medida, quando deHia pó<le resuJtar •beneficio 
para el:le prorprio ·e grandeza ·para nossa patria? 

Nessas considerações, Sr. Presi<lente, eu 'POderia occupar a tri-
buna POT muito tempo; mas 'Prefiro synthetizar essas idéas nas pou-
cas palavras que acabo <le pronunciar. 

Elliis seTvirão ·pana ]ustid'i•car a emet!ida .q·ue vou ma.n<lar á Mesa 
e julgo de grand·e alcance,' ponque se refere ao credito necessari'O para 
continuação das obras Ide fol'tificação' do port'O de Santos. 

A forta leza Dui:J,ue <le oC'axias foi iniciada pelos planos do m are-
chal Mal.let, sob o governo d·o Sr. Campos Sanes. Para ella con;correu 
o Estado de S. Pau1o com 200 :000$000. 

Nella teem sido gastos m:il'hares de contos; entretanto a si·tuação 
da·quella •praça. de -guerra, ·collocald·a n11m ponto ide primeira or<lem, 
para a defesa da ci<la<le, é lpTecar.ia. Si mão votarmos esse cre<lito, o 
material' Q!Ue a.lli exi.ste fica;rá. complclamente perdido, porque o actu-a;l 
comma.ndante coronel · Rego Monteiro, id€ gran'de capacida;de m1.Jitar, 
distin.ctissimo, não tem albsolutamente .recursos .para a sua manuten· 
ção, limpeza. e conservaÇão. 

·Ainda mais, Sr. Presidente, ha necessi<lad·e ungente àe continuar-
mos com aquel-las obras, p·or.que o rpla.no .primitivo era não só de se 
edificar a fol'taleza, onde está. situada, corno tforte principa.l, tlenomi-
na,do Duque de 'Caxias, ·corno :tambem tfortifl-car o .lado oppo·sto da ba-
hia, levantan<lo-se um outro :forte no logar <lenominado iP.onta Gros-
sa. para se cruzarem os fo·gos. 

E~sas o1bras complemental'es nem siquer foram inidadas. Entre· 
banto chamo a attenção do Sena;do, clhamo a do !Sr. Ministro da Guer-
ra e a do Sr. Pre·siden te da 'Repuiblica para es9e 'POnto. 

0 SR. VICTORJNO MoNTEIRO - V. Ex. Item toda a razão. As con-
siiderações que acalba d€ :f.azer são rea;es ·e muito sensatas. O Governo 
tanto p€nsa desta. ma,neira que ailê jlá fui vota<lo . lllrm credito para a 
terminação das o:bras a que se refere. 

O •SR. ALF:REDO -ELLIS - Agradeço a V. iElx. a informação, que faz 
até desapparecer o obje~tivo da m:in!ha emend•a. S1·. Presi-dente, depois 
da declaração do nobre Senador devo dizer qu:e o 'P'rinci!pal defeito da 
nossa a<lministração cons;ste em iniciar muitas o!OraJS ao mesmo tempo, 
de fôrma que nen'huma dellas fica oonoluwa e al-gumas mesmo ao aban-
dono. 

Poderia alongar-me na tri·buna ·solbre esse assumpto, que reputo 
importante, demonstrando a necessidade urgente de se condu·irem as 
fortificações do porto de SantO'S, atten<len!do-se principalmente á.s 
circumstancias de que, fort>ifica:ndo-se esse, se ·fortifica o desta Capital. 

Haja vista o que se deu •nO tempo da revolta. Impedido d€ receber 
munições e carv.ão 'pelo porto d.o 'Rio de J a.nei-ro, . o Governo de então o 
fazia por i-ntermedio d.o de Santos. ·Lma:gi.ne, Sr. IP.residente, ·Si 1)orven-
tura naquelia época Santos .fosse •tomada pelas forças navaes? 

Ei·s ,porque as importanc ias ou sommas des<ti,nadas á fortificação 
ào p'Orto de Santos concorrem 'Para favorecer· o .por to do Rio de Ja-
neiro. E si ·porventura o Governo braz·ilelro realiz·ar o plano ideado pe~0 
general Mallet, podemos ·ficar tranquillos, porque, si aquelle porto não 



se torn ar inexpug;.z. v I, ficará, en~. e ~a:nlo. perJ'eitamente defentlidQ, çom. 
todas as tondições de inex·pugn aJbilida:de. 

De po;s da declaração do ·hon radQ Senador, ·Sr. :P·resi d:ente, deixo dé 
enviar a mi.nha eme·nda ao orçamento da Guerra, convenddo i:le que " 
meu escopo está attin,gido. 

O Sr. l'rancis·co Glycemo (•) -'Sr . :Presidente, .apr.esen tei na Com ·· 
missão de F ina nças uma emenda m a ndando conti'nuar no orçamento a. 
''erba de 42 :000$ ·para os p.uditores da 9" e 12" .reg;ões. Es:sa emenda., 
o nobre relator, de .ac·côrdo ·Com Qs illustres collegas de ·commissão, r ;,-
m<etteu-a á ·Co.m.missão de .Jus tiça . . /~.gora, .porém, S. Ex. e eu acaba-
mos de ver ifica•r q ue isto ·iá est'.\. contem~)lado ·no orçamento, na verba-· 
S.upremQ Tr i•bunai Militar e AuditQre s, ele onde consta o ot·dena:do de 
14 :0 00~ e a g.rat-ifi cação ele 7 :000$, perfa7.endo ·um total d e 21 :000$ an-
n ua:es pa ra ca:la um elos auditores. S endo dous os a udito t·es em ques-
tão, a verba é de 42 : 000~. ex!l!Ctam enle como e u .houvera 1])roposto. 

A s0omrrna to :a l é de 2•8 1 ::3<49$9919, ·e ne sta se encontra incluída a 
ma teria da respectiva ·emenda. PortantQ deixo de man ter esta emenda. 

Agora, outro assumpto, Sr . P .residente . 
O nobre Sena:dor pe:o R io !Grande do Norte apresentou mna em en-

da, em segunda d·iscussão, ~oncedendo ao Poder Executivo delegação 
para .refo.rma do ensi·no miiiüur. Tiv.e occasiã.o de combater esta emen-
da, a qu ~~l foi approvacla contra a:.guns vo tos de Sena:d.o.res. Mas qua n-
clo S . Ex . o no·bre Senador .pelo Rio Grande do Norte d ef endeu-a, r es-
pondendo ás minhas a rg,uições de i·nc onsti>tu:c!ona!li•dade, S. Ex. t eve 
a bondade de nos declarar que eu devia supprir essa lacuna a.presen-
tanclo bases essenciaes para a r eforma, .e então S. 'Ex. disse que ap-
portunamente examinaria, .com os nossos collegas de comm issãQ, o que 
eu houvesse ,por bem a1presen ta r, a:fLm de ·dar ou n ão a sua a.pprovação. 

E' preoJsamente, .Sr. P.residente, o que eu venho .fazer : submetter 
a o conhecimentQ <lo Senado disposições fundam en taes sobr-e as quaes 
o Poder Executivo possa edifi·car a sua reforma. 

Es tá bem visto que a emenda iná á ·c()mmissão <le J!\inan ças, nã·~ 
impedindo, e , a n t:es, s;en do :perfei1amente aconselhado que o r elator S<' 
entenda com o Presidente da Repub!ica, ou com o ill~stre Ministro •1-?. 
Guena, indagando s i elles estão o u .não de a<:ICõrclo com· a emenda q'll~ 
vo u ter a honra de apresentar . 

A hypo•t11ese de qualquer d•esa,ccõ.rdo d.o ·Pr esiden.te da R epubJi.ca e 
seu ·ministro poder-á offerecer .modificações li ge iras, ou m.esmQ · essen -
ciaes, .e desde Jogo m e 'Prom,ptifi.co a a:cceitar as mod.ificações lndi·cadas 
·pelo Poder Execu t.ivo, 1JOrque mai·s apto o reconheço 1para' indicar ta:es 
bas·e,,, !Pela drcumstancia de qu·e, .po r interrrnedio do estado maio:r e de 
seus ongãos de consulta scientiJ'J.ca, esbá :mais no casQ de att.ender com 
meilidas r.•teis a semelhante r e fm,ma . E assim o 'Senado te ré- consegu;. 
do normalizar o tramite .regimental, e lLmunando 'll ma mera delegação 
dada ao Poder Ex.ecut·lvo e substituindo-a pela acceltação <le bases · e.'l-
senciae.~ sobr e as qouaes o ·Presidente da Republica pos·sa melhor edificar 
a sua reforma. 

As ldéas que offer eço pode rão ser mais desenvolvidas .pelo Poder 
E xecutivo. E' ·bem d.e ver que ·n ã.o t enho a pretenção de estabelecer ba -
ses irrepr ehensiveis, 'Visto como não t enho estudos especiaes. 

Foi-me ·preciso ler autores que tratam desse assumpt o, c o.m ·r~pi
d ez, e foJ desta fó.rma que •pude ada,ptar o qu.e colhi n esses ruutores a 
essa emenda, afim <le offer·ecer a J.gum a cousa de util, quando mais não 
fQsse, vara o estudo <la Com missão d e FJ·nanças. 

(*), Esfe discurso não foj revisto /j)elo orador. 
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A n1inha em~enda é· a segu1n te: 
«Fica o P<esidente da Repub]i·ca aulori"a do a rever., aHerar e con-

soli·dar o r.egulamento e actos .relativos ao e·nsi·no mi.Jita r , comtanto q <W 
o·bserve as s.egui·ntes d·isposiçõe:s : 

Art. 1.0 O ·ensino mi·lJta.,. compreh ehder•á essenc ialm en.te : 
co) as escolas regLmentaes ; 
b) as escolas de s•uba lt e rnos ; 
c ) as lJUe fo-1~marem o'fflciaes ·para a cavallaria e infa;n taria; 
·d) as es'Peciaes de a·rtilharia, •po'<i imdo reunh· os .cursos scientifi cos; 
e) ·as das a r.mas :sc: e·ntif.ica-s, artil-haria e engenhar-ia; . 
f) a de gu.e.rra, visando ·es·p e·c ialm en~.e a i·nstituição do estado ma.ioc. 
Art . 2.0 10 en sino sei>lâ. prati:co ·nos cor-pos, inclusi·ve conferencias 

pa r a a divuLgação de t h eo r ias esse·n~ i aes. 

·Art. 3. 0 :S •er~: .Jkito ·ás praças .de serviço no:s .corpos a admi·ssão mLs 
e-s-ool·as, IS,egu.ndo as ·condições 1d o r egu lam-ento . · 

A-rt. 4. 0 iNão ·po<l·er-á .exceder n a r .eolf gamização -clQs.se serviço ás ver-
bas ·<'Le odes·pezas .já vota.das na :pr·es.ente lei , odispena a ndo o pessoal ex ce-
den te e aproveitando o s actuaes ·t i t ulares· do ens.ino com o:s mesmos· ven-
cin1e.n.tos. )) · 

Está data.do e as·signado. 
Essas bases ·podem ser 'Pe la •GommiS'são de F'Inanças completam·en-

te modifica·das, de accôrdo com o 'Sr . Presidente da Republka, que pôde, 
por si, ou pOr se•u ministr-o da 'G•uerra, .add i<Cio n al-as, reduzil-as e al -
terai-as como entender . 

E' de c.rer qu·e S·. IE .x. e•s 'ej a. perfe·ita m en te ao •Par do que é essen-
cia:l a~ce,rca.· -de~·se a~~sump.to; de .1noclo qu.e a Co :r ,mi.ssão po :] erá vo tar um 
traba :.ho util, de·ntro da Constituição da 'R.ep ubH ca . 

E' o qu·e tinha a d iz·er. (Mt !A,to bem; 1l'l (. t;c~o bem . ) 

O Sr. Presiide·nte - .vou .man!dan pro.ceder á leitura das div·ersas 
e-mendas que se ach3Jln sobPe a ·mu2.sa. 

O Sr. 2° Sect,ctario lê e são apo in rJ.a's as s·egu inte:s e mendas: 
. A o art . 1.." - H esta b eleça-s·e a verb a 10" rla •pro·posta - · Classes 

i.na·ctiva.s - na· ·im:pa ,J~ tan.c i a ·de ·9 .1 52 ::.?72$ , ,-~ .ev e·ndo .~er eiJ.mina-la ·dO 
orçamento da Faz.e·nda. 

Sala das ·ées.sõe.s, 1•6 ·d e •c1ez·é.mbr'O ·d·e 1-912. - Oliv·&!nr VcrHaclüor, 
§ 8. 0 Soldo ·e g.rati'fi.cações de ofl:icia e•s - Restabeleça -s e a verba da 

pro-posta do Gov.erno, ·s:u.ppri,m i·clas as pa ·av ra.s - gTatif i•cações por se!'-
viços esv ecia:es e extraord,i:nlarios· - cor.ren clo Pür ,c·onta da verba a 
diaria de 4$ aos aspirantes e os add id onaes de ,20 e 25 o/o ao.s off.iciaes 
{las g uarnições do .AJmazo.nas, IPa.rá, •MaMo Grnsso e T erritorio d-o AcrA . 

.Sala das sessões, 1•6 ele clezembro de 1912. - Gabriel Salgado. 
Lauro !Sod•l"é. 

Destaque-se da r ubrica - r.~stru.cção milHar - .por onde já é at-
tendid-o o tiro nrucional, a verba. ·.ae 40 :000$, ass im distl'ibui·da !par a a 

.co.nf.ederação do Ti-ro: 

Pe.s.soal : 

Director, .gratificação .. . .. . ... . . .. ...... . , . .. ....... .. . . 
Sub-director, ord~nad-o e grat ifi cação .. .. .... . .... . . .. ... . 
Quatro a·m.anue·nses, ~gratiücação ...... . , ... ~ . . . .. .. ~ . . . 
Um servente, diaria 'C1e 4$0 00 ... .... .. , ......... . . .. · . . .. . 

6 :000$000 
4 :8 00$000 
2 :400$000 
1 :-4;60$000 

43 
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E><pedienta, livros, map·pa.s, moveis, concertos .e ·pequenas 
d.espeza.s . . . . . . . ....... .. . ..... . .......... . 

Publicação da .revJsta O Tilro . ............ . .. .- .......... . 
5:000$000 
2:000$000 

18:000$000 Campeonato regulamentar da •C<>·nfederação . . ........... • . 

Sala elas sessões, 16 d·e dez.embro de 1912. - G'llibriel Sal.gad·o. 
Supopr"ima-·se a lettra f do § 1°. 
Sala · das sessões, 1-6 d.e dezembro ele 1912. - F. Schmiclt. - Lauro 

Sodré. - Gabriel Salgad·O. - Indio elo Brazil. 
Eleve-se a 2,5 .(JOO homens <> er.fec tivo dü Ex·erci.to, consig·nancl<>-se 

nas respectivas rubricas a verba necessaria a mais 4 . 000 ·praças de 
pret. 

Sa:a das sessões, 16 de dez·em.bro de 1912. - ·Victor·lno Monteir·~. 
A. Azeredo. - '.ravares de 'Lyra. - :Bueno de Paiva. - Franciseo 
Glycerio. 

Fica o GovernD a'lltorizado a reorganizar o Cüllegio Militar da Ca-
pital Fed.eral, ele accôrdo ocom a.s bases estabelecidas vara os de Bar-
bacena e Porto Alegre, eonservaJnlclD sõmente o numero ele al umno.~ 
acrualmen te fixado para esse insti tuto . 

Sala das sessões, 16 ele dezembro ele 191·2. Francisco G>lycer·io. 
A<> § 12 do ar t. 1°, ruocrescente-se: Fieand.o garantidoo em seus di- · 

reitos os actuaes auxiliares de aud itores desta Capital. 
Sa'a das sessões, 1'6 de dez·embro de 1912. - (Luiz Vianna . 
. A let·tra j do § 1°, ollld:e se diz : AJ<to Acre; Alto \J'Uru'á e Alto Pun·í1s 

diga-se: Alto Acre, AHo Juruá, Alto Purús e Taran acâ. 
Sala {las sessões, 1>6 de dezeml>ro de 1912. - Lau·ro Sodré. 
Fica o Pr·esid.ente da nelYUiYlka a utorizado a rever, alterar e co!l-

so·lidar os •reg-ula1nentos e os actos relati.vos ao ens:~no militar, comtanto 
que obs erve as .seg·uintes clispo·s:ções fundamemtaes : 

cos; 

I. O ensino milHar comprehencl er·á essencialmente : 
cb) as escolas r.egit:nen1aes ; 
b) as db subalternos ; 
o) a•s que ·fornecerel1ll .aff:i.ciaes á cavallar ia e infantaria; 
d) a ·especial cJ.e cavaHaria, pod.enclo-se-lh e reun.ir cursos scientiri-

e) as das ar.m.as sc ientifiicas, ar·ti!haria e ·engenharia; 
f) a .d·e ·guerra, visando espe·cialmente a insti•tuição do estado mruio•r. 
li. Sc· 1~á ele ·r '.gor o en!s•ino pratico nos corp<>s, .j.nclusi v.e conferen-

cias para a div ulgação de theorias essenciaes. 
III. Ser'á lidoto ~s ·praças de ·serviço nos corpos a admissão n as es-

colas . . segnndo as co·ndições quê o re~ula:mento jpr.escr.ever. 
IV . Nã:o poderá exceder na reorganização deste serviço •ás verb3.s 

de despeza votadas na presente lei, dispensando o :pessoal excedente e 
aproveitando os ar.tuaes tit'lllares de en'si·no com os mesmos vencimen-
tos e attrÍibuições. 

