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ORÇAMENTO -DA VIAÇÃO 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

PARECER N. 173 
r ;'-:;;;;.·: . .. ,,,.\ ,· . . . 

· Fixa a despeza do Ministerio da Viação e. Obras Publicas para o 
exercício de 1913 

A p•ropo·3ta enviada pelo Ministro da Viação ao da Fazenda e por este 
rerrtettida ao Congresso pede para o exercido de 1913 a irri·portancia de 
Sessão àe 6 de 130.292:691$, papel, e 12.942:992$400, ouro, 

Agosto · Comparada com o -orçamento V'Otado para ·o corrente 
exerci.cio, a proposta apresenta os augimenitos de 7 .882:070$037, . papel, e 
5. 470 :385$117, ouro. 

Um exame da escala dos orçamentos do Ministerio da Viaçã-0, a co
meçar do anno de 1892 - primeiro anno orçamentaria depois da promulga
ção da Constituiçã-0 d.a Repu:blica - attesta o crescendo d;as despez•as do 
me~mo. 

Exercicios 

1892 ..... . .... . . . ...... . ...... · .. 
1893-................. . . .... . . .. . 
1894 .. .. .... : .. . ....... : . . ..... . 
1895 . . . ..... ..... .. ... . .... . ... . 
1896 ....... ....... ............. . 
1897 ...... . ... . .. ' . .. .... •'• .... . 
1898 . ...... . ...• . . .. . .. ..... . .. . 
1899 .. ... .... ... .' . . ....... .. ... . 
1900 ........................... . 
1901 . ' . .. : . ... . . . ............. . . 
1902. ' ... ... : . . ... . . . .......... . 
1903 ......... . . ..... .. .... . ..... ' 
1904 ... ...... .... ...... · . ... .. .. . 
1905 .. ... . ... . .. .... ............. ' 
1906 . . ........ .. ... .... . ... . ... . 
1907 . .. ......... . .. ... . .... . . . . . 
1908 .......... ... .......... . . ... . 
1909 ....... . . .. ..... . .... ... . · .. . 
1910 ..... ... ............ .. .. ... . 
1911 . . . ... · . . ................... . 
1'912 ... . .... . ....... . .. ...... . . 

Verbas, pap~l 

67 .172:576$355 
67.526 :460$332 

100. 716:824$555 
104 .029 :036$070 
113.075:032$753 
72.205:864$166 
92.183:171$229 
83.500:642$684 
62.235:140$478 
61.818:446$039 
66.878 :389$622 
68 . .030:477$253 
69.625 :583$492 
75.471 :825$837 
78.92():463$729 
82.214:406$799 
88.223:188$729 
89.621:369$024 
91.885:385$314 

H0. ·556:473$516 
123.598:755$823 

Verbas, ouro 

13.459 :068$474 
12.859:014$422 
10.770:614$422 
3.783:315$479 
4.522:569$1~7 
4 . 963 :375$4íW 
4.239:493$752 
6 .413 :633$138 
9. 155 :561$622 
9.039:914$516 
8 .353:314$516 
9.988:314$516 
7.473:807$283 

Releva notar que tendo tido inicio de O'rganização, em 19()8. o . .Minis
terio da Agricultura, -0s orçamentos d·e f909 ·em dia:nte, do da Viação, dei-
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}Gáram de 'Con~·ignar verbas ·p·a·ra os ':>eTviços dia,quelle ·e que, até então, <wr
riam por este. 

A ultima ·prnpos'la de orç:ament.o feita pelo Governo da Monarchia, p·ara 
o exerdcio de 1890, ·CO"nsignava para o Minist-erio d.a Agricultura, Commer
clo e Obras Publkas a quantia de 44.779.:248$278. 

Reconhecendo, embora, o espant9so _ progresso que tem tido o. p·âi.z, no 
-regimen •.republicano, ·não pó-de a Gommi·s sã-o déixar, recordando os algari~·
mos .que ahi se a.li-nham, de chamar para os mesmos a attenção d•os. Pgderes 
Legiso\ativo e Executivo, :afim de ·que usem do maximo criterio e p•arcimonia 
na decretaçã0 e ex<ecução de serviço·:> que affectam o nosso . credito. 

Paiz •Dovo, ·em que a iniciativa p:al'.ticular demanda a acção ·d·o a:uxi!io 
oNicia-1 , não póde ·o Brnsil deixar de 1-ançar mão ·do <ered,ito para fomentar 
o surto e-c-onomico, do qual depende a boa. s1itu.a:ção ·financeirn. 

Deve, porém, fazel-<o com segurança :para ·que, 'no augmento do seu 
patrimonio e de suas riquezas, encontre os reou.rsos necessarios á sat-is
fação, com saldo, dos compr·omiss•o·s que a,s,ume. 

E como o surto e•conomico depende, na mór parte, d:os s·erviços que 
_correm pelo Mi,nis•te·r.io da Viação, claro é •ser ·este um daquelles, em que 
mai's ·se justifica o augmento das despez:as . · · 

O desenv.o-\vimento natural e ltogic"O ide quasi todos ess.es serviços acar· 
ret·a logic-a . e naturalmente o augmento das despezais, cumprindo aois po
deres pu•b\i.cos procurar, no augmento d:a receita por elles produzida,- o al
mejado ·equilibnio , 

P.aira i·ss•o é n.ecessario que o Estado ponha em praüca os me.smos ele
mentos que o individuo para garantia e remuneração dos cap'Ítaes que em
prega: esco·lha das obras a realizar, ac.tivid1ade,. zel·o e economia.' 

Ha, entre a importa·ncia ·consignada na ·proposta geral aprernntada pelo 
Mini·stro da Faz•en·da ao Presidente da Republica e pÓr este enviada ao . 
Gofrgres·so, •na parte r elativa a'O orçamento da 'Vi.ação , e a -p ro i:,os ta, apresen
tada pe\.o titu\ 11.r des:ta •pasta e endereçada ao Congress·o pelo JVlinistro da 
Fazenda; a me•sma d.iffere·nça que ehtr.e a proposta do titular da pasta e o 
orçamento vigent-e . 

E' que o illustre titula'!' da pasta da F·azenda, na propof.ta gera-! de
clara: 

"Os totaes d.a des.peza do Minis.terio d:a Viação· e Obras Pub\ica.s são 
os consta.ntes d·o orçamento d•o corre-nte ·exe.rcicio, por ·não ter chegado ao 
Thes.ouro , a tempü •de , ,e•r induido nesta :propostia, o resumo das tnbellas do 
mesmo Mini.sterio para ·o exercido de 1913." 

O Relator preferi•o ·calca.r o ·s·eu ·project.o sobre ·a proposta do Ministro 
da Viação, em: primei.ro lugar por est-a-r·em de accôrd·o com el.la, e niio com o 
orçamento vig~·nte, fül •tabellas .que lhe foram remettid:as e em segundo 
Juga.r por entender que a lei orçamenta-ria d·eve ser a expr-ernão da ver· 
d.ade. 

Em nada adianta: ao · p:aiz f1a;zer-s e /frm onçamento equ,iH1brndo pr'o
formula, dot-an~o-se i·nsuffi'cientemente as div·ersa·s consignações · e ileixando
se ao Governo a li·berdade de abr.ir creditos supplement:ares 1pa1"a 1:obertu11a 
d'ª°' insuffi.ciencias•. 

• A tabeJ.la A, annexa á p:roposta g.eral do orçamento, attes•ta que ao Mi
ni·3terio da Vi1ação fo·r,am abertos credit-os na imp0<r:tancia de 50: 639$ 174, 
ouro, e 28.143:670$804, papel. 

E' certo que grande parte dessa importancia foi des.tinada á construcção 
de obras que enr.i·qu·ecem o noss10 patriinonio, mas que nem por i~ ·so- deixam 
de pesar sobre as nnança•3. 

O -combate ao deficzl/ deve ser sincero e decisivo; é preciso que se 
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córte fundo nas despezas, mas que se córte de verdade pe:la suppressão de 
encargos e de serviços e não pela diminuição na verba .orçamentaria, dimi
nuição a ser 1supprida •posteriormente pela aJbertura ou concessão d·e cre
dito . 

Por maiore3 ·esforços que empregas1sé, a Commirnão só conseguia a 
!lediucção de 1.232:188$300 sobre a proposta do Mini.stro. 

Res.erva-.se, •porém, o direito de , durante as dis•cussões ·e depois de co
nhe'Cido o orçamento da Rec·eita ,. p.ropór, não só i!les.te oom9 no·3 outros orça
mentos, os córtes indispenrnNeis a.o equilibrio ó.rçamenta.rio. 

Pa0ra i~so julga indis:pensavel1 a audienda iJ..o Govérno e um exame d.e 
conjuncto, para que pos•3a aj'uizar quaes 1os córtes po·rniveis• sem grave · d•es
org•a·nizaç·ão do!S S·erviços e sem damno irrep.aravel do d0esenvolvimento d-0 
paiz. 

VERBA 1" - SECRETARIA DE ESTADO 

A preposta . pecfe 761:525$, ou mais S5 :743$ do .que::\ votada para o 
ex:ercido vigente. _ 

A diffe.rença para màis é ~a<SS1im desdo•brada: 6 :000$, para gr.atifkação 
ao :Secretari·O .do Minist:ro, ·quantia que até agora corria ·pel·a y erba "Even
tuaes"; 25:436$, differença d1e vendmenfos do .p·es·rn ail da portaria, já de
duzid·os 9$ de um dia do motornei.ro do eJevado·r e d.e seu :ajudante, •p-O'r .ser 
bi<:~sex·to o anno 1corrente; 15 :000$, para as gratificações autorizadais p·e10 
af!t. 9.0 do Tegulamento; 4 :000$, para as despezas de expediente da nova 
directoria gerai!; 500$, ·nas desipezas miudas e de r 1rompto p·agamento, rpelo 
desenvo.Jvimento do serviço., e 6:000$, para fome.cimento dé fardamento ao 
pe•ssoa.J da portaria, nos termos do regulamento. 

VERBA 2" - CORREIOS 

_A pro:posfa pede 290:000$,' ouro, e 21.670:716$500, pape•!, ou mai·s 
711 :329$QOO, •papel, do que a quantia con si.gna·da no orç:amento vigente. 

A di'ffoeiie·nça p.ara mais na propo·sta é assim desd·obrada·: 57 :955$, para 
o custeio da .Sub-adminfatração de Juiz de Fóra; 263:374$, pa-ra a creação 
de sei1s lugares de a.gentes embarcad-os e de amanuens~s, prati-cantes, car
teiro·.s e .serventes nas su.ccurnaes e .agencias ; 250 :000$, para conducção de 
mala:S; 114 :390$, .. n.a s-ub-consig•nação - '"Gratificação aos ·empregados· dos 
Correios ·ambulantes"; 20 :000$, na; ·consignação "·MateTi·al ", ·para a isub
consignação "Artigos de exped-iente, etc.'', e 5 :610$, p·ara carteiros creados 
em di.versas agencia•;:. 

O s erviço d.os Correios é desses que não :pod;em ser entorpeciJo·3, sop 
pena de grave damno ao desenvolvimento do paiz. 

Deve .crescer, não ~ ·Ó na ·razão di-rect·a da disseminação, como da ·den-
sidade dra poP'ul.ação. ' 

Ass1im como a formação de um novo nudeo exige ia organização de uma 
agencia e ·de uma li-nha .que ,Jhe trano•porte a -c-or·respondencia., assim tambem 
o crescimento da popu!•ação força o desenvolviment o do serviço, a multipli
cação dos gasto·s , 

IDahi o não se estranhar o· crescente augment-o· da despeza resultante 
cio constante prn.giies!:•O dias operações comme11ci.aes e indu-striaes, do au
gmento da população e do desenvalvime.nto die todas as relações sociae'3 e 
ec-onomi<cas do pai z. 
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. No ultimo ·· quinquennio, a renda ordinari.a dos Correios foi de 
9:081:926$110, em 1907; 9.348:539$989, em 1908; 9.663:877$535, em 1909; · 
·7 .756:279$587, em 1910, e 8.874:736$633, em 1911. 

. Nesta 'renda não .estão comprehendidas a i:mportancia dos seUbs f.orne
cidüs a 'credito . ª diversas repartições pubfkas e nem a metade d.a "taxa 
devida", que f.onam, respectiva:mente, ,em 1911, de 1.030 :129$580 e 
49 :768$621 . '·-
. Nos mesmos cinoo anno's retro .referid·O'S, a des•pez.a foi, succesisivamente, 
de 12. 099 :396$392, 12. 172 :207$223, 13. 772 :858$501, 18 .818 :557$329 e 
19.430:824$511 . . 

Do exePcicio de 1909 para o cLe ·1910 houve uma brus.ca e grnnde dimi
nuição d·e rend"a, o que S•e e'xplica pela reducção havida na;s ta:x;as postaes, 
sendo, porém, de se notar que o deolinio d·e rendia não foi pr.o.porcio·nal á 
reducção das taxas, o que prova ter havid•o anima,dor accrnscimo de . corres
pondencia. 

•Feito um conko,nto entre a renda ordinaria de 1910 ·e a de 1911, veri
fi.ca-se uma di1ffierença para mai:s, 'ª favor do ufümo, d!e 1. 118 :457$'146,- o 
que p·wva que a renda vai em consolador crns·cendo. 

Irncluidas na :renda a import,ancia dos seJ.l.01s fornecidos a credito e a 
metade da "taxa ·d·evida", se ·evidencia que a renda total , em 1911, foi de 
9. 954 :634$834, que, balanceada com a despeza na import,ancia de 
19.430:824$511, demánstra um deficit de 9.476:189$677 . 

Não •:sendo po,si::,ivel Mmi·nuir-s·e a despez.a e apezar de se!'.em indirectos 
os benefi.cios do Correio, pensa a Oommissão que o Governo póde, com uma 

·rigorosa fiscalização, augmentar a renda, :minor.a;ndo o deficit por e3s•a 
fórma. 

VERBA 3" ~ TELEGRAPHOS 

A proposta pede 666:555$620, ouro, 1e 21.298:740$, pa1pel, ou mais 
624 :730$, 1papel, do .que a impor.tancia c9mdgnada no orçamento vigente. 

Essa differença para mais resu.Jta do balanço entre os accrescimos e 
as reducções propostas. e qu·e .constam detalhad1amente da tabella que a este 
a·cbmp.anha. · 

O a·ugmento E·e ju.stHka pela inauguração d•e novas linhas e pelo au
:gmento do trafego nas já existente·s . 

A admini1stração pema em conso1idar e regularizar asi linhas já exis
tentes ·p:ara ·que, :melhor apparelhad.as, possam conco.rrer para o augmento 
da re·ceita, o que permi:ttirá, então , maior des•envolvimento á con,strucção 
de linhas novas. 
· Entre ·os accresdmos pro:postos ha o d·e 427 :400$ ·em "~essa.a! de es-

tações" , para augmento d·o quad·ro com dous telegraphistas de 1" classe, 
cinco de 2", 15 de 3", 20 de 4ª, 50 regionaes, auxi\.iaires de e'3cripta, etc. 

A Commissão, porém, cons•iderando que os telegraphistas estagiarios. e 
regionaes :têm a mesma, senão maior, c.apadd,ade de trabal·ho do que 01s 
de cla;·ssif.ie<ação ·e comdderand•o que ó augmento do ·quadro nas class·es su
peri.ores deve s,er feito ·com muita parcimonia, mesmo porque, geralmente, 
em serviços de'3s1a natu!'eza, á medida .que o func,cio,nario solbe de classe 
perde •em efficiencia de traba'1ho, propõe a redoucçã-o do accresdmo· pedido a 
371 :800$, p:ara o "atigmento de dous telegra·ph:is ta.s de 2" classe, cinco de 3", 
10 d·e 4ª, 30 ·estagi·arios, 50 regionaes, :auxilia·res de escripta, etc." ~azendo 
as•siim uma economia de 55 :600$000. . 

II. Quanto á ver,ba para a commissão de linhas telegraphica·s de Matto 
Grosso ao Amazonas, a proposta pede quantia igual á consignada no orça
mento vigente - 400 :000$000. 
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A Commissão, porém, ·considernndo que a verba con'3igna.da no orça
mento vigente foi dada para " ·conclusão do serviço iniciado", não ·se de
vendo por isso ter pmseguido em servicos novos, 1propõe o •córte d1es•3a verba, 
realizando uma ec·onomia de 400 :000$000. 

A renda dos Telegraphos importou, em 1911 , em 8.237:409$814, papel, 
e 877 :045$883, ouro. A desneza, no . mesmo· ·a·nno, importou em 
17.786: 111$881, papel, e 279: 166$883, ouro. 
· No ·primeiro •s.emes1tre deste anno, reduzida a renda ou:ro a papel, a 
receita foi d:e 5. 350 :000$000 . E' d·e se p!'ésumir, por.tanto, que attinja, no 
mini.mo, a 11 . 000 :000$. oue balanceadR com a des1peza ·o·rçada, deve deixar 
um deficit de 666:555$615, ouro, e 9 . 674:010$, papel. 

VERBA 4ª - SUBVENÇÃ·O ÁS COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO 

A prnposta pede 1 . 663 :700$, ouro, e 2 . 555 :443$400, papel, ou mais 
400 :960$, paoel, do qú·e a verba ·consignada no orçamento vigente. 

Dessa differença oar·a m·ais. 300 :960$ resultam da execucão d·e sub
vençõe·s ·autorizad·as1 ·pela léi 2 . 544, de 4 de Ja·neiro de 1912, e 100 :000$ de 
uma 1cons~.gnação na ' proposta para o serviço de ·navegação diari·a 1entre Rio 
Grande, Pelo tas e Porto Aleg•re. · 

• Gomo não ha aut·ori zacão legi·slativa pa-ra ·essa .consign,ação, a Com
mjssão .prnnõe a sua exc1lusão, reduzir.d o a verba p1a:pel da prop,osta a 
2 . 455:443$400. 

A verba ouro é toda de·3tinada ao Lloyd Brasileiro. 

VERBA 5• - GARANTIA m: JUROS 

A proposta pede · 1.858:780$060, papel , e 8.415:386$780, ouro. 
Confrontada a proposta com o orçamento 1vigente. se evidenci·a uma 

di'fferença para mais de 904:850$423, pap'el, e 5.415:415$385, ouro . 
Ao confeccionar o orçamento vigente. estranhando a i::;rande differença 

para menos. entre a pro•pos.ta e o orçamen to a:1terior, teve o relator a o.ppor
tunid·a.de de ass:im se exprimir: 

"Não me parece ·raz-o.avel tamanha differença para menos ·no· pedfc!õ. 
Pensando. embora. que a garantia ·de juros dev·e diminuir á· proporção do 
augmento de trafeg-o das estrn·d·as ·~. que é concedida, maximé se houver boa 
fiscalização e · rigor nas tom adas de contas, acredito que em um exercido 
apenas não ·oóde a verba da·r tamanho sa.Jto. - · 

Não tendo. norém. el em entos .para mais s•egqra d·ot~ção, acceito no pro
j ecto o nedid-o dó Governo . " 

Infelizmente 'ª su•soeita. : •e CO"nfirmou; a dotação foi mais que in:rnffi
,ciente, força.ndo o Governo á abentura dle creditos su•pp,J;ernentares. 

A despeza. com garantia dP, juros. ·r esultante sempre de con.tracfos, é 
dernas aue : .e .não 1submettem á vontade do l:egislador, que d·eve, por isso, 
dot:rl -a .·cnnvenientemente. 

As dHferencas ·o ara mai s• resultam do resta•belecimento do'3 c·apitaes 
tot·aes sobre os ouaes são c>tkulados os juros a pagar. 

No orcamP-nto actual. não "e levaram em conta as sommas depositadas 
para cons.trucção d·e es·trada:3 de ferro e que, · pelos r-es1pectivos contractos, 
vencP:rn juros. · 

Só a E·stmda" de Ferro S. Pau.J.o-Ri-o ·Gra;nd e· exi.ge, oa1ra garantia die 
juros, uma verba d1e 4.554:1"14$234, dos quaes 810:543$600 c·orrespondem a 
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6 % s(}bre' o capita;! fixado 1- 13 .509:060$000, e. 3.743:570$634 a 6 % 
·sobre o capi~a1! ·em depos·ito - · 62 . 392:843$900. 

Sirva o pagamento dern·a fo1bul.o•sa g·am•nfra de 6 %. ouro até s•obre 
os capitaes em deposito, d<e licção, para que os po.deres ' ·l.,egis1ativo 
e Executivo, '!la <lecretação e execuçã'o de medi·das que interes
sam o nosso desenvolvimento, não S·e esqueçam ·de que, paiz novo e de 
futuro roseo, o Brazil deve, em propo·rção ascendente, attrahir os capitaes 
esttçing.eiros. · 

VERBA 6ª - ESTRADAS DE FERRO FEDERAES 

E' opportuno ainda reqembrar as consid.er.ações que fiz p•or occasião de 
a .present.ar o proJecto .que foi ·convertido no orçamento vigente . 