Swla das sessões, 16 de dezemoro de 1912 . - F1·ancisco Glycerio. 
E' igualmen•le lida a seguinte emenda: 
Onde convier: 
Os rrnach·ini stas e patrões do DeP3JI'tamento da GueTra terã-o ven-

cilnentos jguaes aJO.s funccionarios <la 1ne!: ma catego.ria do :Mi+nisteTio da 
Ma,rinha, 2\3 part.es dess·es vencimento.s con~tituinclo o ordenado e 1\3 
par·te a .gratificação ele exercício. lE-Iavel'á ' uma •sô classe de ,patrões, pas-
sm1do o aoetual 1° patrã·o a ter a denominação de patrão-môr, com <> ven-
cimento mensal ele 4·00$ 000. 

Sala das sessões, 1·6 de elez·embro de 1·912. - L auro Sodré. 
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O Sr. Presidente - A Mesa nào póde acceitar a emenda, porqu3 
estabelece equiparação de vencimentos. 

Vem á mesa e é J.ida a seguinte emenda : 
Os a•.tditores de guerra incl•ui·dos no respectivo quadro em virtude 

do art. 20 da ·lei .n. 2. 2·90, de 13 de dez-embro (]e 1910, são, n os te rmos 
da .referida lei, auditor€s de gueFra da Capi.tal Federal, competindo- lhes 
os mesmos direitos ·confer idos ao auditor ,geral da Mar.inha pe:a lei .nu-
mero 26, de 30 de dezembro (]e 1891 . 

.. Bala das sessões, 16 de dezembro de Hll!l. - Walfredo Leal. -
Aug~ t·o de Vasconcellos .. - Alcinclo Guanabara.~Ribeiro de Britto. 

O S r. PresidEnte - A M esa nã.o •p<Yd·e acceitar a emenda. 
F1ca s us·pen sa a discussão el a p ropos ição .para s·e ouvi.r a Commis-

são sobt•e as emendBJs rupresen t aclas . · 
.Vo tação em 3• discussã·o da proposição da Camara dos Depu tadvs 

n. 1, d ·e 191'2, decretando o Cod·ig·o 'Civ il Brasilei1·o. 
Sã-o successivBJmente a.pprovadas ·as seguintes em endas: 
A Lei Prelim~nar : 
Onde se diz <<'Lei Prelimi·nar», diga-se «J:n trod'llcção» . 
•«·0 Codigo Civil entrará em v igor 12 .mez·es depois de offic ia!mente 

publicado.» 
A ' (Lei ;p,reliminar : 
Art. A ob rigatoriedade das le:s, quando n ã-o fixem ou tro praz"J, 

começará no Distri·cto Federal tres dias depo.is de offi<!ia1mente publi -
cadas, quinze dias no Esotrudo do R io ele Janeiro, tr.i'nta d ias .nos Esta-
dos marítimos e no ele M::nas Geraes, ce.m dias nos outros, comprehen -
didas BJS circumscr ipções não cons !ituidas ·em Estad os . 

,Paragrap.ho unic·o. Nos paizes estra·ngeiros a {)brig·atori eclade come-
çará cinco dias de·po·is ·da chegruda do primeir·o corre'o expedido da Ca-
pital F eclerrul a1Jós a pub1Jcação. 

<(Parag-ra,pho unico. 1Nos 1:>aizes -estrang·eiros a obrigatoriedade co-
meçará quatro .mezes depois ele offici·almente publicada n a Capl•tal Fe-
deral.» 

Ao parag1·apho do art. 8° da lei preliminar: 
«Su.ppri.ma-se o paragapho uni.co do art. 8°.» 
«Ao art. 2. 0 : 

O art: 2° está deslocBJdo por se achar ·entre os que tratam, dos er-
feitos da Je.i no tempo . Deve, pois, pas-sar a ser 7°, isto é, o 1° clQ.:l 
que tratam elos effeitos da lei no espaço, passando o actua1 art. 3° ;, 
ser 2°, e assim por deante. 

A CommiiSSão não acceita a emen da . 

N . 9 - Ao art. 9o: 
•N. I. Su·poprimil..m-se as palav.ra·s: «•Por have'l-a .pe.t,diclo em. um pa;z 

sem a adqui r ir em outro» . 
A.o art. H: 
«Supprhna,m-se as palavraJS: «e elo tempo>>. - F e!iciano Penna.» 
«Art. 1-4. A successãio legitima ou testa;m.entaria, a ordem da vo-

cação herE:cl.itaria, os direitos dos herdei.ros e a vali dade intrínseca das 
disposições do testament·o, qualquer que seja a nat•ureza dos ben'S e o 
paiz onde se a chrum, guardado o disposto neste codigo a~erca das h ç-
n·amças vagas a'bertas no !Brazil, o'bedece.t·ão é. lei 111acional do fall.ecido : 
si es·te, I])OT·ém, e ra casa'do com .brazHeitra, ou 'Í ive.t· deix·Bldo filho braz:i-
leiros, ficarão su jeitos á lei brazileira.» 

Ao art. 18 : 
<(Os autores nacionaes ou estrangeiros, r esidentes fóra do paiz, Vi'..l 

que deUe se ausentrurem durante a ZicLe, prestarão n as ·acçõe.s que p1·o-
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puzerem, quando o r éo o requerer, camção suffkiente •ás custas, si· não 
tiverem n <> •Brazil bens rr:ovei·s, que lhes assegurem o ·pagamento.>> - F e-
Hciano Penna . 

.Sup•p.rimam-se <la part<J geral o•s ar ts. 17,_18 e 19, que passam para 
a lei preliminar. 

«•Aocrescente-se ao art. 6• o n. IV - Os selvjcolas» e •um paragra-
pho a-o art. '18 : 

«Os "":vhco:as á me;dida de sua aJda·ptação, sujeitos ao regimen tu-
lel!ar estabelec:do em leis e regulamentos especiaes.» 

Parte g·eral : 
·Ao art. 9• (Elimin<J-se a .referencia). 
Art. 15 : 
«As pessoas juridicas de di r e ito :pubLico são civi lmente r esponsa-

veis po r actos das suas a u tori·dades q•ue nessa qua Joidade cau sem dam.-
nos a te rceir-os, a-gindo de m odo contrari.o ao dire:to ou faltando a de-
ver :p rescripto p·O<:· lei, salvo o dh·eito reg'l'essivo con·tr·a os causadores 
do dam no.» 

Após o art. 33: 
«Art . E' ·permHtido aos chefes de famHia destinar u.m, [lr edio para 

domi·cilio de s ua <familia, ·com a clausula de ficar i sen to d•e execuções 
por. dividas, salv•o a-s que provierem de impostOs r ela tiv·os ao mesmo 
predio. 

Essa isenção durará emquanto viverem os conjuges e a té que os 
fiJ.hos completem a sua m a iorjdade. 

A.rt. •Para o exerci cio desse dia·eito é .necessa:rio que os ins tituido-
res no a<:t-o da instituição não tenham. dividas cu jo .vagamente possa 
por en e ser preju·dicado. 

Paragrapho u•nico. A jsenção se r efere a dividas posteriores ao acb, 
e não •ás anteriores, si se verificar que a so!ução destas to tmou-se i•n-
exequivel em virtude do acto da ins :ituição . 

· Art. .O preclio n.as condições acima elHa.s não poderá ter outro des-
tino ou s·er a lienado sem o co·nsentimen t01 elos interessados e ele seus r .J-
pres·entantes legaes. 

A.r t . A instituição 'Clevet'á cons tar de instrumento pu·bli·co, J;nscr!-
pto .no reg'i•stro el e immoveis e publicael.o na i·mprensa lo·cal, e na falta 
desta, na da capila!l do !Esta:elo». · 

Art. S3 . . ]}m vez de «adquirir, conservar, mod-ificar ou extLngulr di -
.r eit•OS>>, dig-a-se: «aclquiriy, .l~esg,uardar, transferir, mocli.fi·car ou extin-
g·uir drireitos». 

· AoQ art . 96; 
«.Supprima-se a palavra ·«essencia l.» 
Art. 112. R~d·i j a-se : 

•«Serão ·igualme nte annullave's o.s cont;ractos o·nerosos do devedor 
insolven te, quando a insolvencia fôr -notoria, ou houver motivo() .vara ser 
conhecida. do outro cont-rahente. 

Art. 113 . Substitua-se: 
«Si o que a ·dquiriu bem do insolvente ruinda não' houver pago o .pre-

ço, qÚi•tar-·~ e-11-a, ouv idos O'l interessados, e nã.o ·hav-endo 1-m.pugm.ação 
d•elles, cons.ig-noa.ndo-o em juiz·o . Havendo impugnaçã'D, e querendo os 
interess ll!dos promo1··er a nulliua d·e <:lo ll!cto, o preço •ficaná depositado atê 
a d·ec isã..o do. JJ.Jlei to . . 

-E' rejêita da a segui•nte emenda: 
Art. 116. Substitua-se: 
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·«Pr esumem-s·e fraudatorias <dos di·reiros dos demais -cred ores as ga .. 
ran.tias _qu e o credor notoriamente insolvente tiver d·ado á sua <divlCÍ:oi 
para com a lg um cred•o.r c hyrogr.aphario, qua;ndo já exi·sta.m outras di-
v i-das vencidas.» 

O Sr. Muniz l:'reõre (pe!ct onl.em) - Sr. Presid•ent.e, p.eço a. V. Ex. 
que mande vel'ifica,r ·a vota(;ãJo. Trata-se de •uma emenda que tem por 
fim CQr.rigir dou<tri•na do projecto. 

O Sr. ,Presidente A votação j1á foi feira. V. Ex. o que -poderá ra-
ze r é só requerer a veri·fi.cação da votação. 

O •SR. MuNIZ FRE<RE - •Péço •a V. Ex., Sr. •P•r•esi•d:e•nt e, que 1eia o 
art. 116 do ,p,ojecro que a emen da substitue . 

O SR. PREsmmNTE - Vou a Hende.r a V. Ex.: <<Pres·ume-s e fraud a-
to•ria.s dos direi'tos dQs outros credores as garantias de dividas a~nê!u 

b) as de su·balternos : 
c) a:s que fornecere,n officiaes á · cavallar.ia e infantaria; 
d) a especia l de cavallaria, podendo-se-lhe reunir cursos scientl-

ficos·; 
-e ) as das •armas scient ificas, artilharia e engenharia; 
f) a •de g uerra, visand.o especiaJimente a .ins titu ição do Estado-Ma ior. 
II. Será de rigor o ensino pratico nos co r pos, inclusive conferencia s 

para a divulgação de . 'theorias essenciaes . 
III. Será licito ás praças de serviço .nos cor.p·os a admissão nas 

escol! as, ségund·o as condições que o regulamento prescrever. 
•IV. Não poderá exceder na reorganização deste -serv-iço as verbas 

de -despeza votadas n a presente lei, dis·pe.msando o pessoal -ex,cerl ente e 
aproveitando os actuaes ti tulares de ensi-no com os· m esmos vencimentos 
e a ttribuições . 

·Sa la •das sessões, 16 de dezembro de 1912 . - Fn!?o"aisco G!ycm·i'o. 
É' igualmente lida a seguinte emenda : 
Qnde convier: 
Os machinistas e patrões d-o Departamento da Guerra terão · venci-

mentos ig uaes aos f u.nccionarios da mesma categoria do Ministerio da 
Marinha, 213 partes desses vencimento13 constituindo o .ordenado e 1 13 
parte a gratificação de exerci cio . Haverá uma só classe de patrões, 
passando o actua l 1° patrão a ter a denominação •de patrão mór, com 
o vencime-nto mensal de 400$000. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1912 .~Lauro Sodré. 

O Sr. Pr,esiÍJdente A 'Mesa n ão pó.de acceita r a emenda, porque 
estabelece equiparação de vencimento-e. 

Vem á me_sa e é lida a seguinte emenda: 
Os a ud-itores -de guerra ind uidos no respectivo quadro em virtud e 

do art. 20 da lei n. 2 .•290, de 13 de ·dezembro de 1910, são, nos termos 
da referida lei, auditores .de ·guerra da Capital Federal, competLnd,o-lhes 
os mesmos direitos conferido-s ao auditor geral da Marinha · pela lei 
n. · 26, de 30 de dezembro de 1 891. 

Sala à as sessÕes, 16 de dezembro de 1912 .-Walfredo Leal.-Au-
gusto de Vasconcellos .-Alcindo Gua·nabara . .,....,Ribeiro de Britto. 

o. Sr. Presddente - A Mesa não pó de acceitar a emenda. 
Fica ·suspensa a discussão da proposição para S€ ouvir a ·Commis-· 

são sobre as emendas apr esentadas . 
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PAR.ECER. N. 509 

A Oommi•ssão de :F i.nançaE' sub.mett.e •á consi-d•eração. do .S•en a;do o 
r esultado do seu •es•tud o s ob r e as ·Elrí1•e1l!clas ofrerecidorus· em 3• d•iscmssão 

á pro'J)os·ição d·a Oama:1'a .elos De'J)u tad'OE n·. 10'9, de 
Sessão t1e 2Q t1e 1.9.12, ftx;an d·o .a d espeza do •Mhüsteri•o da Guerra 

D ezmnb1•o para o fut111ro exerci cio . 
•cc.Ao art. 1. 0 RestrulJeleça"se a verba 10• da 

proposta - Classe,s Luactivas - na im portancia de ' 9, 1<52-:.51ii2$, d'ev;mdo 
ser eliminada do orçamen to da F'az en1a. - Olivei1·a Yallacrão. » 

•A Co.m.missão acceHa a -emenda ·de a.ccôrdo com .o seu voto no Ol"-
ça;mento -da !Faz-enda : 

· cc•8° - •S-ol·dD e graüJ'i.caçãJo de offi-ciaoes - R estrubeleça-se a verba 
d•a IP'~'Oposta do >Governo, supprimidas as pal·avras - •grati<fioaç'Ões pm· 

·serviços •especi-aeE •e ·extraordinarios .- co·Ji!'<e.Jl'do po1· ·conta · da verba 
a diar~a de i4$ aos asp-irantes e os adcli-cio.naes -d.'e 20 o/o e •25 % aos of-
fi-oia<es das .guanntlções <do Amazonas, Pará, Matto Grosso e ·T erritor i·J 
do ·Acre . - ·Gab•>iel Sa.lgculo. - Lmt1"0 Sorllré. · 

Esta prov1den<cia foi "'ejeitada pelo Senado e naturaJmente por 
eq.uivóco, e <l'ev<e ser a'àoptada. 

IC<([)eEtruque-se -da. ru·brica - Instrucção mi•lltar, ·por onde já é at-
ten:à-i-d·o o tiro .nacionall, a verba de 40 :•000$, ass~ distr<i•buitda pa.ra a 
Confed·eração 'do Tiro : 

PessoaH: 

Di~·ector, ·gratificaç_ão. . . .......... .. . . . .. ... . . 
Su b-director, prd·en-ado e g.ratLficação ... . .. . .. . .. . . . . . 
Q·uat1·o amanuen_ses, grati-fioação . .... . . . .. . .. . . ..•. .... 
Um servente, d•iaria de 4$•000 .......... . . . ••... .• .. .. . 

. Matel'i-al : 

Ex.pediente, Hvro:s, .n1appas, 1nov·eis, concertos e jpeque-
nas -des1Jezas . . ... . . . ..... . . .. . . . . ..... . . . ... .. .. . 

Publicação da. .rev·i·sta O T i 1·o . . . . .. . . . ........ .. .. . . . . 
Gampe'onato r·eg-u!a<m•entar rda .confed·eração ....... . .. . 

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

- 1:460$000 

5:00 0 $00 0 
12 :000$00 0 

11<8 :0 0 0$0 0•0 

Nf.Lo 'ha necessi-clacle d ess-a !Providencia porqua;J1to n a vroposta do 
Gov•e!'no se encontra n a 1'Ubit"i.ca .14" - Ma'terial - n . 31 -Juntas -de 
a li s·tam·ento ·e sortei-o - .à-esta·cad'a a ve1'1Ja ·de 50 . ·contos . 'J)ar.a as d.es-
peza;s -do ·pessoal, ·de ex;ped1e·nte, pu·bJi·caçõp;s, JJremio.s e m-edalhas para 
os concu:nos de tiro e 'Outr as 'à-espezas ·da Oo.nfederaçã,o do '.riro, a lém 
{le qu·e o CJredlito da ~'En1ba 4" não comportaria a deducção, po-r isso que 
se aoha todo appH:cado nos d·ivers·os ·ser·viço;s creados e -disc!'iminadO's 
n a respectiva tabella explioativa. · 

«Supprima-se a 1-eHra F do § 1. 0 - F . SchmicZet. - LcnlfT'O Sodre. 
Gab1' iel S«Zgc~do. - Jn;cUo c~o B1·•a.zil. 
A' vista do voto de Senado, na pr oposta da fixaçã-o -das r orças de 

l11llit', deve ser acc;lita a emen:da. 
<rEleve-se a 2:5.000 homens o effectivo do Exercito, consignando-se, 

n rus 1'espectivas rUtbri·cas, a verba necess-aria· a mais 4. ÓOO praÇas -d<e 
pret. c:-:- · U·llb!ano Sant01s. - Viot1ori1~o Mon!te-i1"o. - A. Azerreão. Ta-
vares cZe Lyra. - Bueno de Paiva. ,....- Fnmoisoo -G·lyoerio.» .... 
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Ap!)rovacla esta em enda a ugunente-se n a verba: 

9• - .Soldos, eta,p-as e gnati>fioa\}(j·e·s d•e praças d e 
. p-r.et . . . . . .. . ....... . . . . . . . .. . ......... . 

Sendo soldos e •gratificações . . . .. ................... . , . .. 
13. •90$ :00•0$000 

864:000$000 
Etapas. . . . . . . .. .. ......... . .. ... . .. .. . ... . 
Na verb-a 14• - ·Materóal - m. 22 - Farda m en<to ... . 
Na ver>~ba ' 14a - FOI"illagens e ·F ·errage=ns . ....... . .... . 

J\. Co·tnini .s·são ~re j eita esta e1nenda. 

2. 0-4•4 :000$00•0 
500:000$000 
10·0 :000$000 

<u l.o n. 
cHreitos os 
Vinnna. 

1'2 •doü art . 1. 0 accrescente- :: e : Fi~ca,nclo g·a·rairUclos . en1 seus 
'actuaes auxHiae.s de -aud itores <'le.sta CapHal. Lttiz 

A ICommissão r ejeita. esta em·en cla. · 

·«:\' lettra J do a rt. 1•, ond·e se diz : .A!loto ·A~ne , Allto Juruá e Alto 
>.'urús , •diga -·se: Alto Ãcre, Alto Juruá, A lto iP ur~t s e 'l'arauaoá. - Lntt?·o 
~;ocL?·é. 

A Gom.missão acceit.a esta e1nencla . 

«Fi·ca o Presid·en te .da, Rep·wblica a~ttod zado •a. rever, a l-terar e con-
S'olic11ar os regulan~lentos e actos relatiV•OtS ao ·en s i·no llnilita r, conTtanto 
JUe observ·e as seg.tüntes cli s·po.sições funela.m en:taes :. 

~.:O en sino miütar .comp.rehe'l·der'á Bssencia,lment e : 
c~ ) ' as escolas regimentaes; 
b) .as· de s ubalternos; 
c) as que fornecem •Offidaes lá cavaHaria e i-nfa ntaria,; · 
~~ ) •a especial ·ele •cavaJllaria, -p o'd.e.nclo -se-lhe l'eunilr cursos scre.nun-

cos; 
e) 1as da~ rumnas scienüficas, a:rti l1ha:ria ·e eng·enha:ria; 
f) -a ele g uer.ra, vi s·ancl:o es-pecia lmente a i·nsHtu'ição cl'O Est-a-elo-

Maior. 
m . •S1er1á de rig or o ensino 'J.)ra.tico nos co rpo s·, dnclu.sive conferen-

cias ·Pa:ra a divu lgação ·<'Le .theorias -essenciaes . 
•]!li. Será licit o ás 1p1raças •ele s·erv'iço ·nos >Oo rpos a aÇlm issão nas 

esco las, segundo aiS condições que o .pegu.1a rn·en t o !pl'es.crever·. 
l!V. .Nã;o 'poele1<á exced•er na r.eo:r.gan ização el·este seTviço ás verbas 

ele .cJ.espez·a vota:cla na presen•te <lei , dispensando o pessoa\ exced:ente e 
apr·ove:itando os ·aJctuaes titulat·e.s d-Ei ens ino com os m ·esmos vencimen -
tos e a'btribuições. ;- F?'Ctncisco G!_yce?':•o. 

A •Cmnmi.ssão. acce'ita a e1111en ela red•igi-cla d o oeg•uinte m·Oelo: 
I. 10 ensi.no n1ilitar ·cotT!tpTehenderá, •essencia1mente: 
ct) .as escolas regimentaes; · 
b) 1a :c1e s·argentos ·e artifi,ces ; 

c ) a <d·e oavallaria e infantar-ia ( theo1·i·ca.s) 
d) a de artilharia •e engenhari-a (theorioas) ; 
e) a el e estaclo-•ma\o.r; 
f) .escolas praticas •elas r e·spectivas a r.mas cbn es•pon-clentes ·ás escol-as 

the·OiriCaJS. Í 
IT:I. Será d•e rigor o e.nsino prati·co nos cor'J.)OS, in clusive conf·eren-

cias •para a eli vulg-ação de theorias essenda·es . 
n;r . S·e1'á lici.to ~s praças -ele serviço ·no.s . . cot'POE a admis.são nas 

escoaas, s·eguJlJdo ·as .·conel!ições qu,e o .t•egulaJ1.11ento presct·ever. 



wV. !Não po'd·erlá el''ceder, na reorg-a.nização deste.. serviço, ás ve.r-
Jbas de d'espeza votadas n.a ·presente ·l,ei, podend•o dispensar o 'J)essoal 
ex;cedente. 

,. 10 § 112 Jclo artigo .un:ico - s u1l:>stitua-se !Pelo s-eguinte: Hubs-istem 
em, vigor os ~wts. i ·3 0 .e 1'3-1 ·ela lei n. 1.'860, d.e ··4 ·d,e janei-ro -de ct908, . 
reVOigaclüS •paTa tOdOS ' ós efofeitOJS OS a;rü;. 20 e .21 dO d•ecreto •TI. 2.290; 
de 1:3 d·e odez·emb.ro -de 1.9ÍO e quaesqu.er disposiçõ-es .em eontmri•o." 

émmend·a so'bre á' .a-daptação d·o syst-ema do ·for-necimento em , massa. 
lRedi•ja-s-e assim: 
I(<!Fi!ca o 1Gove·nno autorizado a .rever o regula·m.en1o d.o departa-

mento -da Adm-i-nistração d•a Secretaria ele Elst:;udo da Guerra, .ado·ptando 
o systema rdo forneci.ment'o .en1 maEsa, podendo retirar do Tihesouro as 
qpanti.aiS neces1sarias ,à •esse serviç:.o, dent:ro das ver~bas· .co.nsignad,as no 
o·rça:m-ento, desde Q•Ue haôa -d'imin uiçã.o -de de.sp-eza.s .. )) 

«IF'i-ca o Gover.no a utoriz-ado .a reorganizan· o Colleg;o Militar da 
Oa1pitaJ :Fed.eral, d-e accôr-d·o ·c-om -as •bases ec-twb·e-J.e.ci-das p-ara os de Bar-
bacena .e Porto A·leg>re., •conservando -sómente o , numero de rulumnos 
actualmente fixado para ess•e instlt~1to . - Ji'?·c,ncisco GlYJCe<J'io. 

'E&ta emenda tem :POT .f.im uni.formizar -o ens ino em todos os Go.l-
leg-ius l\1!il'itar.es e a :n~taioria -ela C-0111'mis :.!·ão a a·cc-ei-ta, ·por essa pOJ1d·e-
rosa :razão . 

1Inclua-se na verba -autorizada d·e vint'e e um mi1l qu'inhentos contos 
a •co-nstrucção -d-o quartel -elo b-a·talhão d:e cac.ad-ot:es em N-itheroy.11 

1E-sta emenda ·d·eve ser· ac.ceit., . 
'Rio de Janeiro, ·1-9 ele •d'ez,enJ;br·o cJ.e -19·1'2 . - ffi_e<f:,cic<n-o Pennc,, Presi-

·clente. - Victo?'i!JW 111ontei1'o, Relator. - L. ele B••!hões. - U11bano San-
tos. - F'. Glycerio . - A. Aze~·eclo . - Bt,eno c'e Pc,ivm - T-avan~s cDe 
Ly1·a. - Ji'?lcmci!&co Sá. 

Continuação da 3• discussão .da proposição d:a ·ca.mara do.s Depu-
twdCls n. 109, de. 1912, lfixa.ndo a des·peza 1do Mini·s-terio da GU-erra pa.ra 

o ·ex.ereicio ele 1913. 

Sessão de 23 de 
Dezemb1·o 

O S!•. Vic-torino Monteiro pedindo a palavl'a 
·Õ i·z 1que, com os •u.Jtim-os di•ws de tralbwTho é devido 
ao seu or.gam1-smo enfra;que_cido, s•e se.n.te profun-

.e não vode.râ fallar cl•e '!)lé, p-or isso f[)ecle p·errri-i.ssão para· cl amente d-oent e 
fallar sentado. 

!Em s·eguilu.a cl iz üCc-u;pa,r a tribu-na uni-came.nte em cum.pr.imento ele 
um ri:goroso ·dev-e·r e i-sto por ter ·si•do o RelatoT do o-rçamento da 
Gu-er-ra, ·afim de eX>p.Ji.car ao Se·naelu e :a tod.o o paiz a -razã·o ele. certas 
di·sposi·ções q•ue a · .Co•mm1ssãlo ICl'e !Finanças desta Casa jul-gou· -conve-
niente incl-uir no proj·ect-o d·e orçamento Ida Gu·erra. 

Al·ém disso, como ;t.odos ·os S'eus illustres ,collegas s-abem, .um orgã.o 
mat·utino tev·e a co-ragem de, 'em lettl'as ·garrafa.es, em ca.beça,J•ho c·heio 
de - recla1'1te, ~Jrocurar m aeÚla1· ainda -mna vez os homens· pubHcos deste 
.paiz, prncedime.nto este que não sabe -oomo qualifi.cwr: .si de. requintada 
inconsci-enc.ia ou: si (de -cri•m:i.nosa perversid·&ãe. 

Nessa lo,:,al se -d iz que -a emenda a •pre..s,entada •ao orçamento em de-
bate, a .qua.l s·e refere á autoúzaçã.o dada ao Governo para ve.-nder os 
cam-pos nacio'naes de SaJ"can, ence.rra unla fo•rmidavel .pwtot.a, es-tando 

( 
I 



617 

inter.essaclo n essa :nego·ciata ind·ecente e immoral, '!1ã·o só o illus t re Sr. 
co:ro.nel J-oão /F.r.andsco P.er eir.a ld.e !Souza, •antigo ·c'h ef e .poH,toico rio-gra.n -
dens·e, 1Q.Ue prestou a ·t:;ste p-a1iZ os :m ais ll'·elevan•tes serv.iços, e é incontes-
tavelm,en•t·e uma da>s 1ndividuali'i 'a!C1•es :mais sym.p·atJhicas dQ 'BTa.zil, o 
qual, od'u•!'alnte a reJVo·luçãQ riQ-gr.anden·se 'Prestou os m·ai.s assilgnalados 
serviços á · ~.ausa P'Uiblica, demonstrando uma .crupaci·dade mil.itar extraor-
din·ari-a, ·Como o •Sr. Coro'l1'E1 Olavoo 18-ald•a n·ha, t•a:rnbem inca.paz de se en-
volver .em negocio menos .]].cito. 

Em relação ao coronel João l~ra.Ii.cisco , deve d i•zer ao Se,nado que 
essa loca•!, •c-om ser inveridioa, encerra o maior albsu.rdo possi'Ve1, não 
passando de uma m.i·seraVle l verrina . 

Esse illustr.e rio-grande'l1se, q.ue já .prestou r,elevantes 'serviços ao 
paiz, e que, o orador estiá rco.nrv·81Ilc irdo, ~no .cUa em que a Patri.a nova -
mente ·car.ecer de sua espada, do ·~·eu valor extrao!'d·im•rurio,. da su•a gnvn-
de tecJhnica mi litar, embora :poai·sa.no, correrá Pl'ess.uroso ao a.p.pello do 
p•aiz defendendo a no·ssa in teg.r idaJde ou a nossa ·ho:n-ra, si IJYOI'Vei!Üu'ra 
estiver comprom·etUda, esbá ·actu.a'lment·e .no o·stracismo, !'etirado das lu-
ctas a.ctivrus •da poliica rio-gran:dens·e, r esidindo no E •s trudo de S. PGiu-
lo, o:nde :Se PI,eocuppa, "uni·ca e eXlclusivainent•e na re.sol•ução de diver-
sos 'problenl1a.s .industriaes, d.e ~culjos es1tudos não se aparta, nã'O pens.a.n-
ê1o em quaes•quer negoe ios que esteja1n pi·eso.s no R io Granlde do Su·l, 
a c.ujp Estado tantos s.er·viçüs j•á p r·esto•u. · 

'Ü outro ami·go, o illus'lre .ol\.elfe republicano atacado opor essa folha, 
o Sr. coronel O l-avo Sa:ldam1h a, ~ um •hum·em trumbem cuj·o passado põe. 
aci•ma de •CJua.).quer s•uspeita o .se u modo de acção, não c~reoenc1o nem 
siq_uer ·à e def.esa. ~ 

.Só hoj e, ·so•U·be· o or'ador q ue ·o ·or.gão a •q•ue s·e .r efere s u rgiu par<'1.. 
combater o Governo 1da •RepubH.coa, po·rqu•e as suas inspirações são de 
formas diversas druq:uellas que estão conc retizadas na Con:stitujçã-o de 
24 ·cl·e f·evereir·o. Entretanto, o dh-.eclo·r •cless·e orgão de publlcildad.e de·via 
lem·br:a-r--se .que f oi, .doev·ido á •g enerosi•doad•e <'J.esota Republ.ica qu-e consen-
t iu, q·ue ·elle _·conseguiu aJdlq•u·iTir crup.i ba·es ·para fundar ·esse jorn aJI que 
só te m 'lllna divisa : ·conllbater •as institui·çõe.s e maou•l:ar a ·honra dos 
homens pu•büco.s . · 

Admirou-se o orrud-or tant o mais des·se ataque injusl'O, quanto safb.e 
que o ·dir·ector de,s·e ongão matutino é •um do·s hel'de iros de .um nome 
querido em to-do ·o p:aiz, ;nome trrudici'Onal, res•peitaJdo pela s ua j:ntegri-
dade em tod·as as •é.poca:s e em •todos os tempos .como um do,s· m .ai·s ele.: 
va·dos da monar•chia.; o do .Sr. Visconde de Ouro Preto. 

Qu·em repr·esenta u:n1 no~me d~ssa natu·reza, qu•en1 ten1 um encar -
go ·pesado de honrar •uma re•p•utação .que encheu 1as pa,ginas in teiras da 
nossa historia, qu·e p'O'r assim d-i-zer fo i ·um dQ:s car acteres ma.is inte-
gros e mais admkaveis que tem conhed.doo na su~ vi.da ( cupoiados) 
não pó de dar •respon.srubi li'Clades a eommentarios menos 'VeTild i·cos. 

A .eménda •so'bTe os oampos na·c.i-onaes .do Saycan 1foi inspirada na 
desnecess i·da,de d·esse.s te rrenos :na s ua qualidrude ode eJ.ephante •branco 
para o er:ario publico. 

Não neg<e qu·e ruqu.eJ.les. •campos são sup·e-rio·res; são de ·primeira 
qualicla.de •para crecqção ode gado vaccmm, ma•s quas i imrteis para o fim 
a que s e d·estina - · a creaçãu d·e g.a;do cavallar·. 

Ha muit'Os annos, des je a monarohia, a :a,dmini•straçãQ ·desses cam-
pos V·em sendo entre·gue a oDficiaes reformados .e ·effectivos do Exer-
cito, ·s em 'a ·m-enor vamtag·e'ln para o enario pubLi.co, po.i.s 1dahi pvucos 
teem sido o.s anima·es fornecidos ás força:S mon-taJdas d'O Exer-
cito, a.pezar de se empregarem todo< o.s esforços no intuito de se con -
segui r a li a criação •cavaHar. 
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Oi ta o testemunho d'o rSr . .Pires Ferreicra, mi<li-tar que esteve no 
Rio !Grande rd·O rSul e que imrpug·nou ·essa emenda, quando em 2" dis-
cussão, ·que :s.ab.e }Jerf·eitarnente que o o-rador quando fez essa pi·o.posta, 
q·u.e é sua ra.sp·iração antiga, foi unica e exclusdva:m·ente, não para qu,e 
o Governo ·aliena&se ·essa pro.prLed·ade, mas 'jlara ·que, com o ,produ cto 
da venda d·e algwmas leguas rd.e terra. adqui risse .campo.s SU;JlerioTe.s nas 

. proximird.ad•es o.nd'e houvessem corpos montados e que são ·em numeTo 
de 12 a lr4. 

Os campos h'oje no Rio Grande d.a Suj são caros· e não existem 
para arrenc1ar,-ca·J'ecenc1o .o Governo .d'e adquiril-os }Jara fazer inver-
rnad.as nas .proxrhnidades dos .c'O r;pos, o que obrigará a .g-randes· despez•ars . 
Ora, com o.s üampo.s ·d•e Sayca.n sã·o c1espenc1ic1os 150 :000$ a nnuaN, 
a lrém de nã:o ,prestaJ'em o s·ei' v!ço 1.)ara que são mantidos, de modo que 
melhor será d ispor a rUn ião, em co.ncurrencia .purblicà, do excesso ele 
.terreno d•essa 'Propúeda.d·e, adqu iTindo ·Cüm o drinh eiTo ·3JPUI'ac1o ou-
tras prorpriE;clad·es .proximas aos loga.res onde ex istem corpos mon-
tados . 

rOs cannpos ·de .Saycan não se prestam á cJ·iação d·O g3Jd·o cavallar ; 
OS •PaStOS Sã'O g!"'O:SSeiros. !Nos pastos ·m•ah altos, 8...s gramineas endure-
ci diaS defor.mrum os ani'maes, qu·e exigem ~L maior fi nura e a.s mel'hores 
forr.a-g.ens . -

r\Jén1 ·d!is.so, esse.s campos teem tT.IU·i·tas vaTgens que são atrktvessa-
d.as pe1o rio .Quara;hy, raJ.ém ele m·uHas e - extraond.irnari·a·s Iag-ôas, nas 
quaes exi,ste·m sanguesugas, que d·eva:sta·tn os a.ni~m~ae.s e os m.atam .. 

•ill a :provra •é ,gue ·desde o tempo da m ·o.narclüa •são en'viad•o;; rpara 
Jlá ·mHhar·es e rrn.i liha"res d1e cavaJllos 'Para a :remonba do nosso E ·xercito, 
e .em1 ·poucos n1·ez·es n1orre·m, .porque são · atacac1os pelas soanguesugas. 

Conhece bem esse~ campos, porque, quan·d'O J'eSi·dia na fr.anteira, 
era ']JOT a!.! i .a seu cami.nho par·a Porto Alegre . Muliüts vezes pa.ssou 
e;lli semanas ·e s·emana,s .em compan'hi·a dro seu amigo ·e par.ente General 
Menna lBarreto, ·então .Capitão e clirecto,r •daquena. invernada. 