. O problema maximo do Brnzil . é o <los transportes . 
Sendo a ·estrada r:le ferro o mo,tor que transporta passageiros .e merca· 

dori1as, é .sem duvida o pTimeiro ·instrumento para a riqueza do paiz que corta. 
Não h'a, pois exagg.ero em s•e <lizer: "iDae-nos o numero ·de kilometros 

de estradas ,de forro construido por um povo e vos diremo;; qual ·O grão de 
desenvo:lvimento pelo mesmo a'lcançado". 

Para ·que, porém, esse .numero, d·e kil-ometros possa produzir todo o bem 
de que é Capaz, compensandü O.S gastos e sacrifiCÍüS de Construcção, neées· 
sario é que a rêd·e ferro-viaria Qbedeça a um plano intel!igentemente, pré· 
viamente .traçado . . 

Na -organização desse plano deve ser ·c-onsultado o triplice ponto de 
v1-sta pQlHico , Industrial e financ·eiro. 

!Sob 'º ponto de vista politicç>, é ~ ndispensavel que a nosisa rêde .ferro
viaria seja um élo· a prender e a .estreitar os laços ·na . federação. 

Infeliz.mente, entr.e nós, a unidad·e naciona1 não está ass·egurada pelos 
costumes, interesses, instituições e 1l·e:is. E' pois, dever doG homens políti
cos procurar cirnental-a por todos os me·i•os ·e um do·s melho·res é o da orga
n;ização da rêde f.erro-viaria, e do systema de locomoção. 

Nã·o só o aspecto nacional, mas tambem o internacional, deve ser 
encarado sob o ponto de vista político. 

Na organização da no·s.s•a rêde ferrn-vfaria; .devemos ter a preoccupa
ção d·e attrahir par.a os nossos portos o com:me.rcio das republicas visinhas, 
e especialqnente das do Pacifico, que 'ligadas por ella .ao At1antico, encontra
rão meio de maiis rnpido e seguro desenvolvimento. 

Os •aspectos indust·rial e .financeko teem tal ·Connexão, por tal fórma 
se influepciam, que quasi se confund·em . 

Gomo industria, a -constru•cção das vias ferreas deve visar, não só a 
ga~antia do capital, como 'ª sua razoavel remuneração, procurando, na es
colha e des·envolvimento das z-onas que •atrav·essam, os meios dess a garantia. 

Sob o ponto de vista financeiro, forçosa é .convi.r que o systema d.a lei 
n. ) .126 é o que melhor s.e coaduna com as no ssas condições, com a nossa 
actual!fade. ' 

Tem ··em rriir.a permittir a construcção de est radas por meio d·e operações 
d·e 'Credüo que ·encontrem, nas propri.as estradas, a renda necessaria a.o 
custeio dos .serviços de juros e amortização. 

Esse systema, porém, · p:ara que produza O•S benefkos resultados de que 
é capaz, pr.ecisa 'Ser applicado com muita cautela. 
· ·Tem elle, infelizment·e, sido desvirtuado na pratica. ,, A organização dos 
o~gaimentos vae sendo · feita com tal elasticidade que "as empreitadas para. 
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construcção d.e estradas de ferro" já deix,aram de constituir _objecto de uma 
profissão para se transforma·rem em -o'bjecto d·e negocio. P.or isso é que 
são dragadas com enorme :emp.enho por feliz-a-rdos que as transmi.úe:m a oü
tras mãos, rea:liza.ndo lucros fabulosos, que ás vezes se concentram num 
e noutras vezes se repartem p·or diversos intermediarias. 

Dahi -resulta que o cus-to de construcção .se eleva muito além do na
. tural, gravando as estradas com uma quota para -juro e amortização de ca· 
pital superflu;0 e por.tanto morto. 

Isso não .só prejudica o as-pect-o financeiro como tambem o economico 
da questãô, pois nã-o só concorre para o -augmento desnecessario do custo 
da üonstru•cção, como inf:lue sobre a organização das ·tarifas, •que teem, no 
capital empregad-o, um do-s factores para a sua taxação, elevando-se aeima de 
seu justo preço . · ' · 

Para evitar esse mal, não fa!'tarão ao criterio do Executivo os remedios 
µecess-arios e cuja receita não faremos, por escapar á nos'Sa competencia. 

-E o aspecto fina_nceir0 deve ser enca-rado não só em relação á estrada, 
como tambem, e principalmente, em relação a·o erario public-o. 

Paiz novo, avido -de progresso, que vae se avolumando d·e modo cori·so· 
lador, não deve, entretanto, o Brasil abusar -ct·e suas forças . 

- Ha uma capacidade ·que a pmdencia m-anda não seja exc·edida. 
E' possivel que essa càpaci-da-de nã-o -esteja -s-iquer attingi-da, mas o certo 

é que os contractos vão s:e multiplicando e com elles -os comp-romi·ssos, sem 
a precisa apuraçã-o do peso qu•e os mesmo.s poss-arn causar no orçamento das 
desp-e2:as . · 

Para evit-ar esse mal , cujas consequencia,s podem ser desastrosas, convirá 
que nenhum contracto , que importe ou possa importar em despez•a não dotada 
de verba -orçamentaria, •s.eja feito sem a -prévja -audieneia -do Ministro da 
Fazenda. 

-Essa audiencia, além de interes.sar o lado financeiro da· questão, im
p-orta.rá em provi-dencia garant'.d-ora d-o nosso credito. 

Em diversos contractos para const·rucção de es.fra-::las dé ferr:o-, de ac
côrc\-o com a lei n- 1. 126, as -operaçõe·s d:e credito•s teem fiCado a' cargo dos 
c-ontractantes, o que, a meu ver, constitue grave inc-onv-eni-en-te para o cre-
dito publico. - · · · 

. Agindo . como mandatarios, mas sem ·a responsabilidade aélmiriistrativa, os 
contractantes,. muitas vezes, pelo aço-damento -em 1-evar a -termo -as _negocia· 
ções, .e outras pelas ligaçfres com -os intermediarios, fecham operações que re
flectem mal s-obre -o nosso credito, quando não traz-em comp!icaçõ·e·s que sã-o 

· ciesviada-s á custa de indemnizações,_ como já _tivemos ·exem_!llo. · 

l. Esitra:da de Ferro Centrral do Brasil 

A proposta pede 51.774:653$500, ou ·ma-is -2.586:090$ do que a quantia 
consignada no orçamento vigente. 

·Essa diffe-rença para mais está devidamente expl icada _ na :tabe!l-a an
nexa. 

Não é fóra de proposito repetir aqui -o seguinte trecho do m,eu relatorio 
a-o apres•entar o proj ect_o d-o orçamento vigente: · 

"A Central, "perola do nosso patrimonio", deve _e _pócie -deixar de ser 
um -so•rv.edouro das rendas p-ubli-ca•s para se transformar em ·contribuinte d_o 
nosso Thes-ou-ro ou, ao menos, p·ara equilibr-ar a rec·eita com a despeza. _ 
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No anno da nossa organização constitucional como Republica - 1891, 
deu ella uma renda de 16.444:127$295, e teve Uma despeza ·d•e ·CUSteÍ.O de 
12.237:880$452, deixando, portanto, um saldo de 4.206:246$843 . 

Dez annos depois, em 1901, a ·renda se elevava a 31.929:349$826 e o 
cmsteio a 26. 340 : 140$558, deixando um saldo de 5. 580 :209$368. 

Em 1908 começou o regimen do defi<Yit, interrompido por mn pequeno 
sald·o .em 1909, ··e que agora, ao ·se completar outro decennio, ha de im
po·rt.a:r em .somma fabulosa, impossi\'el, por emquanto, de ser apurada. 

Esse regimen deficita-rio é devi.do, não á fraq'lieza da renda, mas ·ao ex
cesso da despez.a, cujo cresc·endo é assustador. 

·Em 1891, quando a estrada tinha apenas 1. 1.ZO ki1ometros em trafego, 
a ·s,ua renda foi de 16.444:127$295, .ou seja de 14:682$256 por kHometro, 
e o custeio foi de 12.237:880$452, ou seja 10:926$679 por kilometro. O 
custeio correspond.eu apprnximadamente 'ª 74 º)º da ·renda bruta. 

Em 1901 , com 1. 257 kilometros em trafego, a r·enda foi de 31.929 :349$826,
ou sejam 24 :923$905 por kiJ.ometro, e a d1espeza foi de 26.340:140$558, ou 
sejam 20 :954$765 por kilometro. O custeio correspondeu approximadamente 
a 82 ºIº .a.a renda bruta . · 

No 1anno passado, ultimo •exercício •encerrado, com 1 . 789 kilometros . 
em trafego, a receita foi de ~9.997:804$ ou :sejam 16 :767$917 por kilome
tro, •e a despeza foi de 38.735:107$, ou 21 :651 $820 por kilometro. O custeio 
correspondeu approximadameqte a 129, 12 º!º da receita . . 

.Por dados ·colhidos na ultima •estatí stica .da Repartição Federal de Fis
calização das Estradas de Ferro , publicada este anno e relat-iva ao de 1909, 
se verifica que foi 'ª seguinte a r·enda brut·a, por kilometr o, d·as estradas 

. nella computadas: · 

· Paraná .... . . .. .. ... . .. . ... . .... .. . . .... .. .. . . . 
Bahia a S. Francisco .. .. . . . . ........... . ...... . . . 
Grea( Western o:f Braeil Railway .... . . .. . .. .. . . . 
Recife a Limoeiro ..... . . . . .. . . .. . .... .. . . .. .. .. . . 
Viação Ferrea Rio Grande do Sul . .. . ... .. . ... . ... . 
Gent'f·al da Bahia ...... . . .. ......... · . . . ..... . .. . 
S. Franci'Sco ....... . ........... . .. . .... . . . : .. . : . 

10:872$900 
7:905$500 
6:601 $000 
5 :983$400 
5:121 $ 100 
2:795$700 
2:438$800 

Nesse mesmo anno, a r.end·a bruta da Leooo.J.dina R.aiJway fo.i d·e réis 
7:771 $555 por kilometro ' e a despeza foi de 5 :270$749. 

A Central t·eve nesse anno. cuio balanço s·e encerrou com um pequeno 
saldo, a .receita bruta de 18 :998$957 por kilomet·ro e o custeio de 
18 :731 $282. 

Só .com o pessoal a despeza kilometrica· attingiu es.se anno, quando 
ainda não havia ·entrado em mo.cja a febre do augmento de vencimentos e um 
mal comprehendido socialismo do Estado, a 13 :?39$406, quando a mesma 
d·espez·a em relação á Pauli sta, Mogyana e Oeste de Mi.nas, unicas cujas des
pezas discriminada;:; oara pes~oal e material cons-eguimos obter, era, respecti-
vamente, de 5:677$510, 4 :256$475 e 1 :689$017. ' 

Das nos.sas estr.adas de ferro , porém, a que melhor s·e presta a confro.n
tos com a Oentral é a LeCYpolidina; atravessam ambas zonas que se asse
melham; j_á quanto ao asp•ecto topographico , j á quanto á capacidade produ
ctora. 
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Faça.mos um ligeiro co·nfronto entre as duas no ultimo triennio: 

Leopoldina 

1908 1909 1910 

Renda bruta .... 19.146:000$000 19.289:000$000 19.442:000$000 
D,espezas 'd e 

custeio ....... 13 . 156 :000$000 13.082:000$000 12.668:000$000 
Differença da re-

ceita p.a.ra o 
custeio - + 5 . 990 :000$000 + 6. 207 :000$000 + 6.774:000$000 ...... . 

Po·rcentage:m da 
despeza para a 
receita 68,71 % 67,82 % 65,16 % 

Central do Brazi! 

1908 1909 1910 

Renda bruta . . .. 30.478:561$000 31 . 709 :260$000 29 .997:804$000 
Despezas 'd e 

custeio . .. . . . . . 32. 182 :377$000 31 .262:510$00 38. 735: 107$000 
Diffepença da re-

ceita para o 
custeio- .... . . . 1.703:816$000 + 446:750$000 ~ 8.737:303$000 

P·o·rcentagem da 
· despeza para a 

receita ...... 105,59 % 9829 % .29,12 % 

Ao passo que a primeira augmenta a receüa e diminue a despeza, a 
segund·a, conserv·anc;lo a Teceita estacionaria, ou pouco mais ou pouco menos, 
augmenta brutalmente a despez•a. 

A despeza orçad.a para o anno que co·rre é de 43. 783 :562$760. 
A renda, nos tres primeiros trimestres do anno, produziu 23 . 151 :286$000. 

Dado que a rend.a ·cjo quarto trimestre seja igua·l á do terceiro (8.258:022$), 
teremos parn o anno urna receita de 31.409:308$000. 

BaJ.anceada a desp·eza orçamentaria •e a receita provavel, resultará um 
deficit de 12 . 374:254$760. E' provavel que a receita exceda um pouco a 
•essa o.ue _reputo provavel. que alcance, talvez, a •OTçada, que é de 32.000 :000$, 
mas é quasi certo, ·infelizmente, que a despeza realizada ultrapassa, em 
muito, á orçada . 

- A co·nfi-rrnar es-sa previsão , remos o ped:d-a da verba para o orçamento 
_vindouro ·em quanNa superior a 6 . 165:155$740 á do orçamento vigente. 

Si examinarmos o movimento da Companhia · Paulista de Vias-Ferreas e 
Fluviaes, correspondente ao a,nno ·pass·aido ('relatorio do inspe·ctor geral , an
ttexo ao relatorio n. 62. de 30 d·e .junho do corr.ente anno). veremos que a 
receita foi de 22.490:990$129 e a d·es·peza de 10.125:'188$768, na . reJ.ação, 
portanto, de 45 % para aquella. 
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Do que exposto fica pód.e-se bem concluir a verdade do que .affirmei: 
não ás tarifas baixas e sim á sobrecarga das despezas se .deve o desequi-
libri-o p.rçamenta.rio da Central. · 

As ,tarifas baixas, beneficiando as zonas atrav1%s,adas pela estrada, con
correm para 'º desenvolvimento da producção das mesmas, e, consequente
mente, augmento do trafego. Pod·em, momentaneamente, causar uma pe
quena 'depressão na receita, ma's hoje ou amanhã concorrerão, forço~amente, 
para o augmento. 

A tarifa é arma d.e que os governos devem, no limite do possive1, lançar 
mão para ·o desenvolvimento ·economico do paiz. 

E de como as tarifas d.a Central não ultrapassam esse limite, dá prova 
a ,sua renda ki.!ometrica, que é sobe·rba, em confronto com a das outras es
tradas brazildras. 

O desequfü1brio entre a rece.it.a e a desp·eza, ·Causand-0 defl:cits colos
~aes, é devido, nã•o ·á insuffidenci.a daquel.Ja, m:is sim ao ·exagger6 desta. 

E,ssa anomalia pód·e ,- deve ·e precisa ser corrigida. 
· A · receita, no regimen mesmo das tarifas em vigor, pôde ·.augmentar. 
P.>1-ra isso bastaria: d'e um lado, como med1idas a·dministrativas, rigo.rosa 

fiscaJiz·açào ·e a - aboJ.ição ,dos pas1ses de favor , e, de outro , como :medida le
gislativa, uma ligeira modificação na d·isposição .do art. 111 .do regulamento 
vigente . · 

Squ tributari•o da Central ·e ·d.a Leopoldina ·e, nas innurneras viagens que 
por ·ellas sou forçad·o a fa zer, estabeleço, contristado, o confronto entre 
uma ·e outra. 

Nfl Oentral , com um pessoal numerosissimo , superfluo, a fiscalização 
é fraca, falhm Por vez.es lfaz um .passageiro um longo percurso sem que o 
s.eu .bi;lhete seja ao menos soHcitad·o. A porcentagem de pass1ageiros que 
viajam com pas1se .e dos feliz>es que gozam de carros reservados é forte, 
deso.ladora. 

N~ Leopo:ldina, com um pessoal de trens reduz:i.dissimo e com vencimen
tos que ·correspondem quasi ás gratificações dos .empregados antigos da Cen
tral, a fiscalização é, tanto quanto possivel , comp1eta. Rarissima é .a apresen
tação 'qe um passe. 

A Central poderia, talvez , com a transformação de suas estações, de 
aber,ta~ que são em fechadas, conseguir uma completa fiscaliz ação, com 
grande comm o·didade yara ·9 pubJ.ico ·e not.avel •econorni1a de desp·ezas com ·o 
pessoaj dos trens. · 

Ess.a medida, a meu ver, ,se impõe pelo menos em relação ás estações 
de subj.l rbios, entre as ·quaes a fiscalização nos . trehs, é, ás vezes, quasi im
pos.sivel. · 

O art. 111 do reguJ,aanento co·ncede favores demasiados aos empre
gados já fartamente .remunerados e c-oncorre par.a a desorganização do ser
viÇo. A sua modificação se impõe. 

Essas medidas visam o· augmento da receit.a, dentro das tarifas em 
vigor . 

v .ejamos .agora as que podem e devem roélundar em dimiquição das des
pezas ., . 

As ·.causas do colossal augmento das despezas do custeio da Central 
podem s.er assim consubstanciadas, pda ordem chronologica: 

a) p a_gan1ento do.s domingos e feriados ao pesso0al. jornaleiro ; 
b ) . .augrnento de vencimentos., autorizado po·r lei -orçamentaria vigente ; 

· .e) gratificações addiciona.es em razão do tempo de serviço; 
d) 1augmento do pessoa-!. 
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O pagamento dos domingos e feriados, cerca·do das condiçõ·es morali
zadoras estabelecidas no projecto do Orçamento .da Fazenda, deve continuar; 
consulta uma justa aspiração d·o opera·riado. 

' O augmento dos vencimentos, •não eonstituindo .embora um direito ad
quirido, deve ser mantido . Apezar .delle e em razão delle, a estrada póde 
equi.!ibrar a des,peza com. a receita e mesmo dar saldo. Sou 'daquelles que 
pensam que todo funcciona·rio deve ser bem remunerado, mas que delle se 
deve exigir a prestação de serviço propo·rcional á .remuneraçáo . 

Antes poucos, bem remunerados ·e com muito trabalho, do que uma ple
thora de funcc'ionarios mal r·emunerados e procurando cada um descansar 
no outro a sua .inerda. 

Na Central ha piethom .de empregados e ha plethora de r.emuneração; 
dê-se uma sangria na primeira e a segunda desapparecerá, normalizando-se 
a situação .. 

Si ; entretanto, ·em relação aos itens a e b nada devemos ·fazer, tudo· po
de.mos e devemos fazer em relação .aos i-tens e e d. 

Não me 'pare·c·e razoavel a gra.tifi.oaçào addidonal em razão do te_mpo 
de serviço . 

Não é .justo ·que o empregado quand-o, · •pela ida'de, prnduz menos, tenha 
maior remuneração. Esta dev·e ser i:·ro-porcional ao trabalho; deve estar na 
razão d-ir-ecta da capacidade p·roductora. Para recompensar 'ª ·antiguidade ha 
as promoções, qu·e, por força ·de r.egulamentó, d-evem obedecet á mesma na 
proporção de 50 % . 

Quiz o TegUlJamento c·om essa dis•posição equiilibrar ·em beneficio- "o tem
po de s-erviço" e o "esforç-o no s-erviço", attestado aquelle pel•a antiguidade e 
este pelo meritq. Prnpo·rei, _po's, a extincção d·essas gratifi.cações , sem pre'jui
zos daquellas em cujo gozo já estão os funccionarios. 

O art. 123 do regulamento vigente, depois de de-clarar que o numero de 
empregados titulados e Í ornalei·ros constará d o quadro annexo , estabelece: 

"§ 1. 0 Não poderá ser alterado o quadro dos empregados titulados sinão 
mediante deHberação do Congresso Nacional." , 

O pess.o•al do quadro - "o estado mai.or" é, oomo já disse, reconhecida 
e confe.ssad·amente excessivo. 

Para reduzil-o ás justas propo·rções, proponho que , até ulterior delib-e
ração legislativa, não se preenc.ha:m a s vagas que se derem no quadro , salvo 
as de .chefes e sub-c·hefes dos diversos serv'. ços, e que, sendo preenchidas por 
promoção, deix.arão sempre c.l-arns . 

Em relação ao pessoal jorna.leirn, já tem o direc.to·r, no dispositivo ,do 
§ 2º d·o art. 123, o meio de aj ustal'-o ás necessÍdades do s-erviço. Ao com
mandante em chefe cumpre dar baixa aos. soldados que forem julga·dos dis
pensaveis, 

Tomadas e-ssas providencias, penso que a Central pod·erá equilibrar o 
seu orçamento. 

Propo'ndo-as, viso, não só o interesse publi·oo, como tambem o dos em
pregados -da irnportante via-ferrea. 