Portanto, quandoa a1.)reosentamos essa em.enda, foi com o intuito d.e 
prestar rum serviço pulb.J ico, in chspensavel aos co-rrpos müntaclo.s d'o Rio 
Grancl1e do •Bul, que não teem, nas proxinTidades, um a i.n vernada, um 

, Potreiro, -um .abrigo. 
Esse facto ·é perfeitamen te eX'pli-cav~l, porque não só essa aliena-

ção SÓ podiia rS8r fei-ta emr !1asta pulbJi.ca, pOT COnCUTl'enciia p ub.Jica, 
como tam1bem ,foi ·dleterminaclo que a bas·e pa.ra .essa co.ncurrencia seria 
rc1e •40 0 •co,ntos por leg-ua .ou oito .contos ·por qu·adra. 

Oo-n1o é -que ·esS•e jornal ve·m d;izer que :é 'POT 'lnenos do seu 
v.alO'r? 

Os can1,pos ,da fronte ira, .em ·:m~elth·oers concljçõ·e,s do que este, teem 
at ting-ido a quant ia .ct•e 5'00 .co.ntos por legua ou 10 contos por quacl"a. 
e não são •da qualidade d os ·Campos ·dre .Saycan . 

Por conrs•egU!inte, a Commios·são fo i escru,pulosa, estabelecendo o 
p1·eço de oito •conto~ •por quad'ra ·OU 40 O •contos ·por J.egua, d·escle que 
camp'Oos superiores •attingiam ao ·preço de r500 co·ntos por Jegua e 10 con-
tos por quad.ra. 

C0"111IO, vois, se ~grita contra u1n acto justo, ele homrens ;de a:lta ,r-es-
ponsa;hi1ic13Jde rp~liti.oa •e in-drustrial? 

O acto da Gommi.ssãc de Finanças ·está ·ex)p.lioaclo, tanto mais 
quanto ficou .r.eservada a át'ea n ecessaria para as gra.nd'e·s ma.no·bras 
que alli iS!e devem realizar. 

hg·ora só resta ao orr·act.or expli.car o h1sto:ri.co cl·essa em.encla e o 
faz .g.ostoswmente, para que ·mais uma vez as manclibulas d·esse·s a·tas-
salhad•or es ela ·honra pu1b'lica encontrem a; \·e:; istencira ·ele uma verclad·e: 
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IHJ,sfa,mOS então -dleante àe um tr-ibUJJ,a-1 a qUe d•e,y.emos res-p-onder 
pe-los actos serios 1que praticamos? 

-E' 'é. 1\lma imprensa ,sem. im;:)Uta:bHiCLf!lde, ,onde qualque11· typo lnsi-
:gnif'icanLe, !para satisfaz-er a que.m quer que seja, ag-gride de uma ma-
n eira .mon.struosa os repr.es•enta,ntes . -da N-açã;o, 1Jedi,nd-o-lhe -satisfações 
dos actos qu e -pr.ati·ca:m no 'exerci cio de suas fun.cções. · 

!C onhece In-ais do .que ningu em e.ss.e.s ca.rr.1pos, !PÔrqu·e :tem -percor-
" ido quas~ tod'a a f.ro,nteir,a do s·eu Estado; semppe teve a . id1éa agora 
posta em ;p_ratica e sem pre se admirou de que o&· pod,e-res p-uh!i.co-s n ão-
t iv.essen1 ·ex•ecuta·d-o de longa cl a ta. 

·.Ap-ez;a:r ·<'Le ex-e-rcer funcções -1IegisJ,àtivas desde o a:dvento da iR.epu-
,bli·oa, nu-nca tratou <J!e,s,se assumtJto , ·po r que lhe parecia qu e elos pod'e-
res ~P~Uib lico·s clev-ia partir .essa iniciativa . 

Fe<i o Vi-ce-Presidente d-o Senado quem lhe. ·!Jembrou a necessidade 
ina:d·iavel de .consulbstan ciar em ' 'lei u ma autor ização ao Governo n,as 
cojn dições -que a -em·enda cons'i·g.na ; o -orador -não ;poz nis•so a menor 
du vid'a, ponqu·e a s i não competia nem sfq·u·er a re,SJponsabilidade ·da 
provi-dencia que era assm11!icla pelo preside.n te cl'o partid-o conser'Vad-or, 
ao qual está f ilia:do . Pro0urou o Sr . . Ministro d·a Guerra, que ]1he .expôz 
o seu pensa'lnento .e ·encarreg-ou o o·ra-d.o.r -d·e 1r'ed:igir a e':l: ·en cl·a. 

Eis ·Como surgiu •es·S'a emen da ·e st ella, porventu:nal se tornar uma 
r-ealicla:cl·e; si , p orventu ra, ·o .Sr. M i"üstw ela IGu en·cra tiver que ex'e-
cutar -essa med'i-ela; de certo ha ele fazel-o -de;pend•enclo -elos interesses 
·do T ·hesouro •e a:bJrindo .Co~ncmrre.nc i a que, mesmo 'con1 1base m~.n i·rn-a , 
a;ttraJürá 1;1ran d•e numero de con·currentes, mesmo elo estrangeiro .. 

Nessas 'Cond ições_, q'Üem é que póde enx·el'gar a mepor ·somma el e 
incorrecção, m ónmente ela 1parte ele q uem :ha tantos an~os se -rucha afatS -
ta·do elo R i-o Gran•d.e ;elo Sul ? 

[R]ealm en te, o -8-r. 'Corone-l Orlando Sal-gado estev.e n -esta ca:pital, 
mas S . ·E·x . veiu aqui •.pa~a -a-dqu i-r-ir campo.s em. IGoyaz, ,J\I[inas e Matto 
Gross'o, deixanc:o para 'i.sso procuradores competentemente h~t'biU
taelos . 

Com·o, ;pois, · se v-em f.erir um representa-nte ela .nação, .com pretextos 
a.JbS:O ~ IU ta:mren te 1Se!m ·bases? 

Crê ter expli•cado a •razão ele sen· ela emen-d.a · 'e justi:ficad-o da m a -
nei.ra m ais ·crubal que -clella só podem advir van tagens par a o erar'lo 
p ubli co. 

'T em , pois, -cmnp,rcid'o o s·eu e1•ever . 
. Encerrad'a a d·iS·C1.1SSã'o. 
·O Sr. P r eS'idente - Não .lla ·mais numero. 
Vou n1ancla:r p,ro'ce<l•e r á chamad-a. 

Procedendo-se á cha.mada, veriof.i ca- ~,e ·a a;usen·cia do.s S~rs . ·Lauro 
So.dr<é, Peclro :BorgeiS, iF'I'nci:;co :S:á, TavaJ'es ele •Lyra, INH-o .P.eçanh•a, .Sá 
F-reire, !Bueno d1e P.aiva, 1F . IG!y:çer•io, Leopoldo ·ele Bul-hô·es, ·A. . Azen edo 
e ICandielo de Abreu (11). 

O Sr. PlleSii:de-nte - H.e.s:poncleram á chamada a:penas 30 -Sr.s . S e-
.nQ do re.s. Não 1ha numeTO ; fic·a ad iada a votação. 

Votação em 3" d iscussão -ela -proposição da •C amara -elos. D eputados 
n . 109, ele 19'12. fixan -do a d•es:peza •do Mini•ster i-o da Guena para o ·. 

· exercício de 1·913 . 
Sessão de 24 d e . S ão succes·s1iva,men oo a :p.p-rova:cla,s a:s seguin-

De.ze·rn7.wo tes emen cla.s: 
<cAo artigo •unico - H-esta-beleça-se a verba 

10a ela propo.sta •C lass•es Inf!lcüva-s .na i ·mp·~rbanci ·a -ele 9 .1·52·:,572:$; 
d·eve-n-clo s ,er e-limi·n f!lda elo orçamento da Fazen da". 
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. «8° - Sold-o e •gratificações de oifficia·es - iRestwbeleça-se a verba 
de pro'posta do Gm'erno, supprimidas as. ·palavras .~ gratifi-cações por 
serv-iços especiaes extmord i-na:rios - cor-rendo 'POr .conta da veroa ·a · dia-
ria .d.e 4$ aos aspi-rantes e os ad-di·cionaes ,de 20 % e 25 o/o aos of.fl-
ciaes das •guarnições do Amazonrus, J'a!1á, .Mia>tto Çlrosso e ·Territorio 
do Acre, 

. «Supprima-se a lettra F do § 1 °». 
·«Elev-e-se a 2:5.000 .homens o effec tivo Ido . Ex·e!'cito, c onsignando-

se, nas res.pectivas rulbri-cas, a verba n ecessaria a -mais 4.000 praças 
de pret. - Urba no Santos. ~ Vi-~torino Monteiro. - A. Azere.do. 
Tavares de Lyra. - Bueno de Paiva. - Foram cisco Glyoerio. » 

Ap•provada esta emenda a ugmente-,;e na verba: 
9• - Soldos, etapas e grrutif.icaçõ·es de Pl'aças de pre t. 
Serido soldos e gr.atif.i·2ações ............ . .. ... .. . .. . 
E tapas ............ · ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Na· ver-ba 14" -Material - n. 22 - Fardamento ... . 
Na verba 14" - Forrrugeils ··e Fer!'agens ........ · . .... . 

2. 90~8 :000$000 
.864 :000$000 

2.044:000$000 
500:000$000 
lOO:Q00$000 

«A let ra J do arti•go unico, on·d·e se diz: A lto Acr·e, A lt-o Juruá e 
J~!·to .p ,urús, . diga-se. A·lto -A.c.re, Alto Jurulá; A lto P uros e Tarauaclá.» 

I. O ensino militar compr,ehender<á, essencialmente : 
a) as esColas .regi,Jn€nta·es ; 
b) a d·e sarg.en tes e a rtif.ic'es ; 
c) a de cavallaria e iniJJantaria c:th eoricas) 
d) ·.a ·de arti lharia e engenharia (bheoricas) : 
e) a -d-e ·e·stado-mai-or; 

· f) esco-las :p.raticas das respe2tivas a rmas correspondentes ás es-
colas Vheori<cas . 

H. Será d·e rigor o •ensino 1}ratico- nos Obrpos, -.i-ncJ.u.sive conferen-
cias para .a divulgaçã·o de 'bhe-orias ·essenci•a-es. 

III. Será' licito ás praças de serviço nos corpos-, a admissão nas 
escolrus, s-e-gundo as . condições que o r egulamento p-rescrever. 

1IV. Não pod-erá .exceder, na reorga.niüação deste serY.iço, ás ver-· 
bas d•e d-espeza votadas .na ·plfesente lei, pode•ndo clispensa.r o pes·soal 
exeecl-ente . 

«Ü § 12 do artig-o u ni-co - SU'bsütua-oe 'Pelo segui•nte: SUibsistem 
e:m >v ig o-r os -a:rts . 130 e 131 -da lE!i n. 1.8·60, d<J 4 de j anei.ro de 1·908, 
revo g·aocl.•OS •para todo.s os effeHos· o,s arts. 20 ·e 21 d-o decre to '!!. ·2 . 290, 
d·e 1•3 .(!oe -d.ez·emb r.o de 1910 .e quaes·quer dülposições -em .contrat·io. >> 

·Emoen-cla oSO•bre a ad'Opção do sy:stema elo fo.roneoi·mento em massa. 
Redi-j.a-se ·a ssi·m : · 
•«.Fica o oGov·erno a utoriz-ad-o a .reve-r o regu·la:m.ento do departa-

l len to da •Adm-inistração -d:a '8-ecr-eta:ria de Estado d'a IGuen~a. ado-
t,,tando o syotema do .forneci·me.nto em .màssa, podendo reti-rar do Th.e-
s·o'Uro .a s ~qu·a.ntias .neoosEari·~ls a esse tS·e·rviço, id€:ht-ro das verbas .cansi-
~·nrud,as no 'Q'rçam-ento, \desde que 'haja dim.itiu-ição de d esr>ezas . » 

«íl!'ica o IGover.no autoliza-cl'O a reorganizar o CoHegio Militar {la_· 
(:a,p ita l ,Federal, :d·e accôrdo com as bases esta'beleci'das P,al'a o•s de 
~3arbacena e !Porto AJ.eg:r é, conservando SÕ'mente •O numerÓ -ele alumnos 
ftctua•lmente ·fixad•o ·p·ara esse instituto.» 

•«'Inc-lua-se ua verba a uto!'l·zruda de v in te .e um mil! e qui-nhentos 
contos a ~construcção do quartel -d·o •batalhão d-e .caçad-o-~'es em· N i-
f:·heroy . ~ 
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'Fica ;preju.di-ca-d'a a ,s·eg1uinte err.·enrla: 
((1Fica o Presidente da .R·epu'bllica aut·oriz.a ci~o a reveT, alte rar e con-

l olilcl'<!:r os regu,Jarnent-oó e ·.,,0tos r•elat.ivos &o ensino m.i!itar, comtanto · 
que obser-ve as seguin te,s d•isposiçõés fu.nd amentaes: 

I. O Bnsino militar comprehencler'á essencia.lm·ente : 
a) as .e.scolas ;reg.i'me.ntaes·; 
b) ,as ·de ·Suba! ternos ; 
c) as •que fo;rnecem o'fficiaes 111. e.ava.Haria e infantaria; 
lcL) a especia-l de cavallaria, · podendo-se-l'h" reunír cursos s ci -

en t!i.f.i.cos; 
e) a,s cl•as rur·mas s.ci entificas, ar tnhar:ia ·C eng.enhari.a; 
f) .a de guerra , V'i.s·&n-:Jo esp.:cia.lmente a instituição do Esta do-

Maior. 
II. S eriá d.e ,rôgo·r o ensino p ra.•bico no•s c<>r pos, i.ndusive ,c-on:fer·en-

cia.s pa·na a .cl,i.vul.gação do theorias BS•senc;·aes. 
J]l ._ Ser'á E cito 'ás praças de serviço nos corPüs a acl'rro.i ssão nas e s-

colas, segundo as co.nd.ições qu•e o regu1a:me.n1,o 1prewrever·. 
·]jV . Não ,poüerá exee<le:r· na r.eorgan.ização cl.es te s erviço ás ve rbas 

Je d·eS:peza VO Eddâ s na prese·nte lei, dispensando O pessoal ex cede nte B 
"p:oveitand.o o.s actuaes titulares .à e ensino cmn ·os rn.esmds vencim·en-
tos e a-ttt·ibuições. - FHtnc{,sco Glycer;o . » 

tE' -rejeHa1j,á a .seguinte emen~a : 

'"Ao n. f2 do art. 1° accr·e.sce·nte-se : 
1Fican6'o ·ganantidos em seus direitos os actua es a•uxHia.res de audi-

tores desta ·Capital. i> 

REGULAMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS FEI'EOS PELO THESOURO 

·2" ·cliscus , ão da proposiça o da C>t.mara 
191'2, regula.ndo a.s eondições ele pag·a mento 
quadro do funcciona lismo f ede•:al, civil ou 
provide·ncias . 

Approva~a . 

.São a:p,provad·as as ;;·egu;ntes e·mendas: 
Ao § ··1" do n. llV ·do .art. 1. 0 : 

dos Deputad·OS n . 167, el e 
ás pessoas .estranhas ao 
:miLitar, ·e cla ndó out-ras 

'"Depois da , .pa lavra intentacionaes: ·"Que ficarão .sujeitos, 1odavia, 
á regra do .n .- .LV>> . 

•«.Paragr.rup;!Ío, ·que tená -o n. 2, a lterando-se ,a, :numeração (\los <pos-
tedo res ·no n. ]V ·do art. 1° : 

11<1Fica e:ntendido éJUe a reserva a que se refere o § 1° não exclue O 
oonheci·m ento ·da d·~speza pelo Tri·bunal el e Contas B o Govei·no Oa.s di >-
po&lções .que reg.em~ o mesmo trhbun.a.l. >> 

.Supprirna-.s:e .o a rt. 2.0 

TAXA DE ALUGUEL DE PROPRIOS NACIONAES 

•2" d·iscussãv da proposição d•a Camara dos !Deputad'os n . . 21.3, de 
1912, &etermi•nanclo que os funcc ionariós feder:aes , civi·s ou militares, 
que .residi.l'etn ·em 'J)roprios naoio·naes ou em predio -a.Jlugado .pe1a 
União, fiquem sujeitoo aci ,pagam<mto de uma taxa, e· dandv outras pro-
vi d'end as '• 

~<\..pprovada. 
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REDACÇÃO FINAL 

Redacção ' final das emendas do Senado á proposição âa CamC/Jfa dos 
Deputados n. 10~, de 1912, fixando a despeza do Minist'er~o da 
Guerra para o exercício de 1913 

Ao artigo unico n. 6 - FE~Jbrka d·e PD'l:v·ora sem Fumaça do Pi -
qu•ete - . aug1mentE1Jdà de 7 :200$ para prugromento dos vencimentos de 

·.u'ln 1° -c'himko contrn.cta;do. 
Sessão de .25 de 

Dezemb1•o 
Ao ·m esmo artigo n. 8 - Soldo e G·rati.ü.ca-

çõe·s de .Ofd'icia es -· Hes•ta:bl21'eça-se a verba da 
proposta .do. Gov·erno, su•P1)rimidas as palavras -

grati-ficações por .serviços especiaes e extra:oT.clinarios - cor.r·endo por 
conta ela ver.ba a •d iar.ia de 4$ •aos aspirantes 'e os a.dlclicionwes de 20 o/n 
e 25 o/o aos orfficiaes das guarilições do Amazonas, Pa,rá, M•atto Grosso 
e Territorio do Acre . · · 

A!o mesm·o ar-ti•go n. 9 ~ SoJ.do, Etapas ·e Gratificaçõe's a praças 
de ·pret - &ugmi'mta de •2 :908 :000$ para pagam'ento cl'e mais d<e 4.000 
praças d·e pr·et, sendo : 

'Soldn e grati1'i.caçã:o. . . . . ... . .... . ... . ... . 
Etapas . . . . . ...... .. ......... ·' · . ..... . 

8>64 :00 0$ 000• 
: 2.044 :000$000 

·Ao .mesmo arli'go n. 1·2 ·_ Materi•a l - Consig·nação "des·pezas es -
peciaes" , sub-consignação "forragens e . fen·agens" - ·augme~.trucla de 
100 :00 0$000. 