A continuar a mesma no escabroso caminho dos dej'iâts p-elo qual se 
enveredou, teremos como coqsequenda fatal , lnilludi·vel, depois da desorga
nização dos serv-iços, a . solução do arrendamento. 
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E' justo, poi.s, que ô pessoal, em s·eu proprio benefido, receba bem as 
medidas '°ra propostas, contentando-s.e com o ganho actual , que já é muito, 
em Telação .ao d·os empregados d•as outrns vias-ferreas braz-i!eiras e confor
mand o-se com o aug IT en.to de trabalho , modico e g·rad.ativo, que deve resul
tar da r educção do pecrnal. 

Como es.tá é que não podemos continuar. 
Os impostos, positivamente, não são pagos para beneficiamento de uma 

classe em detr·im~nto do.s que •OS pagam e o·s poderes publicos não teem o. 
direito .d·e, em prejuízo e com sacrifício dos contribUtintes, co!locar em dif
ficulda·des os capita·es que exploram a irtdus t·ria de transportes., estabeJ.ecen
do para o pessoal d 9S vias-fe.rreas que administram um regimen de remu
nernção e va•diação que aquelles não podem supportar. 

A' t.esta da Central es.tá uma gloria da engenharia braz-ileira e cuja 
cap•acidade de trabalho é proverbial. Conhecemos o carinho por elle ded;cado 
"á peroila do noss·o pat.rimonio" .e a sua opiniã'° formalmente contraria ao -
arrendarrento. 

Estamos rer to~ cme, desprendendo-se um pouco da parte technica e 
confianido-a com um pouco mafa de liberalidade aos s·eus illustres ' auxiliares 
d·ella. ·encarregados, oara poder, com mais precisão. ver a admin~strnci'io . de 
conjuncto. encontrará meios de arre.dar a possibiJi.da·d·e. sinão a prnhabilidade, 
do arrendamento e de transformar a Central em verd adeirn oeroJa. 

Das - medidas aue ·então oro·puz e tepd·entes á diminui ção d·as <le>nezas, 
uma está · produzindo o desejado effeito e evitando maior encargo ao The· 
souro - a suppressão das gratificações a·ddicronaes. 

A outra foi, infelizmente, burlada pda disposição com que a Gamara 
houve por bem substituH-a . 

Dispunha ella: 
"A' medida oue se derem vagas no pessoal do qu.adro da Estrada de 

·Ferro· Central d·o Bmz-i1, o Governo irá suooriminido Jogares e reformando o 
quad.ro até se verifica·r uma· reducção de 20 º[º na despeza com o pessoal do 
mesmo nua·dro, só podendo fazer novas nomeações depois d.e attingk e ssa re
ducção." 

Essa ·dispo.sição. · com a qual est0ava d·e accôrdo o illustre director da 
Central, nq nobre intuit·O de equiJ.ibnar a desoeza com a receita, foi substi
tuída pela s·eguinte. que logrou aop.rovacão contra a ooinião da Commissão .. 

- de Finanóas: "De 1 de janeiro de 1912 em rd·eant-e nã·o serão preenchidos, 
na Estrada de Ferro Cent·ral ·do Brazi.1 , os c'argos de primeira ca.teg·or'a va
gos . em coNs·equencia do accesso regulamentaT." 

bssim agindo , concorreu o Poder Legislativo para diffi.cultar que se · nor
malize uma situacão contra a qual todos reclamam , e mandüu que s·e dei
xass·em vagos os Jogares .infer-iores, quas-i sempre os mais necessarios e os 
de maio·r trabalho. 

, Tivesse sido apornv·ada a di spos.ição prooosta nela Commi·ssão d·e Finan
cas ·e o Governo, ao.roveitando 'ª o·oportunidaide das innu:rner-as aposentado
rias que S·e estão verificando, iri<t alterando a Telacão numerica na gradação 
hi0erarchk a. dos cargos , diminuindo o numero dos d·e eatego·ria mais elevada. 

E tanto isso· é certo que ao Governo o dir·ecior d·a estrada já pediu .au
torização para uma refo'frna no quadro do pessoal e que imoorta em uma 
economia, em breve .futuro , de 1. G-06 :900$. a.creditando o relator .q•ue es·sa. 
economia, d·esde o_ue seia a s uto·riz.ação dada de p_rnmpto , já póde alliviar o 
orçamento futuro em 800 :000$, pouco ma-is ou menp s. · · 
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E' a s.eguint.e a modHioação lembrada pelo director: 
Alterações no quadro do pessoal titula•do. 

1 n Divisão 
Na Secreta ri.a . 

Supprimir: 

- 1 3º ·e se ri p1urairi o . .. .......... .. ... . . .. . . .. 
1 4º es·cripturnrio . . .. .... ... .. . . ... . . .. .. . . 
1 continuo ..... . . .. . ... . . ..... . .. . . . .. . .. . 

Augmentar: 

1 aJmanuense . ... . . .. , .. . ... .. .... . ..... .. . . 
2 auxili'ares de escripta . ... ......... . . . . . . 

Red ucção ...... . .. . .. .. .... .. . .. . . . . . 

Na Theso uraria: 

Passar um fiel da Thesouraria para fiel 
da Pagadoria. 

Supprimir: 

4° escr·ipturnfi.o ...... ... .. . .... . .. . .. .. . 
continuo .. ..... ..... . . ... . ... . . · .... . ... . . 

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

11 :,800$000 

. 3:600$000 
6:000$000 

9:600$000 

4:000$000 
3:000$000 

Red.ucção . .. ... . ........ . . . . ... : . . . . . , . . · . . ... . . . . ... . 

Na Interudenda. 

Supprimir: 

. 2 4°' escripturarios .. ........ . . .. .. .. .. . . . . 
4 auxiliares de escripta ... . .. ...... . . . .. .. . 
1 ajudante do encarregado d·a carga e des-

carg•a . ... ... ....... . .. .... ... .. .. .. . . 

8:000$000 
12:000$000 

5:400$000 

Reducção . .. ... .. . . . ; .. . . . ... .. ........... . ...... . . 

Na ·Secção de Construcção. 

Suppr.iirnir: 

4 auxili.a·r·es de escripta . . . ~ ...... . . .. . .. . . . . 12 :000$000 

Reducção .. .... . . ... . ... ...... . . , . .... ._ .... .. .. . .. . 

Total . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 :200$000 

7:000$000 

25:400$000 

12:000$000 

46:600$000 
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Na 2ª Divi·são. 

Supprimir: 

2 1 º' escr·ipturarios ... .......... · · · · · · · · · · 
2 2º' es·cri·pturarios .......... . .. . .. . . · · · . · 
2 3°' escriptumrios .. ..... .. .......... · · · · 
5 auxilimes de escripta ... ..... .... .... · .. 
.1 agente espeç:ial . . . .. ................ . .. . 
4 •agentes ·de 1 a •• • ••• •• ••• ••••••••••••••• 

20 agentes de 4ª . ... . . .. ......... · · · ·• · · · · · 
1 O aj ud1antes .especiaes .............. ...... . 
16 conferentes especiaes ....... ...... ..... . 
20 conferentes de 2" .. .... . ... . . .... ...... . 

Augmentar: 

30 conferentes de l ª . ... · ... .. v • • ••••••••• •• 

14:400$000 
12:000$000 
9:600$000 

15:000$000 
8:400$000 

28:800$000 
84:000$000 
66:000$000 
86 :400$000 
72 :000$000 

396: 600$000 

126 :000$000 

126 :000$000 
Reducção. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 :600$000 

Na 3ª Divisão. 

Supprimir: 

2 1 º' escripturarios ... , ......... ... . ... . .. . 
2 2º' es·cripturarios ... . .. . . . ............. . 
2 3'" escriptura·rios ......... . . . .. · . . .... . . . 
4 'auxili.a-r·es de .escripta .. ........ . .... . . . . 
1 d·e·senhista de 3ª .. .. . .. .. ... ... .. . .. . . . 
5 telegraphisras ide l ª . ........ . .. .. . .... . 

50 tel·egraphist-as de 3ª ...... . .. . . .... . . .. . 
1 O ·CO·hd ucto•r.es de l ª ........ . .. .. . . . . .... . 
15 bagageiros de 1 ª .. .. ...... . . .......... . . 

Augmentar : 

desenhista de 2ª ..... . .' .... . ........... . 
5 telegraphistas de 2ª ........ . ...... . .... . 

30 telegrapbis.bas d·e 4ª ..... .. ............ . 
10 .bagageiros de 2" .. ....... . ..... .. . : . . . . . 

14 :400$000 
12:000$000 
9:600$000 

12:000$000 
4:800$000 

36:000$000 
240:000$000 
72:000$000 
49:500$000 

450:300$000 

6:000$000 
30:000$000 

108:000$000 
30:000$000 

174:000$000 
Red ucção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 :300$000 

Na 4ª Divisão· 

Supprimir: 

2 1 º' escriptur-arios ........ .. ...... . . . . .. . 
2 2º' escripturarios .. . .... . . . . . . .. .. .. .. . . 
2 3º' escripturario.s ..... · ... .. . .. . .. ..... . . 

A trans·portar . ... . . ; . ...... . .. ... . · 

14:400$000 
12:000$000 
9:600$000 

36:-000$000 
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Transporte . .. . . .. . ... ... ........ . 

4 amanuenses .......... .. .. . ... ......... . 
8 auxiliares de escripta .. : ... .. . . .. . . . .... . 
1 d·es.enhista de l" . .. .. .. .. .... ... ...... . 

Nas Officinas: 
2 mestres de 'Officir:ias . . . ... . . . .. . . .. ... _. . 
4 ajudantes de mestre .. ... ... ... . . ... . . .. . 

· Na Tracção: , 
2 ajudantes de mestre .. · ... .. ...... . .. .. . . 

20 machinistas de 1" .. : .. .. . . . ... . ... . .. .. . 
10 machirnstas de 2" ....... . . . ...... . ... . . 

Augmentar: 
10 mac·hinistas de 3" ............ . ..... .. . . 
10 machinistas , de 4" ........ . . . . . ........ . 

36:000$000 
14:400$000 
24:000$000 
7 :200$000 

15:600$000 
24 :000$000 

12:000$000 
· 144 : 000$000 

60:000$000 

337:200$000 

48:000$000 
36:000$000 

84:000$000 
Reducção ...... . . . .. .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 :200$000 

Na 5" Divisão. 

Supprimir: 

1 auxiliar technico . . .. ........ . ...... .. ... . 
2 1 º' .es-cripturari'Os .. . . . .... . . ... . . . . ... . . . 
2 2º' ·escri pturnri os . . . . . . ..... .... ....... . . 
2 3°' escriptura.r.ios .. .. .. . ..... . . .. .. . . . .. . 
1 auxiliar de e~ cripta .... . . . . .. .. .. .. . . . .. . 

· 4 mest·res de linha de 1" ........ . . . . .. .... . 
6 me- tres de linha de 2" .... .. . . . ........ . 
1 enc~rreg~do geral de ai venaria da l" . re-

s1idenc1.a ..... ...... . . . . . ... . ...... . . . 
~ ·encarreg rudo geral de carpintaria!, iliem .. 
1 encarregado de pintura, idem ...... . ..... . 

Aí.!gm'3ntar: 

1 amanuens·e . . .. . . ... . .... . ...... ... ... . . 
6 mestres de linha. de .3ª ... . . .... . .. ..... . . 

7:200$000 
14:400$000 
12:000$DOO 
9:600$000 
3:000$000 

21 :600$000 . 
28:800$000 

4:800$000 
4 :800$000 
4:800$000 

111 : 000$000 

3:600$000 
25:200$000 

28:800$000 
Reducção .. . . ......... . . . .... . . . . . .. . ...... . . . . ... . 

Na 6" Divisão. 

Supprimir: 

1 ajudante de contador .. .. .... .. .... ... . .. . 
1 ajiJd,a.nt.e de guarda-.Jivros .. ; .. . .. . . .. . . . . 
4 1 º' escripturarios ....... . .... . .... . . . .. . . 

A transportar . .. .. .. . ..... . . • . . . .. 

9:000$000 
9:000$000 

28:800$000 

46 : 800~000 

82:200$000 
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Transporte .... . ......... . ... .. . . · 
4 2°• escripturarios .. .. .. ... : .. ...... .. · · · · 
1 archi vista . . .. .......... . . . ..... . ...... . 
1 continuo . .. . . ..... . . . . .............. . .. . 

46:800$000 
24:000$000 

4:200$000 
3:000$000 

78:000$000 
Reducção .. . .. .. . .. .. . ....... . ........ .. . . ... .. .... . 

Resumo 

1 n divisão ..... .. . . . .. ....... . . .. ... . . . . . .... ... . .. . .. . . . 
2" d·ivisão .. ...... .. ...... .. .. . . . ... . . . .. ... . . ... ... ... . . 
3" divisão . .. ... .. .. . . . .. .. .... . .... .. .. . ... ... ... . .... . . 
4º ·divisão ... . .. . ... . ... . .. ... ..... . ... .. . . . . .. .. . . .. ... . 
5ª divisão ....... ... .. . ....... .. ... . ..... . . . . .. .. -. . . . . .. ". 
@ª divisão_ ... . . . ....... ... . . . . .... ...... ....... .. ... . . . . . 

Observação 

7g:OOO$OOO 

46:600$000 
270: 600$000 
276:300$000 
253:200$000 

82:200$000 
78 :000$000 -

1 . 006 : 600$000 

Nenhum empregaido titulad10 será dis1p1en3ado em viitude da reducção 
do· quaidro, podendo, po.rém, s·er trans1ferido na mesma categoria de uma pa·ra 
outra ·divisã:o e se houver excesso ina ·elas.se que ora occupa s·erá consi
derado ·corno :add.id·o a ·essa classe, com ·os. actuaes vencimentos e oc
cupand10 o lugar no quaidro da alasse immediatamente inferior, emquanto por 
v:agas não desappa·re·cer o excesso. ' 

A r eceita total · dá estrada no :anno de 1911 f.oi ·de 32. 197 :236$, ele
vand·o-·~e ·a despeza de custeio, segundo o re1'atorio do director, a 
44.077:850$184, de onde um deficit de 11.880 :614$184 . 

S.egundo 'º mesmo re.\·atorio, ·a des'Peza total, ·3·em inc1uir as gratifica
ções addicionaes, foi de 47 . 639 :424$540, o que 'eleva grandemente " 
deficit. 

Levadas, .porém, em conta! sómente a reeeita e- a d·espeza de custeio, 
ve.remos .que es•ta est á para aquel,la na .proporção de 136,90 %, proporçã<> 
e•ssa super ior aindra á do exercido de 1910, que foi de 129,12 %. 

No mesmo exercido de 1911, a renda da Leopo.i.dina Railway foi, ém 
algarismos redondos, de 20. 349 :000$ e a despeza de 14. 122 :OOO:P, o que 
dá uma relação de 69,40 % . 

A renda, d'a Central, no primeiro tl'imest·re do a•nno cor!'ente foi de 
8.157 :416$000 . 

Supponçlo que ella vá em crescendo e que attinj a 35. 000 :000$, e dado 
.que as despezas não u.Jtraipa.ssem o o·rçamento , teremos ainda um deficti de 
14 . 188 :563$500, que é a relaçã!o entre ess1a receita possivel e a despez·a 

. fixa.da, na import·ancia de 49.188:563$500. 
Coino caus·a p'fincipll!I da desorganização do s1erviço e consequente . ra-· 

zão da diminuição d·a receita e aug,m ento da de·3.peza, é apontado o grande 
esitrago dlo material. 

Tendo· ·já encommendado o nove materia11 com a ve-rba ex.traordinaria 
de 4 . 000 :000$, que lhe\ f.oi concedida, .e~·pera o operoso director da Gent·ra.J 
poder regularizar ·o trafego no pri·nci-pio do anno proximo, quandro. o novo 
materi:~1 poderá estar em frnnca producção. • 

• 1 
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II. Estrcv..ia de Ferro Oés~e d.e Mina'5 

A propos,ta pede a .quantia de 4-: 754 :555$, ou mais 754.:555$ do que o 
consignado no orçamento vigiente. 

O augmento é plenamente justificad:o ,pelo desenvolvimento das linhas. 
E -elle assim E•e des.dohra: 57:260$ na "Segunda Divisão" pelo au

~me·nto de agentes, conf,e11entes e jornareirns corres1pondentes á a-bertura 
de mús 16 estações; 58:400$ na "Inspecto.fia do Movimento e Teleg11aphos" 
pelo augmento de · chefes de trens., tetegr.aphistãs e pess1oal jornaleiro na 
p,roporção do augmento de trens; 137 :575$ ·na '"Terceira Divisão", com o 
pessoal jro1rnaleiro para as officinas d'e Laviias e Henrique Galvão e do 
pes1soal de trncção perlo 'augmento de trens1; e ·393: 160$ na "Quarta Divisão" 
pe\.o a:ugmento. de turmas de com·ervação- e .\astro e na de pedreiros, ca.r·pin
teiros, cavouqueiTos, ferreiros ·e rpintores. 

Do balanço entre essas quantia·s 1e a d·e 100 :000$ para acquisrição de 
matefi.al ele·ct11i•co na 1in<ha de Lavra·3, que foi suprp>fi.mida, resulta o au
gmento verificado. 

VERBA 7" - !NSPECTORIA GERAL DE PORTOS, RIOS E CANAES 

A denominação deErta verba substitue a do ·actual orçamento '"Obras 
Federa•es nos Esrtados" 'em vis.ta -da organiz,ação dada aos ·serviços •pelo 
decreto n. 9. 078, de 3 de Novembro de 1911. 

A quanüa pedida é de 820:000$, que, comp.arada ·com a d10 orçamento 
vig:ent•e - 2.402:000$000, demons.tra uma diffe:nença pa'ra menos de 
1.602:000$000 . 

E' que a veJiba actual c·onsagra Gons1ignação para diversos por.tos, ao 
pas•so que a propos1ta pe·d·e a:p·enas o necess.ario ao pes.soal e materia•l da 
Inspecto·ri·a. -

Segundlo se evidencia -da t·abe11a a est.e annrexa, o pessroal ~m tr·abaJiho 
consome 554 :065$, o pessoal .addido 117: 185$, o materia,l 80 :900$ e 0'3 

eventuaes 67 :850$000. 
E' de s·e lasrfrma.r .que, em uma repar.tiçã.o cuja o•rg·anização definltiv-a é 

tão recente, já haja pessoal ada.ido que custa quantia surperior a 20 % á 
necessaria ao custei·o do pessoal effectivo. 

O Oov·erno pensa, e a meu ver •Com razã10, em custear as obras dos 
diversos portos com o producto de 2 %, ouro, 1pa:ra tal fim cr.eado. 

Nó regimen do decr.eto n. 4.859, de 1903, .a-s opemções de credito reali
zad·a•s para as obms de melhoramentos de um porto e as differentes rendas 
nelle arrecadadas só podiam ter applicação nesse porto. 

O <leo11eto n. 6. 368, d.e 1907, porém, ai terou es1sa situação. 
Modificando o regimen ·especial para a execuçã.o de o_Qr·as e melhora

mentos de portos, estabeleceu uma só Caixa E•special, constituida com o. pro
ducto dos emprestimos contrahidos pelo Cov;erno e com os recurs.osr se-
guintes : · · 

1 º, renda da·s propried·ades adquiri-das ·e d.esap:ropriadas .que se tor
na.ram dispensaveis pam O'S serviços dos portos.; 

2º, producto da taxa de 2 %, õuro, sobre o .va.J.o.r .official da importa
ção pelos portos e fronteiras da Republiaa; 

3°, 11enda dos cáe·s, a11mazens e demais a-ccessori-os d:O<S s'erviçosr aos 
portos, medi·ante o p.àgamento -das taxa-s que forem estabeJ.ecidas1; 

4º, .qual•quer .outra renda eventual relativa ao 8, portos e rios nav:egaveis 
ou dot·ação consi·gnada em lei. 
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Sórnent.e .paira gar.antia das. 1obrigaçõ1es oriunda•;;; dos ·COntrac-tos1 cele

brados segundo o regímen da lei n. 1. 746, de 1869, e para:grapho unkio, do 
art. 7 da lei n. 3.314, de 1886, estabeleceu o decreto de 1907 preferenda 
sobPe as r.enda·s ·arrecadada·s nos, resp·ectivos portos. 

Assim .reza ell1e: "E·ssa recei:ta será precipuamente destinad1a ·a garantir 
as obrigações que neste sentido houver contrahido o Gov·erno." 

Claro é, pois, ·que as sobras ·e o prnducto das operações que sobre eJ.laG 
se assentarem podem s•er app.Jicado:s, indis.U.nctamente, a e·ste ou áoquelle 
port•o. _ , 

Armado, pois ·Com o recurso do imposto de 2 %, ouro, "sobre o valor 
official da importação pelo·s por-tos e fronteiras da R·epublica", ao Governo 
cabe, d.epoi•s de a·doptado um plano de con:juncto, estudados os· r·ec1usos de 
ca;da porto, de •c;ada zona 1e as vantagens comimepciaes e ·econornicas dahi 
·provenientes, atacar de preferencia as ubraG d•este ou daquelle, con.fovme 
aconselharem ·a utilidade dos mesmos e a igualodade que a União d1eve a 
toctias a•s :su·a·s z·onas, de norte a sul, de lé:ste a oéste. 