Ao mesmo arti•go n . !.2 - l\!Iateria,l - Cons>gnação cd'ardamento" 
a1.1gmentada de 500 :000$000 . 

Ao mesmo artigo n. 12 - •Mater.i~l - Con\Signação "Arsenaes, de-
posito§ e •fortaJ.ezas" - · àugmen1ada .éle 50 :0 00$ 000, fica,ndo assim djs-
tribuida a dotação : 

Arsenal d.e Guerra da Capita l F ·ed·eral. .. . .. . . 
Arsenal de Gue-rra ·d·e· õ?OJcto A legre .. ...... . . 
Arsen'a l ·Üe Gue.rra éle Matto Grosso . .. .. . . . . . 
Deposi tos e for talezas . ....... .. ........ , . .. . 

250:000$000 
100 :000$000< 

80:000$000 
70:000$000 

500 :0 00$000 

Ao .mesmo àrt. n. 12 -;- l\!Iruteri a l - Consignação "iOes·p<ezas espe-
ciaes>> : 

.Su)JJH'imam-J>e as palavms «despezas miud as etc. até 100 :0•00$, c,on-
Eervando-·~e as dotações da proposta . 

·A:o m-esm•o a r ti•go : 
Accrescente-s·e o·nde ·convi·er : 
•Classes inactivas 9.1:52 :'572$090. 
Ao pa,ragrapho 1°, lettr.a f: 
S•upprima-se. 
Ao mesrpo para•g rapho lettra g: 
Accrescentem-se a.s pa.lruvras "alngu.eis de casa .. , 

· Ao m·esmo par.agrapco leHra j: 
'"·:L\ccr··esc.en.te·m -Se clepÔ·is elas palavra~ AJlo ·P prüs ~s Segui.n~es: 

te ~l'arau acá>) . 
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AD mesmo paTag.rap,ho : i! 
Accrescente-se Dn<de CO'nvi·er: 
A aJbrir o -cr.edito ,su·pplementar á ve rb.a 5" - Arsenaes, deposHo:s. 

e fortal·eza.s - 1para attende~e· á .cles·peza d·e· que trata o ar. 2:5 da lei 
n. '2. 54•4, -de 4 dre ja.nei.ro de 1913. 

Ao § 4. 0 : 

·Supprima-s·e. 

Ào § 10: 
Red i.j.a- s·e ass1 m•: . 

' Correrão ,po.r con·ta do saJàD -apura-d o do cred.ito a que se refere ·O 
decreto .n. 9 .-52•8, -de •24 ·d·e ablt'il de 19112, art. 1°, lettra i, aJ1ém d'as des-
·pezas ·com material bell'ico, as -decorrentes ·com- a compra de maclünis-
mos e appare.llham.entos ·elas otfi.cinas elos ars·enaes de gueÍ'ra do lRio 
Gra;n.de do Sul e de Matto Grosso . 

·Ao § 12: 
,S.ulbstit-u.a-se pelo segu1n te : 
Subsistem -em vi gor os ar-ts . 130 e 1-31 da lei .n . .1 . 86•0, d-e 4 de ja-

n eiro de 1-90•8, n·evo.gados· para todos os ef.feitos os ·ar·ts . •20 e 21 ·do 
decreto n. •2 .• 290, .ele 13 el e C'e?-embro d·e 1910, e quaes•quer d isposições 
·e·m .con tr.al'io. 

A.ccrescente1n-se os s eg-uintes paragTap.llOS: 
~ Gontinúa em vigor .o art . 19, 1ettra 1, {la l eJ n. 2. 54<4, ele 4 de 

_janeiro de 19•1!2 . 
§ 1F1iera o •Gove:·no autori?.ado a v e.nde:r, n1·ediante concurrencia 

pu•l:>lica, .so•b a ·base C'e 400 :000$ a 1egua ele s esmaria, o campo nacio-
na:l de .Saycan 1 no Estad.o tlo R·io 1Gran :J e do s .ul, reservando, popén1, 
uma lá i'ea, qu·e prév.:.an1e.n te será · clmnarcada, para ca·tnpo ·de m!ano-
bras, e a~ppl"ican d o o seu 1):ro6:u·cto na ·con1pPa cl:e inveJ: nadas pa.ra os 
corpcs montados. 

§ !Fic-a o Governo autoriza -~ o a -d.esp·encler na v igencia desta 
·lei até a quant.i-a. de ·2·1. 500 :0•00$ .a'fi.m de :p.rover á ·defesa nacional, 
a;b r~indo pq,ra ü:so os ·cr·e d~itns que se fo.rem totr.nanào necessarios pa:ra 
as ·àe~:pezas C0'ln a acquis.:ção de artil1haria, fuz;is, 01buz•ei ro.s, ·munições, 
conclusão .'da Yilla Mi-litar, constr•ucção de qual'leis no Rio !Grande d.a 

.Sul, ·mn S. Paulo, ·em 1N-ictheroy, o tba;taJhão de ~caçado.res, nesta ca-
pital e no,s ou·b: os Estados on d·e forem 'P'·ecisos, termi naç1Lo das for-
tifiec ções ·aa R epublica e para provim·ento -ele depositas de mo•büiz•ação, 
com:pre•hendidos fardamento, equip.a,mento, b-&nracas, · .m.a1erial ele 
transpo·rtes e d·e serviço d•e s·a u de. 

~ !Fica o tGov.erno autorizado a r ·ever o regulamento do D.epar" 
tamento da Administração d·a Hecretarta .. -d'e E -stado da · Gu e!Wa, a-elo-
ptao:!do o systema d·e fo.r•n eci:m·eno em ma-ssa, •Podendo retirar do The-
souro as q~ua.nti.as nece.ssarias a esse ..s·erviço, cl.entro das ver·bas con-
signad•as ,J1D olfçamento, desde que •haja d;i.minu•ição de -despezas. 

§ IFka o Presid'ente da Repu1bJ.ica autorizado a •reorg-a.nizar, sem 
au~mento ·d·e despezas, o ·ensino mi1l:Har, 01bservanclo, quanto aos coLle-
g·ios mi'litares do .Rio de Janeir·O. 'Po1•to Aleg-r.e e iBa1ibacena., as se-
guintes bases : 

a) será m.antiç1o O CUl'SD d.e adaptação, Q•Ue não poderá ·exceder de 
{!ous annos ; 

.b) -o cur.so .geral sér"á d•e quatro ar1nos e, com feição eminentemen1e 
p.TaUca, rechnJ do ás 111::vter ias incliS'pens,ave1LS ; 

4 
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c) o .numero de alümnos do Colleg-io do Hio d.e 
e .o .de ca.da u m dos outros dous ~ Porto .Aleg-r·e 
2 00, ficam do absolut·amente prnhibW'\1· .a ampliação 
iam q·,tae.s forem. a-s '' azões a.J.leg-aàas. 

Ja·neir.o será de 600 
e .Bar!bacen.a - d'e 
des ses quadros, se-

{t') o ·num.e1:·o ode al·un:1nos gratuitos deve.rá -oo~nes'pnn1dter á quinta 
parte •do effecti'Vo realm·ente ·existente em cadá u.rn. d.o.s coLleg•ios, não 
podendo ser exceJido em hy-pothese e .snb prete"to algum; 

e) não poderão ser tra nsfewi·d.os a!lumnos Ci•e um para outro col -
leg'o.; 

f) o ·cor•po docente s·er•á .escol·hido dentre .as actuaes 1entes €fi dis-
poni•bilidad.e e, na falta., será ·norrle~d·o s:err:.pr-e em comn1issão, não 
tendo e·m nen hum . elo!! .cas.os direi to a grati-ficaç·õe~ a d'dicionaes dr: 
ex.erci.Ci·o ; 

g) .as .novas mrutr.iculas · do Collegio do R'o de ,Janeiro s erão sus-
pensas ·emquan'lo o ·nume.:.o ele a.lumno,s não ficar reduzido ao quadr·O 
n.o•rmal, .cJ.e confol'mid•ad•e com as .Jettras :c ·e d ; 

ih) aos actuaes aJumnos s erá permitUda a: conclu.são do curw pelo 
r.eg-ulamento em vig-.a.r; 

h o Ool•legio ·ele ·J?orto Alegre poderá ser t.rans.fo11 mado .em <escola 
pra'tlca do ensino m:il1i•tar si o G.ove•r•no julgar .conveni.ente, f•icando, 
por.érrl · entend'i•do que não pod•erá f·azel-o s.i.não d.entro da Tespectiva 
do'ta(!ão o•:çamentaria; 

J) .nà:o · s.e•rão ;crea:dos novos 'lng.ares . nem a ugm.enta•dos os venci -
mEJn:to·s dos run.c·ciona;rios já :ex•istente . 

§ Fica o ·.PnE.si.j ,e.n1e da R 0pu'blica autm·iz,ado a .rever alterar e 
cons•Cil;idar 'OS re'gu;J,wnem~:O.s e a.ütos re.la: ::iv.os .ao ·ensino n1i1H.a~, -cnm,tanto 
q·ue o•bse·rve as s·egu4n1es i'! iSlJOsições tf•un-damenta<es : 

I. O e>n•sino mUltar c om·prehenclerá,, ,e ,ssenCliaJm~mte : 
ct) as es·cola.s- Tegi·ment,aes; 
b) a •d:e samgentO's e u<Nifi·ces ; 
c) a de cavall.aria e -infantaria (theo•rica) ; ' 
d) a de ai"tilharia e eng.en,h<a ria ( theor~cas) ; 
e) a de es1::ado-maio·r; 
'/) es·co.Jas :pl'a1kas .ct.a:s •respecti.v·as •armas •cor.responclentes ás es-

cüJ.as •t•heo!'icas. 
JI. S eTá d•e ,r i-gor o ensbno pna1,J.co ·nos •conpos iniC'l•usi•v·e conf,erencias.. 

pana à. div·ulg-ação de ·theüol' ia s essen,ciaes. ' 
.III. Se r•á lict:ro '1'vs praças de serV'iço nos cor·p.os a a:dmis·são nas es-

c.olas, segund.o as condições que o ;regu;l'amento ]J•l'•escrev.er. 
rv. Não ·pocl.erá ·e:>eced-e.r, .na •l'eO'l'ganização d·este serviço, ás veTbas 

de d es,p·eza v·o<tadas 1t1a pr.es•Emte tlrei, 1poclendo des.pnsar o .p·es:soal e:>ece-
dente. · 

•S.ala ·das Com:mi·ssões, '25 d·ê dez:'embTo de 1'912. - Walf?'e,flo Lecol. 
Oliveirv:o 'Vcolk•clão. · 

:F·1c.a soibr·e :a m 1esa !Para ser d,i.sc uUd:a na s e:ssão s·eguinrte ..::le.pois de 
pubHcado 1'1!0 Dtia?'io do Cong1'esso. 

tApprova:a a .re cla;cção é o ,protj e.cto enviaào á Ca.m•aJra. 

.. 



CAMARA DOS DEPUTAbOS 

O Sl'. Pres.iclente Ac:ha -se so.bre a Mesa outro requerimento ,t1e 
urg-en::ia cbnee1Si·dú n estes te"rnTOS: 

Sc,ssão ele 29 c1c 
])czmnb1··o 

!Requeiro que, sem preJuí zo ela vot-ação elo in·-
çatnento ela · V·iação, s·eja conoecli.da •urg-encia par à 
a clis·cussão e votação das e:m enocla.s elo Senad·o ao 
<·l'can1.ento .da Guerra . 

Sala -da·s 'sessões, 29 el a clezemlbro .el-e 19·W. - João SiAnq,lido. 
ApprovaêlO . 
P~Etssâ- se á: cli.scussfto e votação das enl'e ncla.s elo Senado ao orça-

m ento ela ' Guerra. 
D i!scussfto uni ca .d·as ·e·Jnenclas -do .Senado ao p-roj ecto da ·Can1ara q11e' 

fixa a cleSJ)eza do Ministerio da Guerra. 

O Sr. Cal ogeras - 'Peço a V. Ex'. para Jnamda.r-lme o o rçrum eil to 
ela gu·erra. (E' 8c•tisjeito.) 

Sr. P resí cl e-n te, dir-e i duas palavras apenas . .sobre as emencla.s' re-
metticlas pelo ·Senado . 

A primei ra em enda .-contra a qual votare i, Sr. Pl·esh'l-ente, é a qu•e 
se inscreve solb o n. 3 e q u e a;u,gmenta o eff-ec·tivo elo Exe1·c'ito em 
4.000 praças de prét. 

Proc:urei, por occa.s.ião; ela dis·c:ussã·o elo or·çatnrento, c orh1bater o 
parecer da Commissão qu·e t•ecl uzi a o eJ!tectivo actual; n ão posso elo 
1n esmo 1no.do dar o nieu . voto pa.ra es·s·e a langam·ento q ue a eJnenaa·· 
pretend-e . · 

Reconh-eço a neoessi,dad·& de se attin,gir o effecti'vo minimo q ue o 
qúadro impõe para . os serviço~ corr espondentes, mas -es-tou · conven eiclo 
de que o unico mo-elo rprod'im1o de se chegar a ess•e ''es•u.Jtaclo é ser -exe-
cntada a 'le i .do sorteio mili·tar, sem a ugmen to ele des .. pezas, antes -~om 

r ed·ucção el ellas ·e com vantruge·ns pa;ra os serviços. 
Aconte-ce que o augme-nto de 4.000 praças e J..eva.va· o ,effectivo do 

Exercito de 21 a 2·5. 000 úraças, não at tinginclo o ,eilfectivo mínimo que 
os quadros consi·g·n.atn, o q.u'e é. un1 gTa'v;e inco.nveni.ente, grawi.ss·itno, 
porquanto dá a entend-er q ue a solução do pr01blema está sen:cl o pro-
teJ.lad-a, sendo a substi-tuição .da lei do sorteio pelo systema ·actual, que 
r eputó pessimo, qwe é o sysbema d'O Exercito profissionaL 

Pas·so, Sr. Presidente, a trata-r da em-e11da, CJUdo numero não sei 
ao ce rto, m as que restabelec-e um d ispositivo •que a Camara j á a;do-pto·u. 
Refiro-me á revi<goração d,e um credit'O espe~i al ele 28 mH c-ontos, ouro, 
que a Cam:ara, ele accõrdü .. com o parec-er da Commõ.ssão ele F inanças, 
recUsou po·r acha.r, co·tn inteira prooedencia, qu·e, tendo si·clo auto·ri·zada 
·uma emissão ele 100 mil -contos em a polices consigna<.las para esse 

44 
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fim d·e credito especirul, não h·avia n ecessi•dacle ele ·u·ma tdu.p.Ji,cata de au-
torizaçãü. Era um bis in iàent. 

O Senado restabeleceu a m edicl-fl, que a Camara tinha mandado e li-
Iuinar. 

!Mantenho o m e u Voto de 'fhCcôrdo com o .qu·e essa Casa ç]e Con-
gT.esso .d elib'er'OU. 

l? asso a tratar ago•ra da emenda n . 17,. •que se rC<fer•e á a utol·i.-
zação conceDida ao Poder Exec14tivo 1)ara vencl·er, <Jne{li.ant e ·ç.on_curren· 
cia -publi ca, é ·c·el'lo, o ·cam.po na cional d·e Saycan. 

8ei , porq·ue ouvi ·dizer 'ha .poucns dias ·pelo n1eu honra\Clo coJ.lega 
o Sr. Nabu.co d·e Gouvêa qu,e o ·v rufo r .des·sa prop·riedaôe é de lO 'mi-l 
contos. 

O SR. NABUco DE -GouvEA - Ma is ou m enos qu-atro mil contos. Nã•o 
se po,clePá ~pa,gar 111a is que 400 contos por anrno -e ai n cl:a as::ün1 esto-u 
conven ci elo de que o E stado nã'O püder-á v•encl·er por e.sse preço . 

O SR. ICALOGER*'s - Neste -caso essa parte da min•ha· angumen.taç1io 
vae clesaPJJ<Wecer -porque t in'ha ee-rteza d·e que no mome-n to ouv i 'O 
nolbPe D eputa do rallar · em 10 mil ·cuntos. E ' possiv'el •que o c alor rl·a 
cliscu:ssão não lllle ilJ18 l'lni tti:sse ouvir be'H1. · 

O Stl. NABUCO DE GouvEA - Foi u.m .Japso . Posso .gara ptir a V. Ex. 
que não se vendeu ainda , mas, _si o fizerem, será ·pelo ,preço que indilqu ei. 

O SR. CÁLOGERAS - Si bem que reconh eça que ess a região de 
Saycan não tem corre·spo.nclido ás esperanças que qh e estavam r eserva-
dais, p'Osso assegurar á Camara que ê um t recho ideal do territor io na-
cional para campo ele manobra s, quer isso -d izer qu e não se compre-
hende qu e o Poder Execut ivo f ique a utorizacl o a se deS1)0 jar, mesmo 
como reserva d·e uma lárea, ou d e uma zona o·nde o E xercito encontrará 
elem ento pa ra o adestrame-nto de suas qualidade-s profission aes . 

O SR . PEDRO MoACYR- A emenda elo Sen ado -cons ign a credito pa,ra 
a dquirir campos pa ra mánobras ; entretanto, a em<enda n. 17 manda 
vender o campo de Saycan tão apto para exer cícios e mano-bras . 

O S!t. CALOGERAS - O nobr'e Deputa·elo acaba el e fazer uma a lle-
gação ·que eu ia fazer. 

Não ·se comprehende que o Senado, au torizan do o Presidente ·aa 
'Republica a adqu iri r campo para mariobras, a u torize na emen'cla imme-
diata a vender o campo ele Saycan, que já possue e se ·destinp, ao m esmo 
fim . · Finalmente, ,s-obre esse m esm·o ponto acredito que. m-edidas des•3<1, 
ordem, tão serias e el e r esultaclo·s tão graves para o desenvolvimen to 
elas qualidades pr-ofdssionae1s do nosso Exercito, .não podAri·am ser to-
madas sem t erem •sido a uvidas as aut'Oridades competentes . Ao qu e 
me -çons ta, nem o ins·pector da r egião militar, n en1 as a.Jtas a utor i-
dades da Guerra foram ouvidas a ~· espeito , razão pela qual nego á 
emenda o meu voto . 