VERBA 8° -'- JNSPECTORIA DE OBRAS CONTRA AS SECCAS 

A ·propost·a pede 7. 000 :000$000, quantia ·essa iguail á dio orçamento 
vigente. 

•A Ins·pe.ctor.ia ini.ciou-se 1em 1909 com a verba orçament·aria de 
1.000 :000$000, ·que se rept;tio no orçamento de 1g1 O, sendo elevada para 
1911 'ª 3.336:000$000. 

Englobada nos dous primejros annos, a verba foi, no terceiro, desdobrada 
em 28 sub-consignações. 

Esse desdobrnmento foi, ' e ·nem podiia deix·ar de s·er, 1prejudidal ao an
dami:,nto de .um serviço reclamado insistentemente pelos Estados flagellados 
e cuja execuçã.o pód·e e deve conc•orrer ·para a erupção de uma enorme 
riqueza ·enter.rad·a em sóno uberrimo 1á espera da humidad1e que a faça 
vkejar. 

Para ·evitar ·e·ss·e inconveniente, o orçamento .vigente consignou, englo
badament.e, ·a verba de 7. 000 :000$000 para as . obras contra ·a·s seccas. 

Esse acto legislativo p·ermitüo .que •se désse um novo impulso ás ob.ras 
contra as se·ccas, a1carretando o desenvo'1•vimento dos ·estudos de açudagem, 
puqlka e 'Particular, 0de 1perfuração de püÇO'S, pesquizas .ct1e agua•3 subter
raneas, pes·quivas zoologicas, levantamento·s topographicos, observações plu
viometricas, medição. da•s descarg·as dos rios e, p.rincipa.Jmen:te, de olbras 
exe·cutad0as não só por ad1mini·s1traÇifo, como por contracto.s. , 

Ha em execução, por administração, us açudes "Ald·eia" e "S. Pedro 
de Timbaú'ba", o p:f'imeiro orQado em 217:064$940 ' e o segund•o em 
209:583$245. 

Pende de ·ordem para execução, por não ter encontrado .quem o ar
remat.asse em concurrencia publka, o de "Tucunduba", orçado em 
421 :403$001. 

Em constmcçã.o, por ·confracto, ha açudes na importancia de 
6.501 :759$801, assim discriminados: no Ce·ará - Aoca.rapé, na importancia 
de 3.281 :621 $186; Sant·o Antonio de Russas, 283:471$; Salão, 114:062$115; 
no Rio Grande do Nor.te - Gargalheira, 1.483:729$453; Santo Aontonio de 
Caraúha, 320:452$205; Mundo Novo, 219.:160$150 e Sant'Anna, 111:781$176; 
na Parahyba - Soledade, 238:355$668 e Bodoconjó, 140:325$957; na Bahia 
- Taboca, '48:774$969, Poço do Cachorro, 102:176$072, Riacho do Sitio, 
84:387$494, Riacho da Onça , 57:340$800 e Migue~ CaLmon, 16:121$556. 

Além desses',- ha, em concurrencia publka, os de Barra d!() M1am·oso, no 
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Rio Grande do No·rte , orçad'O em 1.316 :910$358. e o de Laginha, na Bahia 
orçado em 52 :945$117. 

A acção da Inspecforia., porém, não parou -na ·construcção directa ou 
por contracto, dos açudes geraes. 

O decreto n . . 9.256, de 28 de Dezembro de 1911, estabeleceu premios 
aos índividuos ou ·syndkatos agrJ.colas que construissem açudes médios e 
pequenos. 

Por açudes mé·dio·:s entende o dec·reto aqueHes cuja . cap·acidade sej•a de 
tres mi.lhões de metros cubicos, no minimo. e cuja represa tenha profun
didade não in!feri'or a seis metros., e por pequenos ·os que têm urna capaci
dade de mínima dte meio mil·hão de metros cubi.cos de agua e ·cuja répresa 
tem profundid·ade não inferior a qu-at-ro metros ... 

A concessão desses premias, ·que repres·enta um doi;! melhores serviço·:> 
prestados p:ela Inspectoria, :pelo impuho •que dá á inkiativa parücular e 
pela economia que traz a.os cofres publicos, monta, pela con·:stmcção já 
autorizada de 65 açudes, ·a 782 :343$457. 

·Com engenhei·ros ·extrangeiros contractad'os para os diversos serviços, 
despendeu a In·spectori·a a verba de 268:410$000. 

As despezas retro ·enumeradas sommam 9. 770 :419$969. 
E! daro que todas estas não se rna•liz.arã:o dentro de ·um exercício, pois 

muitos contractos• ·ha cujo termo ·:só s·e verdfkará dentro de dous ou tres 
annos, conforme a importancioa , da obra. 

Como, porém, na despeza enum:erad:a não está incluída . a destinada ao 
·pes'soal administrati.v.o, e ·pOr·que ·o serviço não deva ter so'lução de conti
nuidade para que os ·E.stados Jlagellados possam collo.c.ar-se a cavaHeir·o das 
ctíses tremendas por ·que j.á têm passado ·e ·concorrer para o augrnento do 
no·sso inte·rcambio, a Commissão consigna no pmj.ecto a verba pedidla na 
propo·S>ta, dando-.Jhe, por·ém, a me·srna rnd•acção do ·~rçamento vigente: 

"Verba 8" - Inspectoria de Obras contra ·as Seocas - I.ncluida a im
portanci.a neces.s.aria •ao pagamento das prestaçõe·s dos contractos já feito.s , 
á ·.satisfação d·os compromissos de prernios, á manutenção de ser>viços · j1á 
insta!.lad·o:s e obras novas., inclusive irrigação, em quaesquer zonas em que 
se tornem necessarias coritra as siec-ca•s, 7. 000 :000$000. " · 

VERBA 9" - REPARTIÇÃO DE AGUAS E OBRAS PUBLICAS 

A proposta pedie 'ª .quantioa de 5.644:885$500 que, confrontada com a 
do orçamento vigente, ·dá uma differença a maior de 169:490$000. 

A differenç.a res'u.Jta do balanço ent11e reducções e ac·crescimos proposto·s 
e que ·constam da tabella, sendo os acoresdmos justificados peil10 na'lura.J e 
logico dese.nvoJv.imen1o d•o ser·viço. 

· O maior •accrescimo proposto é d·e 101 :708$, ·na consignação "Lo·co
moção ", destinado á remonta d:e locomotivas e carros de passageiros na 
Estrada ·de Ferro Rio do Ouro. 

No .anno find~o .as ·contribuições diarias do·:s differentes ma.nancfaes para 
o abaste·cimento de agua ao D.istrkto Fed·ernl importaram em 237.904.877 
litros, que, divid.idlos por uma •população de 1. 000 . 000 de habitantes, dão 
237,9 litros por .habitante. 

A distribuição, porém, devido não só á .accidentada topograph.ia da nossa 
Capita.!, de accôrdo com a qua.J não foram feito·3 os servJços, bem como á 
falta de generalização dos hydmmetros, unic·o correctiv:o •contr·a .o·s dlesper
didos, nã·o é equitativamente feita. 
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O notavel ·crescimento que vai tend.o a nossa populaçã.o acons•elha os 
poderes ·publicos a pensiarem na a:cqui·3ição ·de nov:os manancia·es. 

Repito o ·que disse no relatorio do a.nno passa·do: "A falta de 1previ
dencia no s·e ·ad•quirir, por compra ou d1esapropriaçào, O•s mananciaes ne
ces.sario·3 a:o no·siso abastecimento e os terrenos indiispensa·v·eis á sua co.ns•er
vação e ao co·nducto das agua·s, tem no'S custado rios de dinheiro. Oxa·lá a 
lição 1aproveite no faturo. " 

VERBA 10" - ESGOTOS DA CAPITAL FEDERAL 

. .A pr.o.posta pede 5. 040 :865$, ou mais 307 :605$820 do que a quantia con-
signaLla no orçamento vigente. · 

A differença para mais prnvém do augmento de: 1 :000$ n.a sub-consi
gnação "Aluguel de casa"; 319 :912$500 na •sub-·cons.jgnaçã·o "Serviço con
tractado ·com a City improvements" por .ter se elevad•o a :L 312.085-9·0 a 
taxa de esgotos em predfos e c·or.tiços; d·e 4:000$ para uma nov·a sub-consi
gnação ''.Eventua.es1'', e da reducção ·de 19 :707$555 na garantia de jur.os 
sobre .o capital empregado nos trabai'hos de esgoto.s de Copa:cabana, Leme 
e. Ipanema. 

Como se trata de uma repartição em .que a despeza avultada é resul
tante de contractos, send.o a de fiscalização .relativamente pequerl!a e d•e 
facil previ·são, j·ulga a Commiss1ão desnece·ssa.ria a verba ora pedida para 
"Eventuaes", pelo ·que 1pr·opõe a sua suppressão, fazendo uma economia dé 
4:000$000. 

VERBA 11" - ILLUMINAÇ~ü PUBLICA DA CAPITAL 

A proposta péde 2. 130 :980$000, .papel, e 1. 905 :000$00.0, ouro, ou mais 
55 :000$000, papel, e 55 :000$000, ouro, do q,ue a quantia •consignada no orça
men.t·o vigente. 

A não ser e·s1se augmento, houve, na tabella, pequena·s alterações em 
diversas sub-co.ns.ignações·, com o augmento de uma,s e reducção de outra!' . 
sem aJt.eraçfo do computo geral. 

O augmento da verba papel e ouro em 55:000$ cada uma é a.conselhado 
pela conveniendia de •se insta.Harem mais• 1. 029 ·lampad·as, pel.o aproveita
mento desde já da reducçào de pr eço prevista no contracto, elevand•o-se 
a·ssim a 7 .614 o numero de .J.ampadas installada'3. 

VERBA 12• - INSPECTOR!A GERAL DAS ESTRADAS 

Essa denominaçào ·s1uibstitue ex -vi do decreto n . . 9.076, de 3 d·e Noivem
bro de 1911 , a de Repartição Fedem! de Fiscalização de Estnad'ais de Ferro . 
do orçamento vigente . 

A •prOIJlOSta pede, para o prox.imo anno, a quantia d·e 3. 402 :260$, ou 
mai·s 1. 254 :940$ do que a co.ns•agrada para o . exercido actual. 

O Gov·erno, c·onforrne se evi:den,cia .da tabella .an·nexa, desdübrou a pro
posita em duas partes. : urna na importanci:a de 2 . 157 :084$300, organizad.a de 
a·ccôrdo com o decreto n. 9.076, de 1911 , e outrn de 1.245 :176$600, para a 
despeza c-0m o pes•so.al e m:tteri•al n:e•ces·sario á fi scalirnção das linha·s já em 
construcção e a .construi·r ct:ura.nté o anno de 1913, :c·om a exterusáo appr.o
x1imada de 3.260 kilo:metros . 

INo ·officio com que · o cheife da. repartição ·ju.s tificou ao Ministro o p.e
dido da verba, declara o mesmo "haver separ1ado .ass·im as áespez.as porque 
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uma parte del.Jas é para o.e-correr a despez·as de uma fis·calização que não 
é per.rrianente, como é a das linhas em ·construcção." 

P•ara ·essas adaptou isecções de 50' kiilometros, dirigidas por um enge
nheiro-f.iscal, um conductor e um escripturario. 

Caberão assim 25 kilometms a cada engenheiro, o que repre·:senta, no 
entender ·do il.lustre f.uncdonario, o maximo ; attendendo-se a que s•empre se 
encarregou um engen'heiro de 12 kHometros. 

Dous motivos, accresddo•s., lerv.aram-n'o à fixar aquell:e limité: um, re
duzir a diespez.a, o·utro a consideração de ·que não ·se encontraria o avultado 
numero de engenheiros que seria precizo, s·e fossem fixados os limites 
m·enore•s . 

Diz o citado funcdonario: 

"O .pes.soal füxado é o mi-mimo nece·s•sario e é imp·resdndivel para re
gularizar-se um s•erviço que tem estado entregue ao mais .completo aban 
dono. não sendo exagero a-ffirmar que o ·capital .está se fiscalizando a si 
mesmo. 

- O Governo empenhou-ise em um compromisso avu.Jtadissimo. 
Estão em constmcção 2. 200 kilometros sob o regimen de medição e pa

gamento em a polices. 
Sob o mesmo regimen ha a construir 8. 600 kilomefros. 
No anno .proximo de·verão estar a.tacado·s,. de accôrdo com os contractos 

3. 260 ki.J.ome.tros, o ·que reprns·enta Uma ·despeza approximada de 
200 . 000:000$000. 

Se o Gnrverno não dotar •con.strucções tã'O avu.Jtadas da fiscalização ne
ces:saria, ·não resta a menor duvida · de que o compromisso a·cima de muito 
se elevará. •além de fi.car •s.a.cri ficada a .segurança das lin:ha·:s." 

Não ju.Jgand10 desarrazoada a argumentação em relação á fiscaliz:ação 
das estradas em construcçfo., pensa, entretanto, o relato·r ·que a verba pe
dida. é demasiada. 

No ·seu entender , ao 1p·eSGoal da Inspectoria. organizad·o de accôrdo com '° decreto n. 9. 076, não d·eve calber apenas a fis·caUzação permanente, mas 
tam.bem a dias linhas em iconstrucçã.o . 

.Tá foi a ponderação da grande quantidade de Ji.nhas em constmcção que 
justifi.cou, por occasião de se voia'r o orçamento vigente, o augménto do 
p·essoal com que foi reorganizada a repa·rtiçã-o, eJ.evando .qua1si ao dO"bro os 
gastos com a mesma. 

•Para a fis>caE!zacão permanenrte, o pessoal d.o quadrn, da Ins·pectoria , ta·l 
qual o ,delineou •o decreto n. 9. 076, é exageradissimo. Está em condições· 
penso, de fi~·calizar toda·s as ·estradas em trafego daaui a lO anJllos se a 
constmcção continuar na mesma proporção em que vai . 

Nessas ·Condições, confiando no criterio do Governo e d:e quem dirige · 
a lnspecto·ria , que certamente aproveitará, ·na construcção, a 1a,ctiv-ida·de do 
pes.soal do quadro da mesma .e querendo co·nciliar os interesses da fiscaliza
ção com a precarfa •situação financeira d·o paiz, a Commissão concede apenas; 
pela metad1e o .augmento ped·id·o para •a fiscailiz·acão das linhas ·em · oonstru-
cção, fazendo .a~13im uina economia de 622 :588$300 . · 

VERBA 13ª - INSPECTORJA GERAL DE NAVEGAÇÃO 

A p.roposta pede 2:400$, ouro , e 152:605$, papel, ou mais 6:775$ do 
que a quantia cons.ignada no ·orç,amento vigepte. 

Â differença para mai.s assim se des-d•obra: 3 :600$ de augmento de mais 
um fis.cal, com séde em Manáos; 3 :000$ para ailuguel da •oasa 1onde funcciona 
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a Inspectoria, e 175$ para dia.rias de mai>s cinco ,ilias ao pessoal dia fancha, 
visto como o orçamento v-igenté só consigna para 360 dfas. 

VERBA 14° ;---- FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 

A prop'O.sta ped·e a qwmtia de 653 :801$140, ou meno's 168 :354$860 do 
que a consignada no orçament,o vigente. 

·A differença pil'ovém do balanço entré a reducçãü da quanffa de 
220 :000$ destinada á fisca.Hzação de se.rviço's d1e portqs, que pass·ou Jlara 
a 'Ins·pectoria Geral de rPor.tos, Rfos e Oanares, e o augmen1·o de 51 :645$140 
na ,conrsi.gnação ·de,sfrnada á Co:mmi.ssão Fiscal de Desobstmcção d·os Ri-Os e 
Saneamento da Baixada Fluminense. 

O 'augmento dessà ·consignaçãü se jus.tiffoa pelo progressivo .desenvolvi
mento que vai tendo o serviço. 

De valor quasi nullo antes de saneada, a Baixad·a Fluminernse vai ad
quirindo , á medida dro rseu saneamento, urma valori-zaçifo es.panto,sa. 

E' necessari·o, portanto, que o Governo tome uma med.ida que assegure 
á União a restituição do enorme capital que vaie empregando nessa orbra 
de incalculavel vafor economico. 

Não é justo que, a titulo de sanear, a União em:pregue uma fortuna em 
valorizaT terrenos parüculares, sem uma compensaçã.o directa a esse dis- · 
perudio· 

Antes rde proseguir nas obrns, deve, pois, o Governo ou des.apwpdar 
os terrenos ou entrar em ·<accô.rdo com os s•eus pro·prietarios, ou p'ara que 
estes o aux·iliem nos gasto·s, ou para que o associem nos lucros resultantes 
da valorização. 

VERBA 15ª - EMPREGADOS ADDIDOS 

A ·proposta pede consignação âdentka •á 'd·o orçamento - vig,ente, réis 
117:880$000. 

Na "Se·cr.etaria" ha, ra.ddidos, tre s directores de S'ecção, com 12:000$ 
cada u:m, um 1º official, com 9:600$, e um 3º, com 5:400$000. 

Na "fospectoria Geral rde Terras e Colonização" ha um chefe de secção, 
com 6:000$ ; um .official, com 4 :000$, e um del•ega,do de .terras em Santa Ca
tharinra, com 6 :000$000. 

Na "1Repartição0 Geral dos Telegrnphos" ·ha um vice-·director, com 
23 :400$ ; urm ·su·b-chefe de s·ecção, .com 14 :520$, e '.Um sub-contador oom réj.s 
12:760$000. 

Parece razoavel que os addidos da "Inspectorira Geral rde Terras e Co
lonização" pas·s·assem para o Ministetio da Agrkultura. 

Seria .conveniente que o Governo , na sã preoccupação de fazer econo
mias, tratasse d'e aproveitar, nas vagas que se der,e:m, o pessoal addido 
para acaba;r com a anoma.Jia ·e:m que o facto importa. 

As nossas condições financ-e\ras não ·estão de molde a permittir que s,e 
remuner.em fartamente os funccion·arios dispens!IJdos ·do s.erviç'O por conve
nienoia propria e pelo interesse na .col:locação :de terceiros, 

VERBA 16ª - EVENTUAES 

A proposta pede .200 :000$, 'OU maiis 50 :000$ do que a quantia consignáda 
no orçamento vig.ente. 

Tendo sido incluída na v·erha P a quantia necessaria para a gratific,ação 
do s~cretaúo ·do minist·ro, bem ·corno as destinadas ás gratificações ao bi-



- 25-

bJ.iothec~. rio, a·o redacto·r do boletim e ao s•eu auxiliar e havendo para tc:idas 
as ou.trns verbas do orçamento, aliás justamente dotadas, importancias des
ti.nadas a ·eventuaes, julga a Gommissão que deve ser mantida a verba do 
orçamento· vigente, fazendo-se assim uma economia d·e 50 :000$000. 

Sala idas Commissões, 6 de agosto ·de 1912. - Ribeiro ]utzqilei·ra, pre
sidente e rela.tor. - Serzedello Corrêa, ·Com restricções. Pelo trabalho da Com
missão o deficit orçamentario eleva-se a mais de 16.000:000$000. O signa
tario d.este voto espera .que a Commissão entendendo-se com o Governo· fará 
nos orçamentos os có.rtes pr.ecis·os ·para equilibrar o o·rçamento, ·seu principal 
e ·mais positivo dever, na 3" dis•cus•são. - Antonio Carlos. - Manoel Borba. 
- Caetano de A'!Jbuquerque, -com r.estricções . - João ·Sim.plicio, com r.est·ri
cções. - Felix· Pacheco, com restrkções. Reconhecendo embora a conscien
cia com .que o illustre rel•ator elahorou o seu par-ecer, dedaro que opinava 
d·esde .Jogo ·por uma disposição que autorizass.e o Governo a ar·rendar sem 
mais demora a Estrnda ·de Ferro Central do B.razU, supprimida .consequente
mente para o exercicio de 1913 a form iidave.l ve·rba da, despeza com 'ª mes
ma estrnd.a, que absorve ma.is 

0

dinhei-ro do que o Ministeri!O do Interior, mais 
do que 'º do Ext•erior, mais do ,qu~ o da Marinha ·e · outros. ·E' uma situação 
que não oóde contii:iuar e deve ser enfrentada com verd·aáeir·o animo pat•rio
tico. - RaJul Fetnan'.deis. - Galeão Carl.dlhal,, com .restricções. - Homero 
Bapti-sta, com restricções. A proposta da receita não permitte majoração que 
comporte ·o au.gmento da despeza já votado p•ela Com missão. 

Artigo unioo. '0 IP.residente da Republica é autor.izado a despend·er, no 
ex·ercicio de 19'13, pela repartiçã·o do Ministerio da Viação e Obms Publicas, 
com os serviços designados nas seguintes verbas, a qu;antia d·e 12. 942 :992$400 
ouro e 129.060:.'502$660 pa·pel. 