O Sr . . :Mial'li.O R e<rmes (m,oviml"n,to í~l-e cuUenção ) começa cnzendo que 
qu e as .suas primeiras palavras s CJjam el e encomios justos e m er ecidos 
a os seus co!J.egas que t eem tratado da defesa nacional . 

~La,In enta que não tive1sse ticlo, na 2:' cliscus·são {110 orça111ento ela 
Gu.erra , opportund ade para expôr o trabalho qu e elaborou. 

Não foss·e a ex ig·uidade do tempo e expor jft á Cama ra o. ·estudo 
comparativ-o entre o·s exercitas das principaes potencias militares e o 
do nosso paiz, para demonstrar qu e o Exercito br"'zileiro nfto peza 
tanto como se diz, sobre os nossos orçamentos. 

, Passa, em seguida, ao estudo •das organ izações militares -elas prin-
cipaes potencias, com especiaHdade das dos paizes an1ericanos, fa zen ilo 
consid erações a r espeito ele cada uma cléllaJs . 
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' Faz um estudo financeiro comparativo entre esses paizes e o Brázil, 

julgando que cabe a· responsabilidade da situação actual do Exercito 
aos antecessores do Marechal H ermes, na pa·sta ela Guerra, e ao Po der 
L egislativo, votando um orçamento que burla •por completo a lei el o 
sorteio, não permittindo o preenc-himento dos claros para o effect ivo 
el e suas unidad es tactica.s e estrategicas. 

Conclue, pedindo para ser incluida J10S Annews da 'Camara a ordem 
do d ia elo almirante Toga quando, por occasião el e dissolver as esqua_ 
clras que operaram na campanha co1ntra a Russia, se separava dos seus 
commanclanclos·, afi<m de que o coração ele cada um dos ·seus coll egas 
fiqu e bem a vigorado no ardor patriotico que e li a traduz. (M1 11Dto be1m ; 
mwito bem. ) 

O '51r . João Sian,p>fi.cio - Sr. PTesiclente, a Camara dos Deputados 
rernetteu para o Senado F ederal ·o projecto de orçamento ela Guena 
com uma clifferença para menos de perto . de 300 contos em relação á 
proposta elo Governo, o que quer dizer que a Camara dos Deputados 
a pprovou .o orçamento com economia . 

O projec to de orçamento da Guerra volta do Sen ado Federal co m 
o augmento appro.ximaclo de 30 mil contos. 

A ·Com missão de .Finanças, 
1 
devendo se ma nifestar •SO·bre as em en-

clas· elo Senado ·que el1evavam ele tal modo o orçamento, deu o seu pa,_ 
recer favoravel a a!lgun1as dell as, ex i.gidas en1 no1ne n1esn1 o ela de'fe·.j=3a 
nacional ao Senado Federal pelo Poder Executivo. 

A e~Bas en1endas a Commi·ssão de Finanças deu o seu parecer 
favoravel, como disse, porque não po·dia discutir, n em lhe competia 
discutir, qual o interesse naci-onal .ou· quaes os motivos de defsa do paiz 
que ex igiam tal accrescimo ele cl espeza. 

O SR . CALOGERAs - A que emendas se r efe re V. Ex. ? 
O SR. JOÃO SIMPLlCIO - A·s ·emendas que augmentaram o effectivo 

do Exercito e que conceclera.m um cred ito especia.l ·para. acquis ição . el e 
a.rmamento e munições. 

O SR. CALOGERAS - Ma.s a Commissão . ele Fina;nças, qua ndo se eJi.s_ 
cutiu o orça.mento, .nos dous t urnos regimentaes desta oCa.sa, chamada 
a. sua. a.ttenção pa.ra o problema., ag·iu de modo contra.rio. Que aconteci-
mentos de clous mezes a esta parte motivaram esta. modificação el e 
pa.recer ? Não podemos votar nas trevas ! 

/ O SR. JoÃo SIMPLICIO ---" Respondere i ru V. Ex.: a proposta elo 
Governo consigna.va. um effectivo de 21.000 hotnens; a Commissão r e-
duziu •s·e a 18.000, isto é, deixava diversas unidades do Exerc-ito comple-
ta.mente desfalcadas ele pessoal. 

Em a.ttenção á proposta. elo Governo e pediclo·s r eitera.clos do Poc1er 
Executivo, manteve-se a. proposta.. 

O que se deu dura.nte Bstes clous mezes a que.- anucle o mleu oillustre 
colleg-a, talentoso representa.nte de Minas Giera.es, ign.a-ro; foram em 
todo· cruso motivos ele ·defesa nacional ... 

O SR. ·CALOÇlERAS - ·Os juizes somos nós . 
~O SR. JoÃo SIMPLICIO - . .. que extgtra.m esse augmento, que t"e-

cla.mara.m que as forças destacadas, •por exemplo, ""OS •Estado·s· ele 
fronteira, com regim•en to tendo a.ppt'oxima.cl•amente 1·5 a 20 homens, 
pudessem contar a.o menos com um •effec-t ivo -um tanto maior. 

. 0 SR;. CALOGERAS - E' que o-s effectivos reaes teem s ido •Clesvia.clos 
i)ara outras zona.s onde •não deviam esta.r . 

O SR. FONSECA HER&ÍEs - Isto prova ,a. cl efi c-iencia ·d.os eff ect ivos. 
ü Sn1 •• JOÃO SnviPLICIO - A ·Commissão mão pôd e, ·e·ntl'etanto, dar o 

seu assentimento a tocla.,s as emendas. 



Era o que m e KJompetia d izer ·á •Cam ara, fri sando ·bem um pon to 
qu e o projecto do orçam ento . . in elo ela Oam ara com ce rca de 300 

contos de econo m ia,voltou elo Senado com um a ug m ent·o ele 30 mil con tos. 
'll}ncerra da a discussão das -e m endas el o Senad-o ao p roj ecto que .fixn. 

a cl espeza elo Min isterio ela Guerra . 

O ':l.'. Pl.resiclente ~ Vou sui)m et ter a vo tos a s emen clas elo Sen nelo 
n.o o rçamento el a G uerr a. ' 

São successivam ente postos a votos e ='\.PP I'OY aclas as e men das elo 
Senacl.o ao o r ça:rn ento el a Guerra, n1enos as ·seg·u intes que fo ra m I'C.i•e i-
la.clas · · 

•Ao a rtigo un i co 1.1 . G ___: Fabl'ica ele r o tvo ra sem Fumaça elo P i-
quete - a ugmen tada ele 7 : 200~ 110 ra pagam ento elos· venc imen tos el e 
um 1° chimico contractaclo . 

Ao mesmo art . ·n . 12 - :.\l[ate ri nl - Co nsignação «Despezas es-
peciaes>>» 

.Suppr im am-se as palavral3 «clespezas miud as, ·etc . , nlé 100:000 $, 
conservando -se as do ta ções el a PlOposta . 

Ao m esmo paragr apho: 
J~·ccrescente-se ond e conv ier : 
A, a brir credito supp lementa r á ve1·ba 5" - .'\ r s;en fbeG, cl eposi tos e 

f orta lezas pa ra attend et· ·cl espeza de Que t •·a ta o •a r·t. 25 da le i 
u . 2 . 54 4, ele 4 el e j a neiro ele 1912 . 

Ao § 12 : 
•Substitua -se p.el-o seg·U'in te : 
.S ubs is·tem ·em v igor os arts . 130 e 131 el a le i n . l . 860, el e 4 el e 

janei ro de 1908. r ev-o-gaclos para todos os effe itos os ar ts . 20 - e 21 elo 
decreto n . 2.29.0, el e 13 ele d.ezem l) l'O ele 191 0, e quaesq uer d isposições 
em co nt rario . 

Accr escen tem -se os segu in tes paragraphos : 
§ >Oont in úa e·m vigo r o a r t. 19, letra ;. ela lei n . 2. 544, el e 4 

ele j a neiro d.e 1912. 
§· Fica o Gqverno autori za do a vender, 111 ecl ian te concurrencia 

publi ca, sob a bruse ele 400 :00 0$ a legua ele sesmari a . o ca mpo na,c ional 
ele Saycan, no Est ad o do R io Gran de elo Su l, reser\,anclo, po r ém, um a. 
ár.ea, que previa m en te será cl ernarca cl a , p a r a campo ele anan o•b ras, e 
appli cando ü seu pro cl ucto n a co mpra. el e in vernadas pa ra os corpos 
m onta dos . 

•§ Fica - o -'Gov erno a u toriza do ·a rever .o r egu la m en to elo D epa l'ta-
m ento ela :A clm ini•s tr a ção da Secret ar ia de El3 tac1 o da Gue rra, a dap ta ndo 
o sys tema do fo rnecimento .em m assa, po de ndo r e tirar cl.o Th esouro as 
qua n tias ·n ecessarias a -esse serviç-o, den t ro . cl a,s verbas consigna.cl as no 
orçamen to, desde que haja 'd iminuição ele cl espeza .. 

O Sl'. PJ;fasic1ente - O proj ec to e em end a s vão ser cl evo lviclos ao 
S en ado. 



SENADO FEDERAL 

Discussão unica das emendas do Senaclo, rejeitadrus pela Camara 
dos Deputados, á proposição n. 109, de 1912, que f ixa a despeza do 

Ministerio el a Gueri·a . 

Sessão de 30 de 
Dezmn1wo 

O Sr. Victorino Montell<ro - Sr . P r es i·clente, 
eu apenas quero consultar V . Ex., 001110 clirecto 1· 

ele nossos trabalhos,. sobre a fórma mais prati ca e· 
conveniente para i r cland~o a· opin ião ·ela 1COI11 1nissão el e Finanças sobre 
as e1nencla•s. Parece-n1e ' que tnelhor !Se i" ia que eu fosse clancl.o a op in ião 
á proporção que ellas fossem sendo pwpostas á votação . 

O . SR. PRESIDEN'l'E - Perfeitamente. 
O Sn,.. VICTORINO MONTEIRO :___ Mas, a n tes ele V. Ex. 1111CJar esse 

serviço, peço li cença para proteBtar, e1n .no1ne ·da Coí111111 issão ele Fi-
nanças . do Senad.o, contra a allegação feita ·na Camara pel.o membro ela 
•C.ommi ssão el e (Finanças daquella Casa, r elator elo orçamento da Gu.erra, 
ele que o Senado havia augmen1aclo de •ce rca ele 30.000 co.nlos o orça-
m ento votado pela Camara . 

•I sso não ~ verdade. O S en ado a;ngm•entou a ve rba ele 2 .1·50 conto~. 

orea11do ma•is 4. 000 ·praças •ele pret. <J q ue é uma me'dida inadiavel, lm-
prescinclivel . E es.sa n ecessi1d.a'de .não surg·iu depois que veiu da Ca·nla-
ra o orçamemto; ·ell a persiste ha muito tempo. sendo reclamada pe:oi; 
poderes . p!Jbli-cos e pela nação in·teira, e só é ele a:clttnira 1; q•ue, sendo re· 
lato.r da cutra ·Casa _un1 :militar, qu e devia conhece r . ele sobra tocla.s ~s 
n ecessiclacles el o Exer-cito e rm a,is elo que :eu, · que sou shn ples sol llatlo 
ra.so. não tendo sique.r as ho:nras de 2° ten ente, clescon·heça n ece.ss·icl'J~ 
eles per.sh:;ten-te.s e incli s·pensaveis lá no ssa in'teg-rkla:cl e, incl epenclenc i .. l.., 
PcM e t.ranq uilli<dacle. E ditas es•tas ,patl•avras atfirnx1 que só esse !'oi o 
a ugmento fe•ito rpe:o Sena-do. · 

O Sr. Pr.eSÕJdente -'- Attençã.o. Está em di·scussão a emen da ao a r -
tig·o •u.n-ico, n. 6. 

Ao m esn1o arNgo, n. S - Sol cl.o e g-ra-tif icações ele oeficiae.s - T! es-
tabel eça-se a vePb.a ela pl'01Josta ,elo G·overno, suppriJnicl as as_ -pa lavras-
g;rati'fiéações ]JO.r serviços es.peciaes e ext raord inarios - correndo ]JJt' 
co-nta ela verba a 'Clia.ria ~ele '!~ aos <1-~il}) ira.ntes e os adcl ic.ionaes ele 20 o/o 
e 25 o;o aos offici.aes a·as g·uarnições do A 1nazonas, P-a1·á, Ma.tto Grosso 
e ~ee1Titorio do Acre. 

O Sr. Vic>~orino Mont]eiro (pd~ct onl.em ) - A >Commissão roa,nte.rn 
esta 0111end.a. A ;razão ~que dete·rJninou a ap-resentação ·desta etnencla r~oi 
R, seg·uinte : a vi da é .n1uit-issin1o ·cara na s g·uarniçõe.s- elo A_cre. do Am·r:~
<O'nas · ~ de lVI[!lto G rosso, e ·não é justo que se procure t•ormd-a ma~s 
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difficil ai nda áquelles que vão ser v.ir em tão longinqua.s .regwes, quando 
os etnpregados civ'is teem', nas .mesmas condições, um a ug tnento p.ro-
porci·onal. 

A Com-missão procurou dotar o orçamento da verba necessaria , po•r -
que julgou mai.s muia l a.>-.sim ·procecle.r elo que da.r a utor·ização ao Go-
verno. 

A Commissão, ,po is, é el e op:.n.ião ~Jue a elTIIenda seja manti'cla . 
E' mantida a em en cia do Senruclo . 
·Ao mesmo a r t igo n. 1.2 - Material - Consi·g•n açr~o «clespezas e<; · 

peciaes», .srub-·cons·ig·nação «forra gens e f errage·n\S» - aug·n1enta<da de 
100:00 0$ 00 0. 

O Sr. ViQtorino Monilairo (2Je l ct· o;rten•) pede, em nome da Com-
m'ssão, a ar:anutenção da emen da do Senado. 

E' .mantida a emenda . 
E' annunciruda a votação 'da seg-uinte emenda: 
Ao mesmo a t,f igo n . 12 - Ma terial - .COn signação c<-.\,rsenaes, cle-

po~ i·tos efürtaleza.s» - augmenta<la de •50 :0 00$000, ficando assim dis-
tribuida a dotação : 

_<\,rsenal ele G uerm ela 10apita.1 l!'ecl eral . .. . . . . ............ . 
A rsenal de IGuena de lPorto .Ateg.re . ..... , . .. ... .... . .. . 
A rsenrul d e Gu-erra ele Ma:tto Gro~so ........ . .. . ..... .. . . 
Depositas e fortal ezas . .... . ....... , . ... . . . . ..... . . . . . 

250 :000$00 ') 
100 :000$009 

80:000$001 
70:000$000 ---· ___, __ _ 

500:000$000 

O Sr . Viotorino Montlei ro usa ela .palavra ,pela ordem, pecHnel<J a 
manutenção ela lnesma etpencla. 

'Post<~. a votos é mantida a em en da do Senado . 
Annunoiacla .a quarta emenda ao .mesmo a·rtigb n. 12 : 
Ao mesmo a rt. n. •1 2 - Material - Consignação «Despezas es-

peciaes» : 
Supprimam~se .as palavras «despezas miudas, etc., até 100 :000$ •> . 

conservan do-se as dotações da p roposta. 
Man tida . 
Ao mesmo pa:ra.grapho : 
Accnescente-se o·n:cle convier: 
A a brir cJ·eelito s upp' eme-nta r á verba •5" - Ansenaes, deposltos ·2 

fortalez·as - para anendet~ á d~speza el e que •trala o ·a rt. 25 ela le i nu·-
mero 2 . 544, 'el e 4 d•e j a:neiro de 1912. 

O Sr. V ictorino iMonteiro - S·r. Presiden te, em v it' lude ele clis·po-
s içàQ de lei, o lQ.ove:nto ado·pt ou maior nu.m·ero d>e <J.J)e rruri<Js nos ar.se-
naes . 

O Govetno pede que se mantenha. esta ver.ba. 
'A Commissão !Pensa do m esmo .modo nara tol'llar uma r ealidade os 

o rçamentos da Republica. 
E' mantidoa. a emenda . 
Ao § 12 : 
Substitua-se pelo segui-nte : 
~ubsistem em vigor .os a r ts . 1•30 e 13•1 ela lei n. 1 . 8·60, de 'i de ja-

n e t.ro de 1908, revoga-dos para to.clo ·os effei-tos os a rts. 20 e 21 elo el e-
ereto n. 2 . 290, de 1'3 de dezembro •el e 1910, e quaesque r el is!"o.sições enl 
f:O n trari~ , · · · 
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O Sr. Victorino •Mont·eiro - TraJt.a-.se, Sr . Presidente, de a.udito.res 
ele guerra. O Senado sabe que ha a este .respeito um a gra-n.cJ e ·c onfusão. 
Para reg·ular e.s-te J-acto à Oo•manissão a·presenta a emen·da restabelecen-
ci'O a lei ·que r eorgla,nizou o Ex·eroito e n1anda q.ue fiqu enl. s em e ffe ito ü 
a rt ' go .re:auvo •á lei que ·trata v a· •des te assumpto e toda.s as outras qu<l 
vies.seJ.n incidi.r naque:la q·ue -reo.r.ganiz.ou o Exercito. 

•E ' uma lei moral e po r isso a Comm issão pede que ceia mantida a 
emenda. 