Verbas 

1. • Secr·etaria de Estado ....... . . . 
2.ª Córrei·o·s . .; . . .... .. .. .. . \. ... .. . 
3.ª Telegraphos ... : .... ...... . · .. 
4.ª Subvenções ás Companhias de 

Navegação . ... .. . ..... . .. . ... . 
5." Gara·nfra de juros . . . . . . ... . . .. . 

· 6." Estradas de Ferro Federaes: 
I. Estrada d·e Ferro Central do 

B11azil ........... . ..... . .. r • 
II. Estraida de Ferro Oeste de 

Minas ........ . ......... .. . 
7." Inspectoria Geral de Portos, Rios 

e Ganaes . ........ . ... . ..... . . 
8·ª lns·pectoria de Obras contra as 

Seccas ................ . .. . . . . 
9." ·Repartição de Aguas e Obras 

Publicas . . . . ............... . . 
10." Esgotos da Capital Federal ... . . 
11." llluminação da ·Capital F0ederal. . 
12." Inspectoria Geral d·as Estradas .. 
13." lnspecroria Geral de Navegação. 

Ouro Papel 

761 :525$000 
290:000$000 21 . 670 :716$500 
666:555$620 21 . 243 : 140$000 

1.663 :700$000 2. 4·55 : 443$400 
8.4l5:336$7BO 1.858:780$060 

51.774:653$500 

4 .754:555$000 

820:000$000 

7.000:000$000 

5.644:885$500 
5.036:865$000 

1.905:000$000 2. 185 :980$000 
2.779:672$600 

2:400$000 15.2:605$000 
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14.• I - Fiscalizaçào de serviços di-
versos . ... .. .. . . .. . ... . . . . 

II - C. F. de D . ·e S . da Bai-
xada Fluminense . .. .... . . . 

15." Empregados a,ddidos . . .... . ... . 
16.• Eventuaes . . .. .. .. ... .... ... . 

Ouro Papel 

60 :000$000 

593:801$140 
1

1
17 :880$000 

150:000$000 

12.942:992$400 129 .060:502$660 

l_ , - 1 - " 



NOTA: 

Em 24 d e Ago s to é iniciada a 2" discussão do projecto. São lidas emen

dc.,_s . Oram os Srs . Bueno de Andrad.i, Felinto Sampaio, e Corrêa Defreitas. 

Em 26 ora o Sr. Monteiro de Souza. São lidas emendas. Em 2 ·1 ora o 

Sr. Augusto de Lima. São tidas emendas . Em 28 oram os Srs . joaquim Pires 

e C0lso Bayma. São lidas emendas. Em 29 orc;:m ois ~~rs. Octavio Rocha, 

Corrêa Defreitas e Mello Franco. São lidas emendas. A dis cussão é encerrada. 
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DISCUSSÃO 

O Sr. Bueno de Anclracla justificando a emenda que manda executar 
obras hydraulkas nos .portos de S. Sebastião .e Cana•néa, apresenta as se

guintes ·razões: 
Sessão ele 24 ele Não sómente ás quali·dad·es da raça e fertilidade do 

Agosto sólo deve o Estado de S. Paulo, a sua enorme prosperi-
dade a·ctual . . Tambem o aceTtado plano d·e suas Unhas 

ferreoas, construidas no uberrimo vaJle do rio Tiété, o Rheno paulisba, influio 
poderosamente para o seu progresso. 

De facto, nesse valle o traço das ferro-v.ias, sahindo do excellent·e porto 
de Santos, segue direito como uma s•et ta par.a o interior, até a r.aia occiden
ta·l do Estado . -E' a 'linha ferrea de 1penetração mais sensatamente traçad,a 
em todo o paiz, ·e por isso mesmo m.ais util e mais remuneradora d•e todas. 

E' o modelo que deve ser imita·do. 
M.as a influencia das linhas de penetração est.ende-s•e lateralmente até 

certo limite. E' principio technico vulgar. No proprio Estado de S. Pau:lo se 
verifica a verdade do enundado. 

Ao passo que o valle do Tiété s·e desenvolvia ·com rapidez, mais morosa 
era e é 'ª marcha do trabalho nas zonas lateraes, afastadas de seu ·eixo forro
via:rio. 

Pelas condições p·hyskas .e topographicas, acha-s·e o Estado de S. Paulo 
dividido em faixas discr.iminadas e pelas principaes arterias fluvi.aes, que 
escoam nas aguas do rio Paraná. 

Nasci1das todas eHas da 1inha de cristas que muito se approxima da 
costa marüima, indicam a respectiva sahida commercia'l ·para os portos mais 
visinhos de suas nascentes. O valle do Rio Grande do Norte, em parte 
commum com o Estado de Minas, tem naturalmente marcado suas sabidas · 
pelos bons abrigos do litoral norte' p1aulista. · 

A ampla bacia do Tiété, inteiramente paulista, aquena que tem sido até 
hoje o prindpal factor da prosperidade do seu Estado, envi.a ao mundo §Uas 
riquezas pelo porto de Santos, já apparelhado .hydraulicamente como empo·-
rio commercial .· · 

O v.alle do Pa·ranápanema, bacia paulista .e pa:ranaense, até ho•je des
provida de via de transporte bem projectada, .está pedindo via de trainsporte 
que J:he encurte os percursos e diúja seus productos par.a um dos portos 
do canal d·e Ig_uape ·e Cananéa. 

Assim, no entend·er :do orado.r, o valle do 'Rio Grande tem como directriz 
directa de communicação para o porto .de S. Sebastião, o do Tiété para San
tos, e o do Pa:ranápanema para o d·e Cananéa, Santos nada mais p11eciza como 
poTto commercial . · 

Alguma cousa s•e dev·e fazer desde já p.ara que os d·e S. Sebastião e 
·Cananéa não sejam embaraço aos melhoramentos ferro-viarios de S. P.aufo; 
melhoramentos que tanto interessam ao erario da União. 

O porto de S. Sebastião · é uma maraviJ.ha da natureza. 
Como ancoradouro não exist·e maior no Estado de S. Paulo., 0He11ece 
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uma area de cerna de 50 kilo.metros, para abrigo de varios navios de maior 
calado dos ·existentes, ·possue ampl'as e faceLs entrada·s uma ao Norte e ou
tra ao Sul. 

Affirma Mouché: S. Sebastião offerece aos maiores navios um anco
raidpuro seguro e ·es·paçoso; ahi o mar é sempre ·calmo. 

Quanto ao porto d•e Cananéa, não ha neg.ar, deixa alguma cousa a de
sejar, como abrigo de p,rimeira ordem. 

Não S·e compara com o do Rio de Janeiro., Santo·s e S. Sebastiãoo, mas 
sem grand.es dispendios póde vir a dar sahida completa a todos os productos 
do vaJJ.e de Paranápanema, n:a actuaJidac!·e e no futuro . 

Assim, auforizando o Governo a proceder estudo:i d.e melhoramento~ 
ness·es dous po-rtos, está desempenhando seus d•ev·eres de r·epresentant.e da 
Nação, interessado na grandeza e futuro do paiz, .e, na quadra presente, do 
augmento de rendas, unica ba~·e segura das finanças dos povos que querem 
progr-edir. (Murto bem; muito bem. O orador é comp11imen~ado) 

O Sr. Monteiro ele Souza - ST . . Pr.esidente, inscrevera-me no sabbado 
ultimo, af.im de justifka·r ·emendas que vou ·apres.entar ao orçamento da \dação. 

Mas nesse dia não pude usar da palav-ra , porque o tem
Sessão de 26 de po foi preenchido com a palavra scintillante ·e instructiva 

.cigosto do nosso i.J.Justr·e collega 'º nobre D.eputado pelo Paraná 
.Sr. Corrêa Defreitas, .que occupou as duas horas destina·çlas 

á discussão deste orçament·o. • 
Mas dou graças a Deus por não ter usado da pa1avr.a ante-hontem, pór

que essa demora deu-me ensejo de tomar conhecimento de um esc·ripto em 
um nume.ro de hontem do jornal do Commercio. Nessã pubJ,icação encontrei 
um grande trec·ho que é uma synthese do que eu vinha diver aqui, e que por 
isso terei o cui.dad·o de ler, visto que resume perfeitamente o que eu pensava 
parn justificar as emendas que venho apresentar. 

Sr. Pres·idente, trato da questão da vi.ação no Estado do Amazonas, digo 
melhor, na bacia amazonica e da questão de telegraphos e corr·eios, isto é, 
venho.. tratar desses dous elementos .indispensaveis ao p•rogresso e civilização: 
transportes ·e comrnunlcações. 

S•r. Presidente, não precisarão de grand·e justificação as medidas. que 
vou apresentar, si tiv·ermos o cuida•do de faz·er uma simples inspecção visual 
sob:re ·O mappa da região. Sabem, o Sr. ·Ppesidente e a Gamara, que o rio 
Amazonas com todos os seus aff.luent.es constitue uma v.asta bacia, occupando 
uma grande parte do territorio brazilei'fo, que compa'farei a um verdadeiro 
syst.ema ·arterial, i-rrigando membros importantes do corpo de nossa Patria, 
podendo 1evar a vida, r'iqueza .e o prçigresso pór toda .a pa.r.te. 

O systema hydr-ographko do Amazonas, com suas ramificações e sub
ramificaçÕ·es, penetrando e insinuando-se pelos mais reconditos pedaços da
auelle territor.io ainda em formação, territorio q,uas'i virgem e que desafiarâ 
ainda po•r muitos s·eculos o traba1'ho humano, é um elemento de progresso 
inestimavel. Podemos ·nos communicar pelo valle do Amazonas com todas .as 
nações que cercam uma parte do territo·rio braúleiro; por muitos dé seµs 
rios, de · seus affluentes, de suas a-rteriolas, nós penetramos na Bolivfa, no 
Perú, no Equador, na Venezuela e mesmo na Guyana Ingleza, Por conse
quencia, o trabalho do homem alli será .aprov.eitar esta rede hydrogrnphka 
e melhore·r as partes em que porventura .a navegação não se possa faz.er com 

(*) Na mesma sessão oram os Srs. F eli.nto Sampa;io sobr~ a administração 
do sr. J . J. Seab.ra 'ºª pa-sta da viação e 'º Sr. Corrêa Defreita1s sobre a situa"ão 
economica e f'in a.nceira ao paiz. 
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a necessaria rapidez ou a necessaria fa:cil1idad·e para obter um vasto e incom
parnvel campo de a:ctívidade e engrandecimento. Assim f.iz.emos com a ºregiãà 
do rio Madeira . Uma paTte dess·e rio .era encachoeiT·ada e foi necessafi.o es-

. tabelecer a estrnda de ferro Maddra e Mamoré que vei·o suppdmir ess·e ·em
pecilho á navegação, c'liramos assim essã especie de verdadeira sc1lerose 
que impedia a livre circulação das riquezas da zona bánhada .pelo r)o . 

Existe •tambem no ·rio Purús uma parte .que impede a nav.egação con
tinua. Eisse empecilho é um entrave de •grand·e importancia, pois que é por 
esise rio que ·se fazem as communicaÇões ~ntre o resto do · B~aisil e as regiões 
do ·Acre, hoje constituindo as duas Prdei1turns .do Alto Purús e Acre. 

Os demais rios dess·a parte não têm mais cachoeiras, ou obstacufo•3 
de vali.a á navegação, senão lá ·nas proximidades d.as suas nascentes, onde 
por consequencia nào 1prejudicam grandemente á navegação, ·não tendo, por
tanto, a importanc·ia das d·uais que .assi.gn:alei. Continuando esta vista r·aipida 
passemos para a parte · do norte; encontramos cm primeiro lugar o rio 
Negro, ri·o que 1s1ervio de berço. á ci1vil.iz.ação d'o Estado d·o Amaz'Onas e 
onde os Portuguezes, na época em qúe o Brasil era colonfa, muito mai1s 
previdentes na·q4elle temp•o do que depois o fomos, viram um grande futuro 
par·a aiquella -região. 

A·:ss·im · é que foi com grandes difficulidades que puderal]1 os P:ortuguezes 
levar grosso1s canhões para 'ª defesa do seu domínio constantemente ameaça
.do pelos visinhos que tambem desejavam alargar suas poss-e:s em uma ante
visão do futuro que aguardava tão rica região. A clariviidencia dos Portu
guezes e :seu vaforo:so patriotismo s-ouberam feichar-lhe'3 es-se es·crinio de ma
rav-ilhas. 

Se notarmo·:s que ainda hoje essas c·ommunicações se fazem de M•anáos 
a Cucuhy gastando mezes. de peno·:sa viagem, succed1endo que os officiaes
e praças ·do Exerdto a.Lli destacad•os fi.cam seg.regados do resto do Brasil 
durante muitos mezes, teremos que admirar o valor dos· P.ortuguezes e la· 
méntar que ainda hoje existam e·ss.as difficu.\dades. 

Aque.lles nossos a-ntepas•sados, os Portuguezes daqueUa épo•ca, movidos · 
por cabeças da ordem desse grande estaiài-sta que foi o Marquez d·e Pombal . 
náo tem1 <.E1 ir ao enco1nitro dessas mesmas difficul·dlad·e'S, comtanto que am
parnssem bem a sua colonia. 

Imagine-se o esforço heroico empregado para o tran:sporte desses arma
mento·s poderosos lá para aquel.las regiões, onde existiaim rios quasi desco
nhectdos e que na.quelle tempo não tinham as explorações que hoje têm 
tido, mas. que eram mai·s bem co·nsiderados entã:o ! 

Por suâ vez, este rio, o rio Negro, pel.o lado do miorte, tem um afflu
ente que será um sub"affJuent·e do Amazonas: o rio Branco, .que banha a 
região mais rica do norte amaz·onense e tal!Vez mesmo do Brasi'1. 

Apezar de ~estar muito proximo de um gr·ande porto commerciial, como 
é Manáo·s, .e . aipezar de encerra.r thesouros, tem .a sua navegação inter-ce
ptada idurainrte grande parte do anno . 

Por .consequencia, ·qual deve s·er o trabalho do homem, nes•sa bacia que 
acabo de mostrar rápiidlaimente? E' r-emover, essas diffi.culdaides; é tirar os 
empecilhos á na-vegaçã-o; é sUJpprir os defeitos afim de que um facil accesso . 
quer pelos riçis quer pelas e:st.radas de ferro, ponha ao alcance do com
merdo e da sua acção civ.ilii.ado·ra as riquezas da •bada da Amazionia, no 
Bmsi•l e nações Hmitrophes. · 

E nenhum problema se impõe mais á consideração dos poHticos bra·:si
l·eiros do que esse. Como a aibertura do canal do Panamá fará uma revo
lm;(ão economica que ha de fatalmente influir mais nas du:xs Arnericas do 
que em -outros continentes, nõ:s .predsàmos nos assenhorear o mais cedo que 
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fô.r ·possivel do commercio dessa Tegia•o, ·chamando-'° para o Amazonas, em 
carrni11'11ho p·ara o Atlantko, ·em vez de !deixar que tome cMninho inverso ào 
que as correntes d.e agua nos indkam. 

Se os nossos estadistas monarchkos tiv·essem s·e preoccupad'o bastante 
com a·s nossas questões. economicas e •sociaes, e mesmo os repu'hHcanoG, se 
bem que a e~tes .não os culpo tanto, porque est·amos no inido do regímen 
e outras preo•ccupações oriundas da montagem da nova machina, por foTça 
têm di,stra1hido o pensamento ·dos. .nossos directores; entretanto, !dizia eu . 
se aquel,l·es estadistas üvessem se preoc•cupado e estudad'o .perfeitame·Me o 
problema, como já o estudavam .os Portuguez.es, essa . figura notav·el o Mar-
quez de 1Pol!I)bal. . . · 

O 'SR. OORR ÊA DE·FREITAS - E' verdade , o nubre Deputado tem toda 
razão; o M!ar•que.z de Pomba[ preoccu1p·ava-se eun Hgar o· A~·azonas1 ao 
Pr.ata. 

o SR. -MONTEIRO DE SOUZA - ... cer.tamente, todo 'o commerdo ·da re
gião amazonica, dos pai.zes que a,cabo d1e dtar, se ·fa.ria através do Brasil , 
deixando, p·ara nosso paiz, uma g.rande parte das suas riquezas, proíduz1ndo 
be·nefkios . ine1stimaveis e dando-nos uma supremad.a politica inrd·isputavel. 
Póde-se affir:mar ·que a região amazonica ·d·o Perú, a parte dos• knd1es, para 
cá, •o pedaço peruano que geogr·aphicamente 1perternce á 'bacia amazonica 
pela facilidade d·a mwegação que offerece aos Brasileiros.,. senho•res do 
curso i<IJJferior da grande arteria, .poderia pertencer socialmente ao BrnsH 
ainda que ·exis•tisse, pelos tratados, um limite id•ea[. 

A nossa nadomüidade ..poderia ter atravessado as Hnihas1 políticas de 
Emites e pelo commercio penetrado na .região .toida, que estando ]iga1cfa por 
interesses varios áis· duas impoTtantes praças commerci.aes brasi,leiras d·e 
Belém e ·Ma.nãos, d1as quaes d)•stava 1poucos dias em. va:po.r, vi.via quasi es
quecida do resto d·o seu paiz, cuja Gap>itrul, até pouco terrnpo eslta\lla em 
uma di•3tanda de communi.cações dea:noradas. • · 

Portarnt·o, facilmente wcabafiamos 1por 'absof'v·er sociialmernte raquella re
gião, ain!da que continuasse po!Hkamente a ser peruana: 

As :condiçõ·es de v.id:a dos indígenas d1e aUi com os de toda bacia <aJma 
zo.nica são as mesmas, conn ligeiras e ins·ignifican:tes modificações; ba·3tari2 
·que o homem civilizado s.ou:bes.se se ·a·prnveitar dessa ·circums.tancia para 
continuar a manter es•3a mesma unidade, .que a natureza mantinha. Um com
merci-o intelligente, intenso, protegido pelos ·poderes puhlicos, seria um meio 
efficaz. F·oi o .cointrnrio ! 

E, d·e f.acto, outr'üra, muii,1os d1os nossos co·llega1s o sabem, o commer· 
cio ·int.erno d·o BrasH; com a.que:Jlas 1R•epu'b.Jicas, era um commercio intens :> , 
íl.ores1oente. 

no Pará, então, .centro de commer.cio da regiiio amazmndica, sahi·am 
constantemente na'l'.'ios ia'barrotados de .cargas brasHeir.a•s ou de origem ex
trangeira, mas reexportadas pelo commel'cio brasifteiro, .que se dirigiam Qara 
IquH•os, e para toda 'ª região amazonica d.o Perú. Tarnbem para a Bolivia 
subindo 'º Tio Madeira, e ·através de difficu.Jdades extr~or·dinarias depois de 
mezes. de navegaçiio, em ·vapores, em •canô.rus. atra\'és de cruchoeira·3 e va
sadouros, etc., o nosso commerd·o dirigia s·eus produ.cto.s para os de parta· 
mentos ma·i•s importantes da B<olivia, poi.s sabem os ·collegas a difficuJ.dad·e 
que ha da Bolívia expo'!'tar -s·eus producto.s para ·O mar, porque nã'.'o tem porto 
nenhum e qua·si todo o .commerdo dessa regiãn, 1pa.ra . ser ·ca•n1a.Jizado, para 
ser transpor.tado , tem de passar p1elo rio Madeira, de ganhar a grande ar
teria ·do Amaz,onas . 

Tambem para Venezuela o nosso commerci-o era bastanté notavel. 
Posso até -c'ita.r á Camara urm parente do •n:o·sso iillustre coJ,Jega, Depu · 
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tado pel·o· Amazona·s, Sr. Luci-an.o SHV'a, um 'd•os mai·3 distinctos membros. do 
'commercio amaz;onens·e que possue uma casa sob a firma de Arau}o· Rosa~ 
& Comp., .a quar grnndes relações mantinha com a praça de Vene:z.ue'la 
Por s.eu inter med10 s e fazia um oommercio bastante inrenso na reg1ã:o ama
zonica daquella Republica, attrahil!lJdo p•ara a praça de Manáos os. pt'oducto1 
de uma boa ·parte da nos·3.a vi•s.inha. 

A·3 mercadorias eram .Jevadas em embarcações de pequeno .calado até 
certa .parte do rio Negro e da·hi transportadas em canôas levadas a remo em 
uma penosa viagem, em que muitas :vezes necessitam os .tripulantes em
pregar os prnprios braços ·para •levar a embarcaça·o· .atravé :s das cachoeirns ou 
puxai-a á sirga. 

P.o·is bem, graças, .com ce·rteza, •a esta incuria d·os .nossos ·esta·di•stas de 
então. . . nao d1re1 incuna, graças, talvez, ao des·co·nhecimento desta região, 
fomos perdendo paulatinamente este commerdo e e•:ssas populações. que já 
hoje poderiam ·ser cõnsitderadas bra$ileims pelo 0co1raçã:o, p0111que manti
nham mais ·.relações ·comrnosco, do que ·Com o·s .paizes 'ª que pertenciam 
foram, pou.c-o· .a pouco, se afastand·o de nós. 

Veio depois a nossa poUtka economi•ca do proteccionismo tornar ainda 
muito mai·3 diffi'CiJ. o oommercio. 

Ora, ·oomprehende toda a Gamara, d:esde .que as ta•rifas protecdonistas 
estão pesanfd,o extraordinariamente sohre o po•v,o ·brasi.leiro . . . 

O SR. CALOGERAS - faspecialmente sobre toda a região do Norte. 
O SR. M•ONTEJR10 DE SouzA - Agradeço o aparte do nobre Deputa;do . 
. . . ·especialmente s.obr-e a ·regiào do Norte que nada produz, que nada 

pôde prod.ui~ir po.r ·causa ·das suas condições me30.Jogkas, nós com .ess•a po
liti-oa queremos .impôr a·o .povo brasileirn que, acceit·wrudo a .fõ.rma federativa , 
pensü eu que muito a•certadamente, porque um vas~o paiz de regiões di
versas tem d·e ser governadü diversamente, nõ.s que!'emos, .repito, entretanto 
impor t.anras pesa·01Ss1mas ·a .tod.as as regiões do Bmsiil, COfl.10 se fo·3se 
po::;srvel manter uma umdad'e de vid·a a um territori'o tão va·~·o e id·e condi
çoes economicai3 diversa;s. 

o SR. CORRÊA DEFREITAS dá um aparte. 
O SR. MoN.TEIRO DE SouzA - ·Pens.o que os nossos wnstituintes muita 

cousa fizeram a·b'stract1amente l·ev•ados por escoilas idéaes, imaginando que 
legiG!avam para um paiz idéal, 'haja .vista o erro da naciqpaliz;açã:o da 'na
vegaçã:o de cabotagem e outros, mas neste ponto a que •O 1l!ustre oollega se 
r·efere não foram muHo mal. 

O .que 'ha tle mal é quere·rmos fazer do BrasH um :Paiz industr.ia,l, ·quando 
elle ·ai•nda não pa;ssüu peJ.a primei.ra pha•se completa por que passam todo·:s 
os p.a.izes semelhantes ao nosso, que é a phase agúcola. O Brasil 1tind.a 
tem mui.to que fazer para attingjr a •plenitude d·esta i·dade, só depoi.s que 
chegar .a.a apogeo, quand:o a .abundancia da materia prima e a riqueza que 
eJJ.a dá soHcitarem a •pha•se industria·!, entào esta virá natu!'a•I e espontanea
mente sem pesar sobr·e o :P"OV.o, ·entã:o nã:o 1erá a vida artificial .que o ,pro
teccionismo de hoje quer fazer á força. 

Se as tarifas estão pesando enormemente •3obre "O povo brasileiro , como 
é .pos·sivel a esise ·oommeroio nadonal que paga as mercadürias por preçós 
fabulos.os poder aind·a reexportal~as, como fazia outr'or.a? 

Evidentemente não· o póde fazer, assim como,, tambem, não póde ex
porta·r .os productos ·cuja explo·ração se faz no seu pl'oprio sófo. 

A farinha de mandioca que •constituia uma gmndê fonÚ;--de-:Ccimmerciô"f 
o ·café, o assuca·r •e 9 .fumo, etc., quas1i que ·não são mais exportados porque a 
tarifa proteccionista não só encare·ce .os produdos que são importaveis como 
encarece os ·que são produzidos no paiz. 
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A ,nossa quéda tinha de ser fata,l, ess'e commer'Cio tinha que morrer. 
Todos sabem com que intel;ligencia e tenacidade co1n1quistou 0'3 mercados 

o co:mmerclo inglez , e o mesmo hoje está acontecendo com o ·commercio 
aUemã'o. 

O inglêz que se havia intromettido ·na regiã·o amazonka, levando uma 
pequena linha de n,avegação de Liverpool a Manáos, no .tempo em que não 
tinha;mos aind·a navegação directa entre o Rio e Maná!os, -estudou a bacia 
amazünica, y.j.o 'º g·rande futuro que s·e lhe antolhava aHi para seu .c.ommercio 
e, por mei.o t da,quel.la linha de pequenos va1:.,ores começou em .1866 a fazer o 
comme-rdo dire.ctamente entre Liverpool e Manáos, empregando navio·s de 
pou.co mais de mU tonelada,s. 

Hoje é uma companhia poderüsis,sima., tem naviqs :de primeira ord·em 
velozes, de ·seis e sete m'i.1 toneladas, para p·assa,geiros, com i'nstallações_ ma
gnificas de todo conforto e _ luxo .e que no·s l'i1gam com a Europa e Norte 
America em menos d'e 15 dias . 

No Amaz.onas ·:se pó.de affi.nmar que estamos mais perto de I,isboa que 
do Rio .de Janeiro, pela fadJ.idade ·e rapid·ez .de transporte. 

Para que os navios de passageiros não soffress·em demora nos portos, 
tem a companhia outros navi•os simplesmente para o serviço de carga. 

(Os Sr!$. Corrêa Defrev~as e Calogeras aparte'iam o 011ador). 
O SR. M-ONTEIRO DE SiauzA - Concord·o com o parecer do nobre co.llega 

e com o aparte do Hlustre Deputado po·r Minas, Sr. CaJ.ogerns. _ 
Quandü aqui .se dis.cutio o projecto, tive occasiã,o de dizer 'que a sub

. venção simplesmente pO'r mi,lha navegada, não .dava bom resu1'tado; que ae 
eUa fosse p'o_r milha navegada e car~a conduzida, .a.cabariá com esse inco.n
veniente . . . · 

o SR. CALOGERAS - Nem ass,jm. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - ... po.rque a subvenção passaria a s·er 

funcção dar ca·rga e. do ,espaço percorrido e não sómente deste. 
Di';\ia eu que o commerdci inglez, vendo que se desenvolvia alli uma 

riegião riquis·:sima, passou a supprir a falta de navegação b:rnsileira, pro
longando a sua de navegação de Liv·erpoo'l e de Nova York a Manáos até. 
Iquitos . De modo que pouco a pouco .eile foi tirando o. commercio que se 
fazia com as duas grand·es praças do norte •d·o Brasil. Para ·COns.eguil-o en
contr-ou grande facHida.d·e, devid:o á benignidade das tarifas peruana's e -á 
elevação das nossas. 

Basta dizer que 'OS generos taxados- no Perú p·agam 15 % . ad v·alorem, 
se me não falha _a memoria. Compare-se esi:sa taxa .com as niossas·! 

.O.evido ,a essa di.fferença ·no ·custo d·as mercadori-as, os p:roprio.s generos 
de .producção nacional, ·como a farin'ha, o fumo, 'O assuca-r, etc., deixaram 
de ser importados alli, •:sendo 1su<bstituidüs pelos. simi!<ares extrangeiros. 

·E o problema vai se restringind·o mai1s. Agora, é -d·e-ntro da p·ro,pria 
cas.a que d'e'vemos estudal-o. -

São as no·ssas communicações dentro do proprio territor·io nacional, são 
as nos•:sa,s Prefeitu•ras .... 

UM SR. DEPUTADO. - Apoiad·o. 
O SR. MONTEIRO DE SiouzA - são as nossas Prefeituras do Acre 

Purús e J uruá que estãü em causa . Sabe a · Camara que depois -do tr~tado 
de Petrop.ol-is toda aquella reg.ião pa·ssou 'ª ter um desenvolvimento mais ra
pi.do. Desde que se deslo·cou •O .centro administrativo para o proprio terri
toTio, adveio na'turaQmente dahi uma febre de desenvo,l:vimento muito maii: 
accelerado -do que 1anteri-01rmente. Mas esse territorio está luctand·o com 
difficuJd;a-des, porque dura.nite seis mezes, no anno, as communicaçõe3 se 
fazem muito demoradamente . Quand.o nã·o seja este um dos factores prin-
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cLpa·es é pelo menos um dos fac'!ores longínquos das desordens que cort·Stan
tçmente alli ·3e dão . 

• UM SR. DEPUTADO - E' o prin cipal.· 
o SR.- MONTEIRO DE SOUZA - Não qu~ro chegar a tanto, mas já que 

o nobre Deputado tal avançou , direi que, se :as communicaçõ·es fossem mais 
rap idas entre o Rio de Janeiro e 'O Acre, não haveria tempo para e·ssas per
tUT·baçêies da orid·em chegarem a produzir muitos males. 

Muitas vezes, essa·s pertmlbações têun lugar, sem .que chéguemos a 
conhecer suas origens, proauzem seus effe1tos maleficos, freando o G·overno 
impossibifüado de remediar com justiça. 

O Gover.no Federal não tem muitas vezes outro remedio senão substituir 
as autoridades que, de facto, já desa.ppareceram completamente, i.st;o é: sem 
saber de .que lado ·es1á a razão, vé-se na conti.ngenrcia de demittir autori
a.ades .que já não governam ·porque os motins, com ou sem ·causa justa, as 
destituíram. 

Precisamos de communÍ'Cações rapidas e de meios de trnnsportes ba~ 
ratos quanto possivei. 

Quando se e•studou aqui o incriminado p.ro}ecto ao beneficiamento da 
borrad 1a, fiz i·ncluir nelle diversas medidas v1zando essa questão das com
rmunicaçcies, de modo a serem eliminadas a·:s difficuldades em Telação ao 
Purús, ao Ri·o Negro e a·o Rio Branco, afim de que possamos co.rno.car b 
Estado d·o Amazonas ·economicamente em ponto de poder supportar · o- baque 

imper-iosa e forçosamen te terá de sorfr·er em sua situaçao economjca, 
.quand•o as plantações de hevéa em outros p:aizes e principalmente d·as co-
1.unias ing'1.ez·as, cne.garem a produzir tanta borracha -quanta a ·necessaria 
para o consumo mu11dial. Não perderemos totalmente o mercado, con1i
nuaremos a ser fornecedores das fabrLcas, porqut< o nosso p!'oducto não tern 
riva.\. ü produ.cto . ·cultivado, .como sa·bem os meus collegas, modHica-se, 
não tem a mesma propri·edade do sylvestre. 

O SR. DEFREITAS dá um aparte. 
O SR. MONTEIRO DE SOUZA - Não podemos affirma.r com prec1·sao, mas 

o que é facto é •que, toda :;t · vez que se selecdona uma planta os seus proc 
duetos se tornam differen:tes da pr.imitiva, da ·prnducção sylvest•re. 

'o SR. CALoGERAS - Em regra, é ·pam melhorar. 
0 SR. MONTEIRO DE SouzA - Pó.de ser para melhorar; mas quem nos 

diz que. o melhoramento não ser·á ahi, talvez, ·prejudi.cial á qual.idade pdn
cipal do pToducto, á elasticidade? Póde ser que .esse melhoramento se tra
duza na ahundancia do latex, na re·sistencia da ar.v·ore á mais repe1ida ex' 
pforação, etc. 

São ques.tões que ainda estão para ser es•tudadas e resolvidas; o certo 
é que as propriedades não ·Se .cons erva·in inalteradas, e:Uas se modificam 
C(}l11 mai,or ou men1or gráo. 

Dizia eu que, pam a.ppare'lihar economi.camente a reogião, d-e mord·o a 
poder viver ·quando o seu .p.nncipal producto deixar d·e ser a fonte de grande 
riqueza, .que é hoje, e passar a ser um genero co1mmum da agri:cuHura , 
como ·o feijão, o mHhro, a ba<tata, etc., precisámos de es:tradas de ferro que · 
s nppram os transportes, onde não puder ser empregada a .navegação. 

Uma das estradas é a do Rio Branco; e ahi a necessidade é tanto mai·or 
quanto está fóra de duvida qüe, se não esta·belecermos essas communic.a
ções , no mais breve tempo possivel, o ing1lez, nosso vizinho, infa.!livelmente 
entrará em acção , e .quando pensarmos no problema, já o commerdo da rec 
gião estará sendo des·viado pára Dem erara ou outro qua·Iquer ponto da ·sua 
Guyana. 



·- 36-

Já hoje -temos. per-d ido uma parte dos ind.ios que pi0voavam a região, 
porque o inglez, muito mai-:s benignamente .t·rarando o in.digenia, falia-lhe ao 
coração, conquistando-o ·e eS'te vai abandonandü o territori-o brasileiro e 
ernigrand<0 para a Guyan.a. · 

O SR. CALOGERAS - Pó-de V. Ex. accres.ce11.tar: por ü-Ccasião do arbi 
tramento, na questão com a Guyana lngleza, V. Ex. ha de se rec·ordar de que 
um· ·dos auxiliares 11aturaes das pretenções brita·n.ni-cas era consütuid:o pe-los 
·indios da região. 

O SR. ·MONTEIRO DE SOUZA - E' exa.cto; eram indios brasileiros, que, 
dentro de terr-itofi.o brasHeiro, fallavam ·o inglez, além de sua lingua nati-va. 
Não fallava:m; .porém, p·ortuguez., .porque ·certm'rlente as palavras. do . no:s•;;o 
bell-o idioma dev[am repercutir · do.Jorosaimente em seus sentimentos affe.ctivo•s, 

lembrando, talvez horas de a:marg:uras ... 
ü SR. CORRÊA ÜEFREITAS - E' um cas.o que v. Ex. deve friz-ar bem, 

porque é .gr-avissimo. 
o SR. MONTEIRO DE SO·UZA- - E' ·caso conhecido, antigo. 
ü SR. •CALOGERAS - Crei•o que •s·e dev·e antes c-ohsiderar recente: data 

d.e 1840 e poucos. _. . . , 
O SR- JVlONTEIRO DE SouzA - Lembro-me da viagem que um dos pre

sid·entes da .Provi·ncia do Amazonas ... 
ü SR. CALOGERAS - Pimenta Bueno. 
o SR. MONTEIRO DE SOUZA - ... Pimenta Bueno realiz.ou e na. qual 

verificou ·o facto, que c:rew constar ~-e seu relatorrn, dos indios br-azi'lt:1ros 
fal"larem inglez, rezar·em o Padre .Nosso •e outras o.rações em ingl-ez, terem 
cartirnas ·escnptas ·e:m ingl.ez, pel·as quaes estuid·avam, demonstrando o in
te1J.1gente trab'<tl-ho dos nos·~os vizinhos. 

O SR- CAUOGERAS - Por occasião da di-s·cussão d'irecta entre o Ga
bi-net'e d·e Saint James e .a cha·ncellari·a brazileira, ace-rca dos campos Cio 
l:'irára, darquella z.·ona -do Alto Tacutú, o ·pnnc.ipa-1 argumento inglez e·ra não 
ser . p·ossiveJ á Grã-J:lretanh·a abando·nar a regia-o, ünde ·os missionarias in
g'J.ez·es já tmham1 feHo a car-echese, a relativa · conquista para a civ·Hização. 

O SR. MONTEIRO DE S OUZA - V. Ex. ·sabe lambem -que os inglezes não 
possuíam titul·o J.eg1timo para apresent·a•r, quanto ·á região .que .Jhes. fqi dada 
pelo ·a·rbi.tro. Sua·s pretenções -eram exoes·sivas, mas titulo não tinham, •e en
táo produziram ·essa a:H-egação, que, infelizmente, era •verdadeira, dev-ido á 
incuna do Braz·il. Os -ind10s na região do rio Branco eram maltratados por 
brazileiros, e pelos inglez,es, que os ·ap·roveitav:am rhabilmente, eram tratados· 
com berngni-da,de; de moao .que os ·ina1os, entr•e as duas raças, uma. que os 
chamava pelo coração •e out-ra que os ma1trat·ava, só querendo se aprnve·itar 
do seu tra•balho, preferi.a naturalmente a p.rimeira. 
· Precisamos estabelec·er -communicações rapidas nessa região, e, neste· 

ponto, ·o nob:pe Deputado po.r Minas fará justiça á ·commissáo de Defesa 
da Bar.racha, poi.s -está -começa·ndo por :a·hi ·o s:eu trabalho. 

o SR. CAUOGERAS - ·E' v,erdade-
0 SR.- MONTEIRO DE SOUZA - São, portanto, indispensaveis es-sas com

mun.i.cações rnp-idas, porque aquella região será de futuro o celeiro de toda 
a bac-ia amazonica, uma vez povoada e :com rapi-das communicações, visto 
ser 'cons·titui1da por .campos tão f.erteis .como os do Estado d-o nob:r.e Depu
t·ado, campos que teem o mesmo aspecto dos d•e Minas e que gozam de cli
ma benigno, apezar de estarem sob o Equador. 
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O SR . .CALOGERAs - Estão perto dos pontos mais el·evados d·o continente 
s·ul-amerka110, ·com ex·c•epção dos Andes. 

O SR. CoRRÊA DEFRElTAS - Terão bom clima, emquanto conservarem 
suas beHas HoreS1ta•s. 

o SR. MONTEIRO DE SOUZA - Es·sa região é de campO·S, não tem gran
des f.lore.stas; mas, devido ta'lvez á sua altitude, .que nao sei de momento 
qual ·s·ej a, goza de .clima benigno; as florestas estão na 1região .afagadiça, 
no baixo .rio Brnnco ... 

ü SR. CALOGERAS - Devo recor.dar, já' qu.e fallámos da .Commissão de 
Def.esa d·a Borracha, que naquella occasião V. Ex. disse: "vae prestar ser
viços, tanto que v.a.e ini<C.iar o trabalho pelo rio Branco". Devo accrescenta·r: 
uma r·egião ond:e não ha borracha. 

o SR. MONTEIRO DE SOUZA - Não ha, mas um dos fjns ... 
O SR. CALOÇERAS - lnd:ependente d·o titulo, :do rotulo que leva, vae 

prestar .s•erviços, mas não á bo1rracha. , 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Quando se discut•iu o assumpto tive occa

s·ião •de ·escrev·er um parecer sobre o mesmo, parec·er com o qual concordou 
o Sr. Passos de Mir-anda . 

.Esse ·parecer, ·porém, .apres·entado na ultima reunião que tivemos no 
Museu Gommer<Cial, .infelizmente foi destruído no incendio da Imp·rensa Na
ciona.l, segundo me d.isseram no Minisrerio da Agrkultur-a, e ·delle não 
guard·ei cópia. ' 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. sabe :que, por o·ccasião daquelle congresso, 
nos.sas i.d·éas se accordaram .em muitos pontos. 

O SR. ·MONTEIRO DE SouzA - E' exacto. Trocamos idéas sobre o as
sumpto . De um d1os pontos de _que dis.cor.d.ei e vou tratar d·a.qui a pouco é 
a ·estrada do Abunã para .a região do Acre. · 

Accei1'ei 1em grande ·parte a jdéa da creaçã·o da Gommissão, não por, 
qu·e .el!a ia .dar v.alo.r á borracha, não pol'que S:f'4ria de v·alo·rização da indus
tria extrnctiva da borracha, mas porque collocari:a o·s· Esta•d·os da bacia do 
Amazonas e o Acre •em cond·ições, não di.rei de vencer, mas de supportar 
o c·hoque iqu·e necessariamente hão d.e so ff.rer com a concurrencia prova·vel 
e formi•d·a·ve'i das plantações do Ori-ente. 

Acho que seria talvez mais applicav·el o nome da Com1nis•são para o le
vantamento e•conomi•co da Amazonia do que de defesa da bo.rracha. 

Essa região, <como eu já diss•e a1qui, forçosamente ha de ser o ce.lleiro 
de toda a região , porque é a paTt•e solida, ia parte firme d·o terr.itoirio. O res
to do Estado· em grande parte é um ·v·asto teneno em formação: Terr.as d·e 
alluviã·o que estão surgindo agora de debaixo d'agua ·e que diariamenre estão 
em transformações inconstantes. As ilhas se desa1ggr.egam aqui e alli, para se 
forma·rem mais a.deante. Os rios estão. procurando as suas dir.ectrizes e ain
da não encontraram suas margens e leitos definitivos, justamente por des
liza.rem sobre ess·es terrenos de alluvião pouco s·olidos. 

O SR. ELOY DE S:ouzA d:á u:m aparte. 
o SR. MONTEIRO DE SOUZA - AÚás é uma affirmação de Eudydes da 

Cunha, .que eu desej·aria apreciar me'lhor, esta de ·que o Amazonas é o rio 
mais anti-patr.iotico do Brazil, ap.ezar de respeitar bastante a opinião de 
Euclydes da Cunh·a. (Apa1rtes . ) 

Póde haver uma semelhança entr-e a fl.ora amazonka ·e a da Florida 
S·em que precisemos ir busicar suas ·origens no Amazonas. Exist·e muito mais 
p·roximo o Af.issi•s·sipi, ·e ·pód·e ser 1que tenha os mesmos caracte'fisticos do 
rio Amazonas, 'corr·endo em terrenos semelhantes. M·as d·eixando esta ques
tão, que nos J.evaria muito longe e me desvia .. • 
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O SR. CoHRÊA DEFREITAs - As condições não pod.e!I1 ser compat'adas 
com as do· Amazonas, porque não se ·encontram no mesmo parallelo. 