E' ·rnanlic1a a em·en:c1a. 
~Accl· e.s.centen1 - se os s·egu in·tes par a.g- tapl1os : 
§ Continúa .em vigor o •a rt. 19, ·Jetta i, da le i n. 2.54'>, •ele 4 

ele j>Lne'it·o -d•e •1912. 
§ 'F'ica 10 !Governo autorizado a veneler, m ed ian-te concurr·enoia 

•pu.blica, ·zob á :JJase d·e 400 :000$ a legua de s·esmaria, o ca.mpo nac:io·nal 
de .Saycan, n o .E·stado do· :Rio !Grande do Su.J, r eservand·o, po1•ém, mna 
''área, que ·prêvia;tr. -ente ~er'á de1narcacla, pa1t a catn,po de ·tnanobras, ap-
p.licamdo o seu produc'Lo na com_pra· de invernad·as para os corpos 
montrudüs . 

O Sr. Vioborino Mont·eiro - ·Sr . ·P!r-esid.e.nte, 1i1sso foi a.ssumpto d·e 
urn lo·ngo ·cl:i.s·curs-o 1neu en1 que ~sus tentei elo l:tl'Ocl•o •n1·ai.s tell··n1inante .que 
era •uma medida de alta conven~·encia . pu·b'li ca . 

Por -es ta r.az·ão a ~oo.rnm l ssão pede que se m·cu 1ten1ha .a e1nencla . 
•§I rFica iQ IGover.no autorizado a des pend er ·na v ig·encia d.esta .1e•l 

rutê a qu antia de 21 .·500 :•000$ af•im c<e '[Haver á det·esa nacional, a bl'inclo 
pará isso os c.reel.itos ·que se forem ·tornan-do nece>'o san:iüs prura as 
des pezas .co~n .a acq.uisiçft.o de art:U.hari·a, f uzis, obuz·eh·os , n1unições. 
co·nclusão .da ;vüla. ·Militar, const rucção de qua!'leis .no Rio !Grande ~lo 
Sul, em .S. IPruu lo, em \Noittheroy, ü •lJatalhão de caçaelo•r.e;s , n esta i031pi-
ltial ·e noc oubms Estadtos onde forem precisos, tel'm.inação ·elas ·forti.ti -
cações da 'Re·publ'uca .e para JH'·Ovim e-nto (\e cle,posi·tos ele m·olbiilização, 
co=prehencli<d·OS f·ar.a.amento,. equi}Jamen to, 'lJarrac~, mater.ia.l clé ·tran s-
porte e ele .serv'iço -ele saude. 

:m· mantid'a a ·8111·e"nd.a . 
§ ,.'Fica o 1Gov·e·Pno auto•ri~ado a ~rever .o .reg-ulatne.n1:o do Depar-

tamento ela •Acl.ministTação da .Secretari•a -ele E .staelo el a Gu er.ra,. a-cl o-
ptan.clo ·O sy.stema do ,fo r.necime.n•to em massa, .pod·endo Tetirar do 'l' he-
so,uro as quantia~ neceSsaJr!ias a esse ·serviço, ·cl entro cl·as v erba.s con:si-
g·nadas no orçamento, desde que hajà c11hninuição · ele -cl es:peza. 

O ·Sr. Victorino Monteiro - ·Esta e.me.mla, ·s r. P.resi-clen te, d.iz •ada-
ptar .no ·Exercito .utn sy:s•tetna cl•e 1:ornecilnento e1n mas·sa, •l emqJ•raclo 
pelo r·epres enta·n te -elo Pi.atuhy, um elos !!)rocer.es elas •dlasses an:maclas . 

10 illus tre P .resklente -ela .R.epu•blica decla•rou que era u-ma meeli cl a 
ele a lta :necess,iclacle .e que vinha ·hal'Jnonizar ·e unifon.tn:izar cer{os ser-
v'iços -ela .Secretaria ela IQue•rJ'a relativos á ·es te assun' :P'lo . . 

A 10omu\'issão p·ede que se mantenha a emenda . 
E' ·tna:ntida. 
O [Yro jecto vai ser su•hmetticl.o lá •Camarà . 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

d Sll. !'!residente O Sr . Deputado João ' Simplicio requer ur-
gencia para ~. ünmecliata discussão e· votação elas .emendas llllantidas 

pelo Senado ao orçamento ·da Guerra. 
ü requerrmento é o :seguinte : Sessão de 30 de 

Dezernbro «Requeiro u rgencia para i1nn1ecl ia,ta discussão 
e votação das emendas mantidas p elo Senado .ao 

orçamento da -Gu ena. 
Sala ·das sessões, 29 de dezembro de '1912 .--Joc'ío Sirnplicio." 
.Appr-ovado. 
Discussão unica d1~s émendas mantidas pelo Senaclo ao orça mento 

da Guerra. 

O Sr.. Prlesidente - Vou submetter a votos as em-endas. 
Para que a Camara mantenha o seu voto ·é 'necessario que as 

emendas sejam rejeitad-is por 213 dos Srs. Deputados presentes·. 
São rejeitadas as emendas ns. 1", 3", 4", 5" e 6" por unanimidacl.e 

cl·e votos. E' flipp.r.avada .a 2". 

O Sr. Son1•es dos San.tos (p-ela o•·clMn) - Sr. Preside nte, pedi a 
palavra s impl-esmente para fazer .sentir a V. 1Ex-. qu.e votei el e accôrclo 
com a maioria da Camara -contra a emenda· d.o Senado au-torizando a 
ven da elos campos. é\e Say•can e votei assim em ·obecl iencia a um artigo 
ela C-onstitu ição, que nestes termos diz: 

•Art. 6•1, paragrapho uni co. wüs prop.rios nacionaes que não forem 
n ecessar ios para -o •serviço ela União passarão ao domínio d-os Es-tados 
em cujo territorio es tiverem si tuaclos." 

Portanto, votando, co-1110 votei, eu quiz sitnpl estne.nté g'arantir o 
pa.trimonio elo 'Ri-o Grande elo Sul. (·llfuvto bern; ?n1tito b!J'I I't.) 

O Sr. :Pe:dro Moacyr (1Jelct o1 ·c~e -m) - Pedi a . palavra, Sr. Presi-
dente, não para tomar tempo a V. 1Ex. e ·á 'Camara, mas apenas para 
declarar que faç_o completamente minhas as -o-bservações d-o nobr.e D epu -
tado pelo Rio Grande à o Sul, o Sr . Soares elos Sa.ntos. Per motivos 
ele ordem constitucional, que são preliminares á questão, e po·r motivos 
el e ordem intríns-eca elo mesmo russumpt-o, vo-tei contra a aliÉmação que 
se qu eria fazer elos -Campos ele Saycan, constantes ela emenda elo Senado. 

O s .... R'ibeiro Junquc!ira (p elct . onlem) - ·Sr. Presi-dente, se'n !en-
trar. como o meu collega, na questão da co.nstHuqionaliclacle ou não da 
m edida votada pelo Senado, julgo qu e não •é -ovportun.a, n em devemos 
trata r disso .em cau da or~amentaria : · · · 

I 



LEI N. 2.138, DE 4 DE JANEIRO DE 1913 

(Qr.<JA:MEIN'.ro DA IG>UEHRA) 

Art . 28 . O Pre.sfde>nte da Hepubl.ica é autorizado a elespen'der em 
1913 com os scrvi(}os a cargo elo Ministerio ela Gu erra a quantia de 
300 :000$, ouro e ele 84.017 :2·23$649, papel. 

1-Aicbmini&t?'.c~ção [llenó! - Conforme a •tabeHa cor-· 
responelente -ela proposta, augmentaela -de 12 :000$ 

• para representação elo minislro .e diminuiela ele 
47 :87.4$ .pela transfe·renc·ia ela despeza com a 
Imprensa Milit'ar para a rubrica n. 2: 

Total 

2-Estc4clo-Maio1· elo ExeTc~to -- Conf.orn1e a. tah0lla 
correspondel)le ·da ]Jroposta, augmentaela de 47 :874$ 
com a. d·espeza da Im.prensa Militar e R evistcc 
Mi l'itcw .ele Po?-to i lle.g?·e, ele .3 :•6 5O$ no s·u ,b-~Hnlo
Pe:ssoal - para um lithographo gTava.<.lor, á ra-
zão de 10$ diarios, ·e el.e l4 :235$, wmtro ccmpo-
sitores, á Pazão ele 18$ de diaria, ~~ 1)a.'.''i.L n1<::ÜS utn 
encaelernador, á razão de 7$ ele elial'ia: 

::I,' o tal 

3·-S·cczn·enw 'l'Pibwncil 111il'i~m· e cct~cUto?·es -- Diminuida 
a proposta. -ele 1.2 :000$ , sendo 6 :000$ ele cada um 
elos auditores elas 911 e ]_'2a rD61ües 111Hita r·3S, por 
e:starem OS mesmos . ·õqUipe~ :·n..lO:l ao au·elitor geral 
-üa lVIal'iJ.'1ha: 

'.rota! 
4-lnsf'l't~C§ão Militm· - Conforme a ta.beUa corres-

~Jo.nel·ente ela proposta: 

''l'.otal 
5-,1'11.S'D1l<CC68. cb6rjJ08'11tos e fo?'tcvlgzc~S - .Conforme a 'la-

beJJ.a correspondente da proposta : 
Total 

6-F'.c~b ·J·vcns - •Conforme a •tabelle. correspO'nclenfe ela 
prop.o:sta, a ugmenlacla ·ele 7 :200$ para pa.gamerlto 
dos vencimentos ·ele ·um primeiro chimico contra-
•tado )}ara a Fabrica ele Po!vora sem Fumaça do 
Piquete: 

'J'Qla) , .......... , , .. ..• , , , .. , , , . · , . • · · ·' · , . · · 

1. 202 :7G5$000 

112 :709$(11) (1 

269 :3 <19$996 

2.848 :902$000 

2 .H3 :454$995 

~.;t94:166$6QO 

" 
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. 1'--Se?··viço ele sco1ule Confw·me a tabella correspon-
dente da pr.oposta' 

Tota l 

S-SoLclos e gHvt-ijioctçõas a offiLc.iaes - Conforme a ta-
·bella corres·pondente da proposta, d iminuída de 
500 :000$ .na importanci-a consignada na s ub-r.ubrica 
~Diversos serviços-para add icionaes de ·20 °1° aos 
•officiaes elas g·uarnições ·dó P •1Wá., AmaJzonas ·e 

. Ma:to-Gros:so -e ele 25 °1° aos ·elo Territorio ·do Acre, 
vantagens -aos .ofüciaes reformrudos e honorarios 
quando no ·exer.ciciD de fun cções propriamente mili-
tares, gratificações 1Jal'la serviços especiae.s extra-
orcl.inarios ·e por substituição, suppr-imiclas as pala-
vras g?·c,W,fivcaçõll'S< pa~·a se?"I-'Dços @Specicbes e ex'tra-
onUna?iOs : 

Total 

9~~oZclos, etwp-as e gnotif-i.cações ele 1J?'aças c~e m·et -
1Confôrme a tabella correspondente ·ela pr.oposta, 
a ug:men•tad•a de 2.90-8 :000$ -para •pa.gamen1lo de mais 
4.000 praças ele pret, sendo: soldo e gratificações 
86t :000$ e eta,pas '2.044 :000$000: 

762:041$500 

23.797:699$768 

'l'otal. , .......... , .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. 27.595:762$700 

lO-Classes ·incwti·ucts - Conforme a •t.abella cones-
ponclente da proposta: 

·•rotal 

U-Aj1oclct ele custo - Conforme a •tabella conespo~1-
-clente da proposta: 

Total 
12-0b?'as 1nili~cwe.s - Conforme a •t•abella cori·espon-

d-ente ela ·proposta: , 

Total 

lS-!VIcvte,·icvl - Conforme a tabella oorresponc1ente da 
•prop osta: 

Diminuída elas seg·uintes quantias: 

!Secretaria ele Esla,do da Guena 

9.152:572$090 

400 :000$0 00 

1' 000 :000$00 0 

N. 3, lettra a - Departamento Central, inc1usive as de~peza~ com 
o;<; serv igos ele tele-phgne e el-ectri,c·i(la(le, 3p :00 0$000, 
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Fabricas 

N. 16- Fabrica de Cartuchos e Arte·facto.s d·e Gu er ra, so· :000$000 . 
:" :~'f. 17-Fabrica de Poivora sem Fvn1aça do Piqvete, 2Ô :000$000. 

N. 22- Far·damento e calçado, etc., 208 :000$000. 
N. 23~Acquislção de mochilas, etc., 100:000$000. 

N. 2·6 - . Acquisição de ins trumentos, e'k, supprin;tWa.s as pala vi· as 
que se .seg·uem ás palavras medalha s mili tares, 10 :000$000 . 

D es.pezaiS elspeciaes 

.Coosignação - Jornaes a pa:trões e llMl'Ujos de escaleres das for-
talezas e Asylo de InvaHdos com etapa ·de .praça de pre t .pelo· § 9o e 
a bonos de passagens a officiaes •na Capita l, supprimi·das as ultimws 
]Hlavras é c;bonos cVe 11'Ctssagere& a ojffcictes 1va C1C!P~tctl, 10 :000$000. 

1Despez·as miudas e de prbmpbo pagamen:to das r epartições e esta-
uelecimentos militares da Capital, ·50 :000$. Para o:s ext raordinarios das 
p,Tand es manobras elas 'tropas 100.:000$000 . 

Augmenla·da das segtüh tes quantias: 

N. '!-Expediente, Jiy ros, jornaes, revistas e ·outras 
despezas, assin1 r e•d.i gido: ExpeJi en te .. ·li v·tos, j or-
naes, instrumentos e material para a publkação 
de tr.aba lhos nnilitare,s, exclusivamente ·de · cara-
cter ofHcial ......... · . . . .. ... , ... . ... , ..... , .. . 

Arsen aes, odeposítos e fortai.ezas . . 

N. 14-Redija-se a dotaç1Lo da seguinte fórma: 

Arsooal de Guerra da. Capital Feder.a l. .. , .. . . .. .. ,. 
Arse11 a l ode Guen a ele Porto Alegre .. .. • .. , .. . ... : . . . . 
A rsena l de Guerra él e Mato-Grosso .. . .. .... .. . .. ... . . 
Depositas e fo• t ; ~ ·.alezas . . . . . . . . . . .. , . .. . .. , 

N . 22-Farcl a m ento e calç·aclo par·a praças, a lumnos 
·das e.scolas e · colleg i.os militares, invalW.os, pa -
trões e reinadores dos arsenaes. e enfe:rn1eiro~, 
inclus.ive fornecimento ele colchões par.a - todo o 
;0xercj to .. ... . , . , . , , , . , . , .. , .. ,. . , , . . ' . . . . . , . , . · .. , 

35 :000$000 . 

250:000$000 
100 :000$000 

80 :000$0 00 
70 :000$000 

500:000$000 

1. 708 ; ooo~oon 



Diversas de'spezas 

N. 30-P.ara os trabalhos de levantamen to da Carta 
Geral ela Republica, incluiclos .os vencimentos elos 
auxiliares civis e ·cUarias clo.s off.iciaes e praça~. 

expediente e flespezas diversas ....... . .... .. ... .. . 

D espeza,s especiaes 

Par.a acqui.s ição ele aerop)anos e sua CQinservação, 
-construcção ele um pequeno hangar e offich.t ,~c 

J·eparação ...................... . .. . ... .. : .... .. . . 
J'nl'a eventuaes .e ~::;erviços ex.:t raorJ inai~.ios .... . · . ..... . 
A.ccrescentanclo-se ao n. 25 da verba 14n, ela proposta. 

1a s seguintes pal-avras 1:n; f1ln)e· «prestadas as cont a.s 
·e.SlJecificadas)) e accre.scenta:nclo-se ao n. 28 ela Ines-
ma yerba ·in fine <<sendo 40 :000~ para custeio 
.el e automoveis>l: 

Total 

11-Conunissões em paizes extrarige-iros, . .ouro .. . .. . ... . 

(papel 
Total 

(ouro 

Art. 29. E' o Presid ent e da Republica a utorizaéb: 

50 :000$000 

150:000$000 
350:000$000 

13. 5G7 :~00%00 

30o :oooa:ooo 
84.017:233$649 

300 :000$000 

e<) a mandar a outros paize.s, com.) ad:diLlús mtlita.r es, em eommis-
são, oito officiaes superiores ou c'api.tães habliita·]·)B, ele ·COJDPl'OVaCia 
~~apackUacle, oorrendo a despeza con1. a t.Úff~rP:H;a {l.e .YE: nein1 entos 8 
ajuda ele . custo ele accõrdo co m o art. 18 ela !ei "· 3.2~'1, -ele 13 ,Je clc; zem-
bro ele 1910, e respectivas tabella.s, pela v0rb<~. 15" ilo artigo a<: ima ·; 

b) a Jnand·ar, dentro dos recursos orç . L.':t:.2 n ~· nriJs, serv:ren1 al're-
~:h11enta:clo.~ nos exercitas extrangeiros os segu:nt•?r. officia<}.:~ elas arnnts 
ele engenharia, artilharia. cavallaria e inf•a!l':aJ·ia : · 

1 tenente-coronel; 
1 ·major; 
5 capitães; 
4 1 os tenentes ·; 
9 2os tenentes ou aspirantes. 

.1 tenente-coronel ; 
1 m•ajor; 
3 ca·p·itães ; 

Artilharia 

4 1°' tenentes; 
4 2os tooentes ou aspirantes. 



1 tenente-coronel; 
n1•ajor; 
capitães; 
l 11 s tenentes; 
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Cav.allarle. 

1 
3 
4 
5 2'" t enentes ou aspiranltes) 

1 ten en te -cGronel; 
1 1najor; 
4 é a.rUã-es ; 
3 1°' tenentes; 

Infant.ar.ia 

7 2" '· t e•nen-tes ou as·pirantes. 