O SR . .MONTEIRO DE SouzA - Não quer dizer .nada, desde que os ter
[fenos sejam da mesma i'da·d·e, as suas floras podem seT semelhantes~ 

O ~R. CORREA DEFRE!TAS - Não sou dest·a o·pirnão. As ·condições de 
altitude e latitude p.roduzem maiores :modincações na Horn do que as 
j.da'des d·o terreno, po:rque as· plantas tiram 95 "i:" do ar, emquanto que só ti-
ram 5 "I" da tirrra. _ 

O ::iR. JVlONTEIRO DE SouzA - De a·ccôrdo em principio, mas no caso, 
desd·e que os terrenos sejam da mesma idad.e, isto é, s.e :emerg.iram ao 
mesmo r.empo nas épocas p:re-lüstoricas e a distancias não muito grandes 
como não sao ·para o estudo ... 

O SR. CoRREA DEFREITAS - Eu acho grandes. 
O SR . .M10 NTEilW DE SouzA - Não vejo r·azá o para que haja uma no

tav.el diversidade, po.r·que a natureza não taz S·altos e · V. ·êx. sab·e que na 
era primaria da nistona da terr·a, mesmo em 'latitudes mais a1tas, a vegeta
ção era d·e uma riqueza .exuberante de que a actual nora equatofi.al dá 
ainda uma frnca idéa . Tanto a bacia amazonica co:no a do Miss.issipi devem 
ser da 1mesma i.dade. Desde que os terrenos são da :me,sma idade podem 
ainda guard·ar .caraict·erist:cos 'ela idade primitiva. As floras se vão desen
volvendo successivamente á ·prnporção que os terrenos . vão envelhecendo 
mantendo muitos düs mesmos .caractepes desde .que não sejam as latitudes 
assás afastadas, o que ali·ás não é razão muito f'orte, ·por,que 'em identicas 
latitudes ·encontramos f:loras e faunas diversas. 

Mas, Sr. President·e, iriamas longe . .. . VoHemos ao que dizia eu. Esta 
região p·elo seu 1carncter de ,terra firme , fe.rtil, ha de ser o celleLro do resto 
da Amazonia. Elia está talhada para s.e r o habifia,t ·pernnanente do homem, 
emquanto que a outra pela sua estabiEdade só permitte a oiccupação tempo
rarrn. Prncisamos, pois , tel-,a sempre ·em vista, seguindo o exemplo dos nos
sos antepassados que a disputarnm, com ·previdente patriot,ismo, dós hollan
dezes, armando um forte que se:rviu de barreira aos des·e}O'S' d·e conquista 
desses visinhos, então audazes. 

Além de estar o Estado do Amazonas cogitando de .estr·ada de ferro 
par.a a'1li, na lei de protecção á borni,cha 1ambem inclui es·sa obrigação ·ao 
Governo Fe·d:eml. Deixando ·agora de parte as regiões. do rio Negro e do rio 
Branco, passemos para 'º rio Purú.s, .rfo que dá ·sabida ás Prefeituras dr. 
Acre e do Purús, 

Disse eu que urgentemente ·prncisamos de communkações e transpor· 
te,s faceis e rap-idos entre as prdeituras e o resto do Brazil. 

Desde que o Tio que lhe serve de porta de entrada e sabida se fecha 
durante seis mezes no anno ·po·r uma cachoeirn ,e ·tl'o alto ·nem sempre ha 
bastante amua para uma navegação co.nsiderave·1, temos de recorrer á estra·· 
da de ferro. · 

No projecto, hoje lei , da protecção da borracha ficou . estabelecido que 
se ,censtruiss'e uma ·estrada ou rama·! da Estrada d·e Ferro Madeira e Ma
-mor-é, que, p1artindo da fóz do Abunã, fosse ás terrns das Prefeituras, ponto do 
proj·ecto com o qual discar.dei. (Mostrando o mappa do Brazil'.) 

Mandei .buscar o mappa para mostrar a região, para que VV. EExs
vej am 'Clarament·e 1quanto esta estrada é de difficil execução, porque, partind·o 
daqui do· Abunã, vae cortar todos ·os innumeros rios da região perpendicular 
ou obliquamente. 

o SR. JOAQUIM PIRES - Portanto, tem que sub.ir e descer nos vaHes elos 
affluentes cio Amazonas , 



O SR. MoNTB!Ro DE SoUzA - Quem cohhe·ce ô systema que, como bem 
denominei ha pouco, é um verdadeiro systema arte.ria.J com suas arteriolas, 
vê bem quão difficil é a construcção daqueHa estrada, porque a região é 
superabundantemente irrigada. 

Tfr.ando uma estrada de ferro (mostrando o ma:ppa), do rio Abunã 
( indican.do na carta com o dedo), por ·aqui, vemos •que corta·r.á todo·s os 
rios aue corr"m o ara o PUTús , Acre e Juruá . 

O SR. JOAQUIM PIRES - E' uma estrada para.l!e!·a ã linha Cunha 
Go•mes. 

O SR. MON'I'EIRO DE ·SouzA - Ora, estes ·rios a·qui á vista, são os que 
figurnm na .carta; no ·terreno, porém, o seu nu:mer.o é maior, pela di ffi
culdade ·d·e serem de.senhados na escala em que está a car·ta e mesmo pela 
quantidade seria impossive.l figurar a grand·e ,0a.rte deHes. 

• De mo·do que seria prefer;ivt;l a construccã:o de uma e,strada de ferro 
que. partindo da Labrea, •seguisse entre estes dous ·rios (indlcando na carta) 
o rio Purús, o rio Ituxy ,, por consequencia acompanhando •o divisor das 
aguas. · 

O SR. JOAQUIM PIRES dá um .aparte. _ 
O SR. MONTEIRO DE SouzA - Mas, dizia ei.1: temos ·este traçado para 

uma estmda que ser<l:a muito mais facil ·para o fim proposto. 
No artigo a que ha •P·OU·co me referi , .que tenho em mãos e a11e vo11 lêr 

para •deixar consigna.do, ·a Gamara terá ensejo de ouvir o .q11e disse . nes.sa 
representação dirigida ao Sr. Ministro da .Agricultura, o .Sr. Dr. F. d'e 
Assis Bezerra Hlho, ad,voga:d·o no Jumá. 

Tratando justamente de~sa questão de e•strada, diz nessa re.presentação 
o illust re adv:ogado conhecedor da região: 

"Attenda V. Ex . . á expila.nação suoci•nta ·elas cond•ições to•pog.raphicas 
e d·a maneira de ser das rêdes ·flu·viaes do Terdtorio do Acre, e daro 
resaltar1á ao .espfrit·o d·e V. Ex. o •perigo «la constr11 ccão rh .Pstr~.da d·e 
.pfimeiTa ordem , qua.J está tracei ada na ali.nea 2" do art. 46 do Regula
mento. · . ..,... ' ' ' ··•· ""' -s.1 ~'ii ·~ 

Essa estrnda, partindo do Abunan, h1do á Vili!a Rio Branco , pas
sando ·entre Senna ·Ma·d•ulfeira e Catai e terminando em Vma Thauma
turgo, é uma irnoo·ssibilidade pelas condições topop:rapbicas da zona. 

Quando, oorém, ,por um arroj·o extraordinari·o de engenharia, a·quella 
impossibioJi.dad·é :Hcasse vencida, a estrada teria de ser construida , fa
:::endo as seguintes rectas que ligam os ·oo·ntos determina.dos '110 ar
tigo 46, n. 2, do Regulamento-:--De VBla Bella á fóz do Abunan, 55 
kilometros: ·da•hi ,á Emprez•a , 210 kilometros: de Emureza á Senna Ma
dUTeira. 142 kil·ometms·; deste ponro •a•o CrJtai, 22 kilorne1tros. e do 
Catai á Villa Tra•umarnrgo, 353 kiiomerr9s, ou se-ia, tudo soimmando. uma 
extensão de 782 kBometros de .linha a const.rnir, ·sem accrescentar os 
augmentos obriga.dos de desenvolvimento naquel!oas rectas. 

P,eJa ·extensãü a perüorrer, vê-·se que l·onga demora haverá para a 
concltl'são da emo•reitada. e que, afinal, terminado, grandemente pre
judicará a pr-aç•a de .J\11.anáos, ain.roveitando muito ;pouco ao Deuartamento 
do Alto }unrá, viisto que a Uinha ferreu vai .passar muito acima, pelas 
cabereiras desse rio e seus aff.luentes de uma margem. 

A produccão do Alto Acre, ·cerca de ·cinco nJi.!hões de . kilos de bor
racha; •a do Alto Purús·, dous milhões e meio , e um milhão talvez, do·> 
quasi cinco que produz o Alto Ju:ruá, rud•o será desviad'O de Manáos, 
produzindo .!!·rand e ba.qne no movimento .comm'ercial da•mrnlla nraça . o 
aue mpis irá •aff!igir a precaria situação dos seringueiros . dalli des-
1Tiados. " 

Suspendo a leitura para fazt;r um peCJ,ueno cqmmentario. 



- 40 -

Vêem ·OS meus collegas que .necessar.iamente nã.o se ,pó.de estabelecer 
es,sa estrada com taes difficuldades e .ainda mais, ·traze·ndo este gravíssimo 
incoveniente de prejudic·a.r, de um modo .extrnordinario um :E.sta•do inteiro 
que -é o Estado do .Amazonas. De modo que, aind·a quand·o não houve'Sse 
essa circumstancia da d ifficuldade or,iunda d·o terreno , existe esta outra 
circumstancia de grande valor, que é o prejuízo de uma região inteira , de 
41111 Esfa.d10 ·inteiro, o 'que certamente ni,nguem quernrá, não poderá passar 
'p·ela mente de nenhum legislador, .porque quando se póde .combinar dous 
proveitos· sempre será muito melhor. 

Só em casos excepdonaes , é que se exige de um Estado um ·s·a·cr ifido 
tão grande, quanto seria esse abandono de uma grande part e das suas fo·ntes 
de riqueza e d'e vida. 

•Agora , continúo a leitura: 

"E a .navegação do Amazonas , 10da e•ssa enorme flotilha que per
·corre a grande rêde fluvial, que será de seu futuro, urna vez qu e lhe 
fa lte de iprompt-o ·O cornmercio do Purús e ·Âcre? 

Para o Departamento do Alto Jnruá não ' haverá alteração 'imnortante 
nas des·vantagens actu.aes. Correndo a estrada pelo Alto Rio Juruá e 
seus tributarias fkarão benefidad'as estas zonas sómente. emqu anto todü 
•o médio Juruá 'fed·ernl ·e baixo Juruá Amazonense ·contlinu•arão com as 
mesmas difficu.J<dades de agora, sem trans.portes por terra , os rios obstrui
dos, 1sempre . .á mercê das grandes ag•uas caprkhosas d a i·nvernada. 

Isso , .qua.nto ás considerarões de extensão ·d'e H.nha, sua di ffi cul-
dade e preço de construcçã'O. " ' 

Por ·consequencia os e'1ementos prindp.ae·s nci estabelecimento de uma 
estrada de ferro (Lê) : 

"Ha. •porém, a c·onsider~ r o· mal muitíss imo maior da tardan·;;a em con
dui.1-a. Aqui a questão de tempo é , mais que •todas, culminante." 

Era o. que eu dizia .no referido .p1arecer, quand,o estudavarno·s a qu estão 
da borracha, é que se nós usa•ss emos dessa medida demorada para salwar a 
borrncha, quando o re.medio chegass·e, o doente já esvava morto. Porque, pelas 
iprevisõe·s .a<Ctuaes, •tanto ·quanto é poss.i1vel ·p·rever, em dinco anno·s, a .pro
ducção de Or-iente será tão grande quanto a da borracha .produzida a·ctual
mente em •todo 'O universo . 

Isto ·pdias ·es-tat i·sücas, pela marc-ha ·cres.ce:n te ·ehl que vem vind10 a pro
ducção de Oriente . 

.P.or.t·anto, se f,os·:se sa!.vadora, esta rned.i·da chegaria tarde. 
Se .eS\ta estmda vies,se oara beneficiar a borraoha, qua.nd•o es·l1i vesse kr

mJn1ada a ·Construcç,ã-o de 700 e tantos küometros, em 1·errenos tão embara
ços·os, já absofot rumente não toê riamos •ne ces·:s·id·ade della, 1p·or:que o .terreno 
estaria aband10111ad.o .pelos seri.ngueiros, ningu.em mai s iria •c1olher bormcha 
em lugares tão dii~ :tantes, quando nas margens dos rios 'ooderi1a o seringueiro , 
em t.res ou dnco a·nnos, nas 1visinhança•s de Ma.nãos ·e S.e!é m, fa zer gm•ndes 
plants.ções e muito ma i·:s ·confor·tavelrnente colh e·r ·resuJ.tad•os. 

Bois bem; valerá •const-ruir esta estriada de ferroo , 1para quando elfa fôr 
concJ.uid·a •não hav.er mais ne•cessi•dade deli a? 

Não •nos eng;anemos; a população que alli está não é uma .população 
es•tavel ;por emq,u.a·n.to ·e ·não o será nor es·S·es ·poucos a·nnos 1woximo·s . 

O SR. CALOGERAS - Não ha na.d:a mais comparavel ·á •população daquella 
zona ·q·ue 'O plhenomeno que s·e •nota nos ·anti'gos pfacers audferns· da Cali
fornia , da Jl.us.\raJ.ia, et•c , 
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O SR. MONTEIRO DE ·SoUZA - Perfeitamente. 
Por emquanto, a borraC'ha póde se dizer .que é uma mina; por em· 

quanto, o homeim não ·plantou, 1não .beneficiou; dle vai ex.trahir, como se 
trabal'hasse em uma mi1na de :ouro. 

Todos nós 1s:abemo·s que uma d•as funcções sodaes da mina é 1attrahir . a 
população. . . 

Os pnimeiros que chegam nã·o f.icam; aquelles .que vêem posterior· 
mente, ·esses ahi fkam . _ 

A ·primeira ~eva, :S>l'bemo·s , nã:o é con:~.ti.buida .pela mel0hor camad1a· das 
~,ociedades: são os ·homens que i á passaram 1por todas as privações: e aue, 
or:gankamente forte·s, ·arrostam todos: os perigos. venc·endo .pela força. Sfo 
a.rras·tados 1pela febre do .ganho l'1nica:mente e obtida a ma·ior vantagem ~os
sivel retir·am-se. O.epois, á ·prnpmçã·o que •se •vai faz.end·o ·o v·acuo Por essa•s 
po.p·uJacões nomade·s. va t entrando a ·outra .que é ·fixa, qu·e é esta1ve1. 

Pois bem. o p.rnblema é o mesmo. 
A horrncha por emquanto ainda :participa do aue foi: uma mi·na. No 

d·ia em a·ne uma ·culbura do. terreno ·começar a .prénder o homem ao só lo; 
qua•ndo elle vir ·seu trabalho ·Crescer, desenv·olverse alli: quando eHe tiver 
amor ao terreno em que vive e tiver pena de deixar 1aq•uHlo que .na·sceu do 
f.eu trnbal.ho e cresceu regado pelo suor da sua actividade, nesse dia a po
pulação ~e torna.rã mais fixa. 

1Por oonse,aue·ncia, <e hoje. porventnra. ho11ve.sse nma débocle ·n·a nos~'1. 
indnstr.i.a extmct.iva. a mór parte .d'a.quella populacão aba1nd·o·naria o .t·erritorio 
em que o amo.r ainda não creou raízes profuind·as e onde ·às proprias ar
vores ·nã:o precisam ·~.e aD.r1ofundar na terra. 

Continuo a ~eHura do artigo: 

"nemomr a fa:cili.tacã:o das vi.as de •transporte é .condemnar in·eme
diav elmente o Terr.itorio du Acf'e á ·as1p1hyxia ·oela 1prod1ucção ·extrangeira, 

1e s.uffocal-o dentro do deses.nero de s'U'a vida ·economica. sempre mais 
precar.ia, é entrav.a·l-ü, apertado no cir.culo estreito d·e ·s:eu isolamento 
social. 

•Demomr a ·rnl:ucã'o do pmblema >d-0·3 .t.rans•port.es fadlita·dos é inutili .. 
zar t.odo e!"S·e grande plano de ·p.rotP.ccifo á borracha. 

EsRe Mi.nisterio, ex-vi d·o art. 50 do Regulamento. tem comoetencia 
·parn cünstruir ·ou -c;o:nceder a co·nstrucção das enr·ad.as d'e segunda ordem 
aue o Gove.r.no levar a eff.éito por ·conta da União . f 1!":sras estfadas, po.r 
forca da oarte s·egu11da d.o 1para!Zrnp-hio unka :rln •art. 54: •poderão paG:sar 
·na-ra o Mini21terio da Viacão . e "a.J;argar a bitola" , ci1uando ü Gove.rno en· 
tender aue .oreds1a ma.nd:ar fazel--o . para attender a "1necéssidade d.a admi
nistro cã n 011 da· defesa do paiz . " 

F' fazel-·o directamente. 
E V . Ex .. Sr. O.r. Minist.ro do. A.gri·c"'ltu.ra. bem fará encaminhando 

differentemente o tracado do art. 46 . . n. 2. dn Regulam ento , salvando o 
Acre. oroteg·endo a borracha e diminuindo as deso·e<: Ps do oi-ç,amento. 

Ha. 1orénarad'O e feito. 11m nroiecto de es'rada a ne, 'O·a rtiwlo <l'l 
ci.dad'e de ILahrea , na Est·ado ·do Amazo·na·f',_ 111Mgem direita do rio Purú•s. 
'"·rocur:a o di1vi-2.or das aguas .do Ituxi, lqniri e Abunan, e vai a'té á 
Em:preza . 

Os tra rad os eo•tão feitos, os n 1mos ·e caminhos estuidados e tiranos, 
t11do resoJv,i·do de modo ·a fi r: ar e·m Jiig.ados Emore 7, a. Xan11ri P. Senna Ma
d11reira, ·c•om uma ext ensão de linhas pouco ·superior a 200 kil.ometros ." 

Houve um Bras.i.Jei:r:o :distin·cto . mod,e3to, aue fez a? ·çxplornç~s por 
sua conta; o Sr. An•to1niQ ~gd.ri~ue~ Peri;ira Labrea , 
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Foi elle quem fundou a ·Cidade que -hoje 1tem -o nome de Labrea. 
ü p1~ob11'ema que se .propunha a r .esolver não era o ' da ·borracha, era o da 

alimentação. 
E.Jle t.inha em visita, .po.r meio d·e uma estrada, atti:ngir os camp·os da 

·Bo!ivja .e assim fez um •pr.e-cioso estudo percorrend·o a região. 
O SR. CALOGERAS - Ma·s -ha um outro que tambem 1prestou r.eal ser-

·viço; Manoel U rban•o. · . 
O SR. Mo.NTEIRO DE SouzA - E' exa·cto. Man·oel Urbano , um mestiço, 

qua·si incu\.to, pr•estou serviços inestimaiveis áquella região e ao BrasH .. lan
çando-se, desajudado, ·á •exploração ·dos. rios ·d.esiconhecidos, arrostando pe
rigos, que bem po1demos imaginar quaes f.o;s.sem, 1naquella ·época, em .. que a 
natmeza ·como que defendia a sua vi.rgindad:e. 

O SR. CALOGERAS - EH·e prns•tou serviços a .quasi todas a·s commissõ.es 
s·cientificas - que :per-correram aquel\as regiões. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Apoiado; _ foi o guia de qu·asi_ todas essas 
expedições. '- ' 

Esse homem, que poder.ia ter p-os1suido tod,o,s os seringaes do AHo Purús 
morreu ·pa•uper·rirno; nada deixou á sua fami.\i.a. Grei·o mesmo que 'l.lns se• 
ringaes que eHe obteve no Baixo Purús lhe foram ·t·omados. 

O 1SR. CoRRÊA DEFREITAS - O .que os nossos antepas sados fizeram é 
uma verd:adeir.a epü.péa. 

O SR. M.aNTEIRO DE SouzA - !sito é ~lÍ'storia -conternporanea . 
· "A Labrea é 1p;0nto accessivel á·s· naivegações flwv-iaes .. . " 
P.or 1conseguinte, -hav.endo -navegação franca aité Labrea (póde i·r um 

pouco mais adiante, •até <Cachoeira) , s e constr-uimos uma estrada de ferro, 
me·~m o de bi-t·ola -estreita, dahi 1por diante; p-od·er-se-ha -ter ·communi-cações 
rapidas , ·em quatro ou cinco ·dia·s, -com os pontos afastados das Prefeiturns 
Continuo: 

"A Labrea é -ponto a·ccessivel . ás naveg.ações ·fhwiaes , mesmo nas 
gra.ndies .sec-cas d·o·3 ri.os, e está a tres dias de viagem de Man4·os. 

Os Drs. Cama.rgo e Mari-o Cunha, eng,enheiros da commissão Bueno 
de Andra.da, der.am seus pareceres ·e apoi.o á idéa dessa .cons·trucção, 
.achando optimo o traçado· feito. 