\ , 

tiDsses officiaes ú.rão e·m grupos de cad·a· arma e formarão no seu 
regresso as offici<alidades de unidades respectivas do Ex-ercito, que fi-
ca rão co,stituindo as uni·daeies modelo el e instrucção; 

c) a mandar .dous off.iciaes elo Corpo el e •Saude pratic;arem nos hos-
pitaes m~ li tares. ; 

,7,) a mand·ar de dous a quatro ofrid::tes rp·•·at1•carem €1111 uma escola 
d e artilharia de posição e acom•pa;nharem os progressos d•e artilharia 
dB gross o calibre; , 

e) a ,m.andar fazer o curso em um:a das escolas lH'aticas de electri-
cidade do paiz, sem onus 11·enhum, quatro ou seis infer.iores do ;mxercrto 
com as n ecessarias habilitações; · 

f) a realizaJ contratos :por tempo nunca maior -ele cinco annos, 
q.ua n elo v el'sarem sobre ·co,nstrucções, armamentos e illuminação de es-
tabelecimentos militar.es e alugueis de casa; 

g) a mand•ar distr.ibuir. pela Direcção de Contabilidade e pelas De-
legacias Fiscaes nos Estados as quantias necessari,as dos ns. ·2·2, 25, 
26, ,27 e 29 e consignação ,,(Forragens e ferragens» do titulo '«Despezas 
Especi.aes" ela rubri c;a 14", aos commaillclantes de i<nspecção, ele brigadas 
ciu. elas differeril.es ~mi-dad·es elo Exercito na Capital F Bderal, nos Es ta-
elos elo Paraná, IS'anta ·Cath:arina, R·io Grande elo ·Sul, Mwto-Grosso, 
Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Geraes, Parahyba, Per-
na·mbu.co, S. ·Pa·ulo 'e Goyaz, para que as differ·entes· unidades elo Exer-
·cito façan1 'dh·ec·t ~mente os ·S·uppritne·ntos dos atr•tigOs que H1e são n-eces-
s arios e cu jas -despeza s ~correm · por •conta •clessas nnesm·as co:nsi.gnaç·ões ; 

h) a t ornar a:nnuaes os contratos d e fornecimentos ele v.iveres, for-
ra gens, a rtigos ele asseio e illum.in.ação ás dif'ferent.es guanriçõe:s do 
Exer cito e a os hospitaes ·e enfermarias militares, bem ass·im as fixa\}ões 
dos valores p a:ra arraçoamen·to e dietas, fica;nd.o n esta parte revogados os 
arbs. 11 e 123 elo regulamento b fl!ix.aclo com o clecreo n. 2.213, -ele 9 de 
jwneiro ele 18·96; 

i) a constituir com 300 homens e}e infantaria as companhi·as re-
gionaes cl.o Alto Ac re, Alto Juruá, Alto Purús e T.aranaoá, cada um.a 
com um .ca ,p i<t-ão, ·um 1 ° t enente e cl ous se·g·undos ,tenen-tes,. •podendo cles-
pencl·et '[I ara essll .fim 50 :000~000, 
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j) a emancipar as colon ims militares t1e Iguassú e Arto Uruguay, 
reservando nas n1 esrnas co lonias as áreas necessarias para os cliver.sos 
sel'viços B1·ilitares; 

lc) a vender em conc~nTencia .puiJhca ,o material 'i!npre.st•avel exis-
tente 'na Fabrica ele Cartucho~ e de Artefactos ele Guerra e na Fabri.ca 
ele Polvora sem Fumaça, podendo ,applicar o proclucto que fôr apurado 
nas construcções . . e na acquisição ele materiaes para a.s · off,icinas e labo-
ratoriüs elos mesmos estabeÍec im.entos; 

l) mocl·itica r, sem aug·mento ele clespez•a, nem com o p essoal nem 
com o material, o regulamento approvaclo .p elo d ecr eto n. 7. 821, ele ~O 

ele j a n eiro ele 1910, de mo cl•o qt;te nas escolas ele que t r ata. esse r egula -
nlenoto. seja n1inistra.d a, ~alé.nl ela · in.st.r.ucção . ·profissio1nal 1J·ropriamente 
cllta, a nessa~·ia aos sargPntos elo Exerclt •); 

m) a despender na vigencia desta lei até a quantia de !01.500 :000$, 
afim ele prover á ·defesa nadonal, abrindo para isso os creditas que se 
foren1 tor;nanclo necessarios para as ~11'?.'.:3p•3zls co tn a .a.ectnisiç.lo ele a r-
tilharia , fuzis, obuzeiros, mun.içÕe3, C•)(H:lusLío ela Vilifl. ~1illtar, con-
strucção ele quarteis no Rio Gra,nd 3 Llo Su l, em S. Paulo, em Nithe-

·-roy, para o batalhão ele caç-aclor2s, n 3S~a Ca.pital e nos ou tro.s E:s tacl os 
anele fore1n preoisos, tenninação da~ fortifL~açõt~S -rla Republica 'e para 
p·rovimento 1de :de·pos·itos ele ·mo'bilização, .eon1,prehendiclos :farcla-n1e111to, . 
·ecJUipainento, J;>-arracas, n1atedal de tr :J..'lSP·o~rc·~s e rle servi1~0 de .saucle ; 

n) 8.. reorga:nizar, se1n augn1ent·1 tJe .Jl!~SlY~za, o ensino mnitar, obser-
vando, quanto aos collegois nlilit r.tc~s do H.io de Jnneil··J, Porto Alegre 
e Bachac,-l'na, as se~~u.ntBS ba . .:; ;~.; : 

1. Ser'á Jna·nticlü o curso ele adaptação, que não po·cl erá excecl:er r.le 
elous annos. 

2. O nurso geral será de quatro annos e, com feição eminentemente 
pPaU.ca, reduzido · ás materias inclisp ensavei:s, 

3. O numero de a lumno.s elo .Collegio elo Rio ele Ján eiro será ele 600 
e o d·e ca·cl.a um elos outros dous - Porto Alegre e Barbacena - ele 
200, ficando .absolutameute prohibi cl•a a ampliação desse.s qua;clros, O'e-
jam quaes forem as razões allegaclas. 1 

•1 O numoro ele alumnos gr.atuitos deverá correspo.ncler á quinta 
parte ·el o effectivo realmente existente em cadà'. um elos collegio:s, •não 
pocl·enclo ser excedido em· hypothese e sob pretexto algum. 

5. Não pod erão ser transferidos .alun1nos de um para outro c ol-
leg·io , 

6. O coq:,o docente seJ'á ·escolhido dentre os actuae.s lentes em ·dis-
ponib'iliclacle e, na .falta, será nomeado sempre em commissão, não ten(lo 
em nenhum elos casos direito a gratificações aelcllcionaes d·e .ex€rcicio. 

7. A:s novas mahicula.s elo Collegio elo Rio de J aneiro serão sus-
pensas emquan·to o numero ele à lumnos não ficar reduzido ao quadro 
normal, de co.nformldaele com as J.ettras c e d, . 

8. Aos actuaes alumnos será permitti.cl.a ,a conclusão elo curso pelo 
regula1ne)1to e,1n vigor. 

9. O Collegio ele Porto Alegre poderá ser tran.sformatlo em ·escola 
pratica ele ensino 111ilitar se o Governo julgar conveniente, fica:nd-o, po~ 

!'éJú, entendido que não .poderá fazel -ü senão dentro da. res·pectiva. do-
tação orç.a n1entaria . 

10. Não , serão creaelos novos lugare.s nem augmentados os v enci-
m entos elos fu n ccionarios j á existentes. 
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o) a rever, alterar e consol-idar os r eg-ulamentos e actos relativos 
ao ensino militar, comta·ntci que observe as seguintes disposicões fun-
damentaes :_ 

I. O en-Sino n1il iot :f.H' cotnprehe·nd'erlá essenc ialn1ente: 
1. As esc o las reg.im en taes . 
2. A ele sargt:d1tos e artifices. 
3. A de cavallaria e ele infantaria ( theoricas). 
4. A de .a.rti lharia e engenharia ( theor-ioas). 
5. A ele estado-maior. 
6. Escolas praticas das ·respectivas armas conespondentes ·ás es-

co las theoric'as. · 
II. Será de rigor ó e·nsi·no prati-co nos corpos, inclusive conferencias 

para a divulgação ICl e theorias essencia.es. 
HI. Será licito ás praças de serviço nos corpos a admissão nas 

esco las, segundo as conc1ições qu!' ·o regulamento prescrever. 
IV. N,ão pod-erá ex,ceder, na reorganização deste serviço, ás verbas 

ele d·espeza vota;cJ.as na presente lei, podendo dis-pensar o pessoal exce-
den te . . 

.. Art : 30. 'l'em di-reito á gratificação mensal de 8$ a praça de pr8t 
não graduada e engajada, de accôrc1o com ·o paragrapho unico elo .arl. 73 
elo regulamento que baixou coü1 o decreto n. 6.947, de S de maio · ele 
1908. . ' 

Art. 31. Os as·pir-antes a officiaes rerão, além elos ve·ncimentos fi-
xad-os pela lei n. ~.290, de 13 ele dezembro ·de 1910, adiaria de 4$, 
correndo a respectiva -clespeza por conta ela rubrica s• do artigo acima. 

Art. 32. Aos officiaes promovidos ou graduados serão abonad_as, 
mediante requerimento, as seguintes .importancia~, para serem descon-
tadas pela d-ecima parte do res•pectivo soldo m ensal: 

De segundos tenentes a , capitães .... ...... . . . .......... . 
De majores a coronei:s ................. . ..... . .. . ..... . 
De gener.aes .. .... .. .... ... ... ... ..... . . .. . .. ........ . 

i. 
G01l~OOO 
800$000 

1:200$000 

Nenhum outro abono previsto em lei se fará, senão sob condição. 
elo pagamento integral dentro elo anno corrente. 

Art. 33. Na vig-encia desta le i, .sómente serão permitlidas . consi-
gnações até cl-ous terços ·elo soldo ou ordenado, que forem estabelecid-os 
por officiaes e funccionarios civ is ás .suas familias, . a instituições que, 
por disposiÇões espec'i•aes, já go.z-em desse , direito e •fcS casas COJUITilerciaes 
de ·uniformes militares, nesta Capital e 'nos Estados, que tenham trans-
acção com o Minister.io d-a Guerra, com o fim unico de acquLsição d·e 
fardamento, mantida as .actua-es que não esteja;m comprehe'lÍdida:s ntJ.-
queUas concessões · legaes, até se liquidarem sem pro rogação da prazo 
nem renovações. 

Art. 34. Os lentes, profess ores ou adjuntos dos institutos m.Üitares 
ele ensino, que forem vitalicios, sómente poderão ser postos em disponi -
bilidade por extincção dos lug,ares que exerçam, uma vez que não pos-
sam ser apr-oveitados em outro cargó' do magisterio militar. 

Art. 35. Respeitadas as matriculas. já ·effectuadas nos colleg'ios 
mi.lita res, em .caso · ·nenhum. e so·b nenhum pretex•to po·deTão ter os cone-
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gios militares {lo Rio •de Janeiro, Porto Alegre <; Barbacena mais de 600 
alumnos o primeiro, mais de 300 o · segundo e mai·s de .200 o ultimo. 

•Art. 3•6. Continúa em vigor a disposição ·do art. 3o da lei n . 1.687, 
de 13 de agosto de 1907, •para pagamento d·e soldos devidos aos volun-
tarios e relativos aos exercícios anteriores !is d.atas dos reconhe.cimen-
tos dos direitos dos mesmos aos referidos soldos vitalícios, ficando pro-
roga ·d o o prazo ·para ·habHi tação de que. cogita o am. 2° •da mesma lei. 

Art. 37. Correrão por co.nta do saldo apurado do credito a que 
se refere o decreto n. 9. 5·28 , de 24 ·de abril de 19•12, art. •1°, lettra i, 
além das despezas <!om material bellico, as <lecorrentes da compra de 
machinismos e apparelham·entos das officinas dos a rsenaes de guerra 
do Rio Grand·e do S'ul e MatoJGrosso. 

Art. 38. Os lel)tes, professores e adjuntos dos institutos militares 
de . ensLno quê forem vitalícios e ·estiverem ·em dis~onibihdade, ·e na 
vigencia da presente lei não quizer·em assumir a regencLa d·e suas res-
pectivas aulas, perderão as gratifdccações ·dos respectivos cargos. 

lArt. 39. Na vigencia da .presente lei, na execução .ao disposto ·no 
art. 17 do regulamento proc·essual criminal promulgado ·em virtude 
do dis•posto .no art. 5°, § ·3o, do· decreto legislativo n. 149, Ce 18 de 
julho de 1893, o Governo ~oderá nom.ear sõmente um auxiliar de au-
ditor para cada uma 'das brigadas ·estrateg.icas ou de .cavallaria, ven-
cendo uma gratifi<!ação mensal de 450$, que correl'á pela rubrica 8•. 

T·AJBElDLA A . 

Leis: 
n . . 589, de 9 •de setembro de 1850, Art. 1°, § 6°. 
n . 2.348, de 25 de agosto de 1873, Art. 20. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Decreto n. 8.580, de 1 de ''~a1·ço de 
1911 

Abre' o credito especLal para paga-
mento de soldo vitalício a 538 vo~ .. 
J·untarios da Pa:tr.ia ............ · .... . 

Dec,·eoto n. 8. 613, de 1.5 de ma1·ço .àe 
1911 

Abre o credito supplementar ao a rt. 
21, 'da lei n. 2 . 356, de 31 de de-
zembro de 1910, e providencia 
sobre a sua ap·plicação ... -.. .. . . 

ÜUr·O Papel 

247:976$220 

11.599:501$850 

45 
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D rJC1•eto n. 8. 722, de 17 de maio de 
1911 

Abre o cr ed.ito especia l para in demni-
·><ar .a Sociedade n. 29 da Confe-
<leração do Tiro Brasileiro, do va- · 
.lor da metaje das despezas re-
lativas á construcção d·e sua lLnha · 
de tiro .. . . .... . .... ............ ·. 

De01·eto n . •8. 735 , de 23 de m.lwlo dle 
1911 

Abre o cr ed ito especial, afim- <le ser 
despendido á proporção que se fôr 
tornando necessario com a substi-
tuição ·do a rmamento do Exercito 
e a compra de outros !petrechos ' 

Ouro 

be.Jlicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 000 :000$000 

De01·eto n. 8. 782 , d e 14 de jtmho d ei 
1911 

Abre o credito s upplementar á ru. 
brica 5• do art. 21 da lei nu-
mero 2.356 , de 31 de dezembro 
de 1910 ...... • . ........... .. . ... . 

D e01•eto 1~. 8. 800, de 28 ele 'jttmho dJe 
1911 

Abre o cred ito supplementar ao n. 6, 
<l o art. 21 da lei n. 2. 356, <I e 31 ' 
de dez-embro de 1 910 ........... . 

D ec,.eto n. 8. 833, d;e 10 ele jull!\o lle 
1911 

Abre o credito especial para paga-
m ento a varias empr egados dos 
extinctos Arsenaes de Guerra de 
Pernambuco e da B a hia, de ven-
cimentos que deixaram de r eceber 

D oo1·eto n. 8.1867, de 2 d e agosto clle 
1911 

Abre o credito supplementar á verba 
7• do art. 21 da lei n . . 2. 356, de 
31 d·e dezembro d e 1910, para pa-
gamêni o ,do accrescimo de des-
peza proven iente da reorganiza-
ção do H ospita l Central do E xPor-
cito . ... . .. . ... . .. · · ... · · · · · · · · 

~a:pel 

9:130$000 ' 

327:380$30? 

70 :99-6$12õ 

191 :556$500 



Decn%o n . 8. 978 , de 20 ae setemb1·o de 
1911 

Abre o cretlito supplementar á verba 
5• do art. 21 d.a lei n . 2 . 35 6, 
de 31 de dezembro <le 1910 . ... • .. 

D ecreto ·n . . 9. 016, de 11 ele otbtub•·o de 
1 911 

Abre o credito especial para· paga-
mento de soldo vitalicio a mais 
575 volu ntarios da Patria ...... . . . 

Dec1·eco n . 9. 128, de 22 dle n ovemb•·o àe 
1911 

Abre o credito especial para paga-
mento á Sociedade n . 65 da Confe-
<leração do T iro Brasileiro, de me-
t a de das despezas feitas com a 
construcção de sua Ji.nha de U.ro .. 

D em·eto n. 9 .•291 , de 3 de janei?'o àe 
1912 

Abre o credito especial para indem.ni-
zar á Sociedade de Tiro Brasi-
leiro de Cprdeir o, de metade das 
despezas feitas com a con stru{)-
ção de uma linha de tiro .. . . . .. . 

Dec•'e~o n . 9. 445 , fle 20 ele ma1·çt>'' de 
1912 

Abre o credito supplemen tar ás verbas 
do art. 21 da lei n. 2. 356, de 31 de 
dezembro ·de 1910 : 

1 O• Classes inactivas 
- Reformadús ... 

14• Material - n. 27 
- T ransporte <le 
•tr opas, etc ..... 

550:875$062 

643 :164$7 50 

Ouro Papel 

610:036$611 

4 :871$396 

2 :115$000 

1.'1 94:039$812 

18 . 000 :000 $80 0 14. 477 :488$42 0 

TABELLA B 
L eis: 
n. 589. de 9 de setembro de 1850. 
tn. 2. 348. de 25 de agosto de 18 73. 
n . 42 9, de 1 6 de dezembro de 1896, art. 8o, n. 1. 
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n. 490, de 16 de · dezembro de 1897, art. 23 . 
n . 560 de 31 de d·ezembro de 1898, a rt. 54, n. 1. 
Se1·viço de Saude - Pelos medic3!Illen tos e utensilios a ·praças de 

pret. 
So ldo, etct7>ias e g?·atif i!cações d e p?·aças - Pelas que occorrerem 

além da importa'llcia conslgna<La. 
Olasses inaot.ivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 

of!lclaes e praças reformados. 
Aj-Mkts de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam 

.,m com missão de serviço. · 
Ma~erial - Diversas despeza.S •pelo transporte de tropas. 

,. 
F IM DO 3• VOLU. 3:: 
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