A Associação Commerci'l1 de Manáos , ouvindo ·os engenheiros .que se 
.'propuzeram á .cn.nstru-cçfo d-essa estrada, .pelo 1traçad:o exposto, apoiou a 
sua 1pretencã·o, f.ez-.J-hes louvores nela proveitos.a -ini·ciativa e · telegraphou 
ao então Minis·trn da Vi•ação. Dr. J. J. Seabra, encarecendo as vantagens 
dessa einp-r.eza. 

Ao Juruá, não ·ar,r·oveita-ndo, como f.icou vi·sto, a ·estrada delineada no 
.n. 2, d-o arit. 46 do Regulamento. e sendo ·para elle questão vital a ·su
lução dlo •ProhJ.ema das via-s de trans.por<tes e c·ommuni-caç.ão , é imprescin
divd tamhem es1t.e.nder ·até ao1s •seus -cu.rso·s -de agua o favor promettido 
ao-s -rios B-ranco. Negro, Purús e Acre . 

Não •serão gr.ande3 demais as distancias ·a desobstruir, nem em toda 
a ex.tensão dos cursos serão as mesmas as di ffic·uldades. " 

· O meu illustre collega, Sr. AureHo Amorim, ~presentou já uma emenda 
neste sentido. Piam ·esta ·emenJ1a S . Ex. m e d.eu a ho-nra de pedir a minha 
assigna·tura e dei-a -com :tod:o 1p.razer. pois qu e essa estrada faz ,parte d'o sys-
tema que tenho descri-p-to 1á Gamara . · 

A necessidade da .apP'rov•ação ·desta emeind.·a é pal·p-itante. 
Por conseguinte, esta rparte foi sanada pela emenda; as outras commu

nkações, as rdo rio Br:a-nco e do rio .Negro , já nor mim estão inclui-dias no 
plano ·de benefi-ci·amento da borra.chia: tenho çer~t-eza ç!.e que o act,ual ichefe 



da commissã.o, o qual conhece a .reg1ao ·e é, lnnegave·lmente, um homem tra· 
balhadm', um eng·enheir10 competente, nã·o deixará d·e olhar ·para este as-' 
sumpto, de mod.o que po·ssamos •Co·ns.eguir as communi•cações no menor 
pnazo oosshvel , e 1p-or isso venho em seu auxiJi.o .com emendas, visto que, 
como disse, -o fim ·princio1al d·a mesma commissfo a meu v.er não é •oropria
mente valorizar a borra-cha, e sim instituir ·no valle amazonico co.ndições· que 
seiam capazes d·e o ha:bi.\itar a •su.p·port:ar o embate que forçosamente ha de 
soffer quando a·s plantações da Hevéa d.o Oriente forem taes que pos
sam ,u,pprir toodo o consumo mundial. 

Como sabemos. isto é facil, a menos que ·por ahi 'intervenha a Divina 
Providencia. so]J a fórma de um p·arasita, •t}or exemphi, que destrua ou p·elo 
me·nos pTejudique gra1nd·emente ag•u,eUas plantações. 

Te.mos de lu•ta·r com um ad1yersario .commerci:al podewsissimo, porque 
d is.põe de tena'Cidade e d.e arrnj o .ffiuito acima d.o aue ·podemos .imaginar. 

· Estamos acostumados ·a dizer que o Brasil é um ·paiz essencialmente 
agrkola, extrema.mente ri-co, e'xtrao·r.dinariamente o·o.d.eroso; as ririuezas ·estão 
ao nosso alcance, mas nós nos limitamos 'ª .dotimir á esp·e·ra de que essas 
ri·a:ttezas caiam em 1nossas mãos. Vivemo·3 ·deslumbrados para as riq·uezas, 
s.em agi1'. . 

O SR. CALOGERAS - Como o fakir contempla,ndo o umbi.g.o. 
ü SR. MONTEIRO DE SouzA - Termina.da esta questão, exposta assim 

pela rama, nasso a outra. á das communi·cações postaes e tdegraphicas. 
Tmto lie:ei.ramente de·stes ass.umotos porque é ·r.eduzid·o o .tempo que 

.temos .para discutir os ·orçamentos e faHamos para as ba.ncadas ci•uasi . vasias. 
Os presente_? mã'O são aq:uel'l·es de Ced:eão , aue montavam a 300, o seu nu
miero só oód·e ir a um pouco mais do•s ·anos-tolos de Ghristo, po·is. em regra, 
em fim de seosão, aaui não ha mafo de 12 Depiutados, ·po'!' isso, dou-me ainda-
por feliz. tendo ·ouvi·ntes ti'ín nota veis. . . · 

·IJM SR. DEPUTADO - E' aue V. Ex. ·rr.ata de assumpto sério. P.or que 
não faz na ·tribuna urn e:.c·andalosinho qual·quer? ... 

O SR. M.oNTEIRO DE SOUZA - Sou inimigo ·da tribuna, á qual venho uni
camente em cumprimento ·d'e me·u dever. Já tive oocasião de tratar de ques
tÕe3 politicas, mas sempre o fazi.a do mod-o mais ·elevado que me era pos
sivel, ·de fórma ·que não ·pudesse chocar muito -os meus coHegas, porque acho 
aue estas lavagens de muna suia .da •ooHtk~e:em a .aue sornns, rnáo grad.o 
DMS'O, muitas vezes arrasta.dos, devem •s:er feitas O tTTiaiS ·Cautelosamente nos
sivel, •pela di.gnlfkaçií:o do Parlamento e oara não darmos ao .grand·e publko 
um triste e,xemplo e o g.os·ta de :v{!r escalpellar certas mazellas. 

O SR. Al:!GUSTO DE LIMA - V. Ex. está fallando· ao p'1..iz, está gamn
üdo nel·~s notas tachyl!ra.nfricas e rPdacção d.e debates. 

O 'SR. MONTEIRO DE SouzA - Dizia eu que a out.ra pa·rte que ia ·tratar 
é reJ.ativa ás communi·cações. 

A .pa.pulaçã.o qu.e al.Ji .está ·se en·co·ntra em condições muito especiaes, 
•porquanto fic·a segregada .do nosso meio, sem ·conforto, e preds·a ao menos 
ter o cans.olo de se pod'er communicaT .rapidamente ·com -D'S membros de sua 
familia e a Testa da civi'lização. _ 

E', :portanto, necess·ari.o .estabelec·er alli Telegrapho.s e Correios bons, 
rapidas e que estejam ao akance de todo o mundo. 

Ona, o Goverino da Republica acaba de es.tabelecer estacõ·es radio-tele
n:r:aphkas .entre al.g1úns :pontas 4os DeparM:mento·s :da ·região do Acre e 
J.uruá, mas ·p.ód·e-se d:izer .que nã·o servem, p•or emquant·o, para fins com
merciaes. Em.fim, esisa po,pufação já pó-de estar em ·communkação constante 
com o resto da .civilizaçã.a. 

Agora vej.amos a questão pelo ·aspecto commercial em relação ás dua·s 
grandes ·pra ;,; as a via•doras. 
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Entre l3eiém e Manâos êxi'ste o senviço dá Amaz,01n 'relegrnph Company, 
emp.rez.a ingleza que se via obrigada a collocfü fi.os esp·eciaes p,ara pod·erem 
r.esistir á pressão da agua, á corrente, aos detri·ctos que o rio costuma car
regar e á ·pwp,ria natureza do terreno ·em que tem de çlescançar o cabo, ter

reno que ·e·s.tá GUj eito a 1continu1as mutações, de mod'o .a deixar, ás vezes, 
grande ex•tensão da !i.nha suspe1nsa, recebendo nestas cOndições tod>o o for
mi.davel empuxo da ·correnteza. 

Dahi a necessidade de fazer uso de fi.os muito mais resis,tentes do que -
os que são empr~ga,dos no oceano. E, eoomo ainda assim fossem co·nsMntes 
as inteniupções, a ·companhia teve de duplicar o·s cabos •para su1pprir com um, 
a deficiencia d·o outro, .nos ·casos de interrupção. . 

Desta fórma par-a o .publico não eXÍ'3tem as interrupções , porque estas., 
.p.res.entemente, só se p6dem dar quando ha}a a ruptura simultanea dos dous 
cahos, n-o mesmo trecho, o que só se verHico u •uma vez depois da d'Uipli.ca-
ção, se me nãio engano. ·-

A emprez,a, 'para fazer es·s·a duplicação e cpara cobrir as enormes des
p·eza'3 a fazer, teve d·e inn•ovar seu cantrncto e nessa occasião o Gover·no pro
curou cihter as mel'hores tarifas qúe foi passivei. 

O SR. CALOGERAS - Um dos muitos numemrns actos bo·ns d·o Sr. 
Nilo Peç·anha. 

'Ü SR. MONTEIRO DE SOUZA - Perfeitamente. O que venho pedir por 
meio de uma emenda é uma revisão do ,contracM,· afim de que o Gov·erino, 
·p·or meio de auxilias, augmento de subvenção ou como queira e entenda em 
sua sabedoria, combine .com a ·compainhia tarifas que estejam ·ao alcance de 
todo o commerdo e do grand.e pubUco. 

o SR. CALOGERAS dá u:m aparte. 
O SR. MONTEIRO DE SOUZA - Houve, de facto, uma diminuição de taxa, 

un•s tantos ·por cento de reducção q1uando attingir um certo numero de pa
lav1ras, de mane ira que .vai dimi:nuindo o .cus·to d•a •palavra á pro
porçfo ·que o telegrar1ho fôr augmentando .o movimento. Fa90 justiça ao Sr. 
Nil'o P.eçanha. S. Ex. empe·nhou-,se para ·que a reducção fos.se a maior JYos
sivel: levou muito tempo sem assi ·~na.r o ·contrncto -para que fosse feita a 
maio.r reducção. Faço esta justiça ao S.r. Nilo Peçanha. Mas, ainda não é 
bastante esta reducção: ainda o •telegrapho é e10orbitante e'Ilt.re Pará e Ma-
1fao s. Basta só dizér 'ª VV. E.Ex. que do .Pará a · Ma,náos çad'a 'Palavra custa, 
ao franco de 600 réi'3, 2$250, ao franco de 640 2$400, ao franco de 650 
2$450, e _ao •cambio vi1ge.nte, 1qu1e é inferior, cada palavra custa ,2$ 125, mais 
ou menos. 
_ Ora, admittamo·s .que nós quekamos nos oommunkar entre Rio de 

Janeiro e Manáos. 'Se ' tivermos de umr ·O tel.egrnpho ingl·ez teremos de pa•gar 
por cad·a p·a-lavra 3$250. Ora, este é :um preço .que, pela -via Westem, não 
se encontra .qua,Ei p·ara o resto do Univerrn; -é faci1l ver: só temos 'nara a 
Calunia do Cabo , em que a ·palavra •paga 4$050 e ·p'am .Afaska 3$570. Não 

ha mais preço superior, tod'as as demai-:3 ·tarifas são inferiores. 
Todas ·as demais •tarifas são infeiri-orns para o r:esto do -Univerno. 
M1as, elevada 'Como é, essa tarifa já foi 1uma 001nquist-a, c:iu uma con

cessão da empreza ao Sr. Nil·o Peçanha. Vê a Camara que cobrar por uma 
pal·avra 3$250 ·entre Rio de J aneko e Mianáos é um a cousa horror·osa, quando 
no te!egrnpho nadonal se paga 300 réis por ·palavra do Rio para qualquer 
outro Estado ·dos mais afas•tado~,, ape.z:ar das traslações. Ora , isto, Sr. Pre
sidente, não deve conti.nua.r; é 'Preciso que o ·poder nublko faça um pequeno 
sacirifi.cio, aiinda que seja augmentando a subvenção -ou entrando em qual
quer ·outro accôrdo com a ,comnanhia, de modo a termo s taTi fas m ais baixas. 

Na e:menda ·q:ue. ll'orese.ntei peç.o o·ue seia fei.ta reducç.ão de 50 por cento, 
o que daria uma differença a pagar de 1$150 por 'Palavra, o qi!e, é p.redso 
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que se diga, ainda é pesa·d.o, mas não quero exigir da nação sa·crifido muito 
grande, ·pedindo para re·duzir as ta;cas a ponto de ficarem tão baratas quanto 
as dlo telegrapho terrestre. De modo ,que a emenda que a•presemtei vem cor

responder a esta .necessidade, fazendo com que tenhamo·s telegra.pho um pou
qui·nho menos caro, pela reducçã•o de 50 por cento, pagando· ca.da palavra 

. 1$150 de Belém a M•a·náos, .o ·que não é absolutamente ·barato; mas emr 
fim desafogará um pouco os des.pa•chos para o su'l. Note-.se que não entrei 
nos cakulos com as parcellas d'a·s •Oommunicações para as •p.refeitu.ras, mas 
tão ·s.órnente enbre Manáo.s ·e Belém e Rio. Se tivermos ·de communkar com 

uma dessas prefeituras iremos. mai·s 'loQge ainda. •ooraue as ·communicacões 
entre Manáos e a·s ·prefeituras se faz.em ·pel'O t·elegrapbo sem fi.o; e a taxa 
é um po•uco ca.ra no B.rasil. 

ü SR. CORRÊA DEFREITAS - Todas a.s •taxas 1no Brasil são caras . .. 
O SR. CALOGERAS - Nem todas '. Um •telegramma, por exemplo, da•qui a 

Belém, paga 300 1réis por palavra. Ha ·de ·convir q•ue não ha co•usa mais 
barat:1. 

O SR. CoRRÊA DEFREITAS - Mas para outros po.ntos é elevadis·3ima. 
Não cançarei de .repetir que DS telegraphos, 0c<0rreios e estradas d·e ferr·o são 
sepviç&-s uteis, necessarios, mús ·para favorecer o commepcio d'o que para 
a•uferir delles ·premio . (Ha ourtras apartes.) 

O SR. M'ONTEIRO DE SouzA - Parnce, poiso, que o que des.ejo não é 
uma· .cousa absurda; e certamente a Commissãio de Finanças ·O dirá quando 
fôr ~ op·portuno. 

A Cornmissão terá, naturalme·nte, que julgar de uma emenda dessa e 
com certeza di.rá que a·s condições financeiras a:o oaiz nã•o permHtem a auto
rfração ·nella contida, pe'lo que deve ser rejeitada. 

O SR. JOAQUIM PIRES - E corno a Gamara é a chancellaria da Commi.s.
- são. dirá amen ·a ·bud•o. 

· O SR . . MONTEIRO DE SOUZA - ·Sr. Pres.iden•te, acho que a no•ssa situação 
fina.nreira ·ni'ín é bna; é m:í.. 

Mas dahi a não perrniitir despezas que ood:em produzir benefici•os para 
o paiz, vai ·uma distancia mui·to 11rande. Evi·dentemente nós não devemos 

au.11mentar -âes.neza s ele ·caracter imnrnductivo: .custear ·serviços que não 
prod'uzem ·henefir.io•.> de nrd•em material e moral. 

Isso ·não .podemos fazer. 
Nã'O faz mui•to tempo que ·s.e votaram aqui t•res mil - co1ntos 1para obras 

militares . . . 
O ·SR. CALOGERAS - Não aut·orizadas pelo Congresso. Foi um bill de 

indernnid11.de ·que se votou naquella oeocasião. 
O SR. MONTEIRO DE SOUZA - ... ao passo que esta's ·O·bras estavam suf

ficienteme!Jte amp,amdas por verba do orçamento en1 vigor. A repartição de 
obras mi.Jita•res· não d'evia fazer obras senão di.ante de autorizações vo·tadas 
no orçamentio . Nã,o é es·te o meio de defender as finanças do •paiz. O 
deficit só é lembrado p·ara as medidas ll't·eis. No orçamento da Agricu.ltura 
ha l\'ma emenda que terei occa.sião de mo.strar quand:o ·tiver de encruminhar 

a votação, que teve oarecP.r contrario. E' a emenda que manda diminuir verba 
para •o ·oovoamento d·o sól•o. 

A Gommis·eão não acceitou essa emenda no orçamento da Agfi.cultura. 
O SR. if-:Arrv-:ERAS - Ahi. co·nfoPme o destino. S.o'b :a epigrnphe - Po

vo·amenbo <l·o Sólo - ha muita ·cousa. 
n ~R . JnAQUIM PmEs - A emi•gracão é ·estiioendiada .oo.rn a passagem. 
O SR. CALOGERAS - A:hi concordo ·com a Commis·são. 
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O SR. j©AQUIM PIRES -- .~ Oommissã·o teve toda razão, por·q·ue não ha 
esti.pendio á immigração. O .que se dá_ é o segui·nte: o immigrante que pro
cura o Brasi'\ recebe l•ogo a sua passagem. E' só isso. Já tive occas·iã.o de 

provar por occasião da discussão do orçamento da Agrkultura que era iss-o 
o ·qu.e se fazia. 
. O SR. MONTEIRO DE SouzA - Entretanto, -o numero de ·immi.g-raintes ex
p·ontaneo·s que ent.rou no Brasil no anno findo foi quasi o d'obro do numero 
dos esüpwdiados ou subsidiados. Essa emenda que diminue despezas dev'ia, 
p-ois, •ter ·parece·r fav·oraivel. Em summa, me·dhfa.s ·de carncter daquellas que 
aJ)Tesento .não devem ser rejeitada•s ·p·elo· argumento 1oost•umado da Com
missão de Finanças :-aiugmenta despezas que a noss·a s.iruaç.ão financeira 
nã.o comporta, 1ou então estenda esta norma a todos., 1oomo aquella das obra13 

milita res e es13a a que •acabo de me referir. 
Por -oo nse·!?!uinte, 1p·erns.o que a Commissão ·não negará S·eU apoio á 

emenda, .que .apresento, na .questão dos telegraphos, tanto mais quanto a 
emenda é sob a fórma de autorizaçã•o, que o Gover.no oodeiiá usar .ou ~dei
xar de ·u·sar, mas, uma vez votada, o Governo está ha!Ji'litado a satisfazer 
essa •necessidade. 

Outra emenda, ainda, refere-se aos Correios, no Territorio do Acre, e 
que já não tenho tempo de justifi.ca-r. · · 

.Pela tabella d'o orçament·o, vê-se que ha 'º seguinte pessoa.!. (Lê.) 
•f1videntemente esse 1p.essoal é insuffkiente ·para o se.rviço da·s tres Pre

feituras. Eu desejaria .aue •Se estabe:le·ces·s•e, no Territo.rio· do Acre . uma 
classe de carteiros ambulantes para a distribuição da ·Conespondencia. 

O SR. JOAQUIM PIRES - O agente ·em-barca·d·o faz a :di·:st·ribuição, em 
cada •um desses ,portos. A·hi, ha uin funccionari10, que, ·p<0r sua vez, faz a 
distribuição na ·cidade. Na verba - Material - •vem eicplicad-o rsso. Não 
é propriamente ·na verba .de pessoa.! "" de ag.en.tes des.ti-nados á conducção 
de ma.Ias. Ha uma verba de 12.551 :000$ distribuídos par.a esse fim. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA - Agradeço a·3 info•rmações de V. Ex., mas 
a emenda tem -outro fim ... (Apailtes.) 

ü Sr. Presidente aca·ba de me advertir estar finda a hora da sessão, 
vou co.nduir; .JeJJdo as emendas. (Lê.) 

Estou em duvida se a minha emenda s.obre o Correio · es•tiá dentro dos 
termos regime·ntaes, visto que é uma autorizaçã-o de ci-eação, de organização 
de serviç·os. 

O SR. JOAQUIM PIRES - E' annual.mente mesmo ·q:ue se fazem essas 
creações ·de agentes. 

Ha uma dotação especial. 
0 SR. MONTEIRO DE SOUZA 

conveniente. 
- A Commissão ·pro.cederá como julgar 

Um .Jigeiro resumo: a bacia do Amazonas para 1perfeita circulação das 
riquezas do seu sófo através da grande arteria, seus ramos e mais infi.mas 
ar•teriolas .carece de estradas de ferro superando •os pontos obstruidos por 
emipecilhos ã .navegação. A exemplo ·do que se fez no rio Madeira com a 
P.strnd.a Madeir·a-Mamoré, ternos de cuidar dos .rios· Purús, Negro e Ri·o 
Branco d·entr.o do territorio do E·stad'o do Amazonas ·e .facil itar as communi
cações telegraphicas e .postaes. Tal o prn'blerna em suas Hnhas geraes. · 

Te11mino .agrad·ecendo .aos meus i!lustres ·CoU.egas a bondade de ouvirem 
as .minhils despretencjosas .con3iderações ... 

O SR. JOAQUIM iPIREs - Muito interessantes. (Apoiados.) 
O SR. MONTE IRO DE SOUZA - . . . ·Sobre estas questões que, se fossem 

sempre ouvidas c'Om attençã:o, ain,d·a .qu~e,não tivessem grand•e vaJ.o:r, sua ex
·posição como a fiz, de certo modo •leV'ariam ·ao es•pi.rito ·dos iBustres r.epre
scntantes do paiz a ccnviccão de ·que ·ipuito •temos qu~ faze·r, 1r:o:·uito temos 
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ainda a trabal'har para podermos colloc·ar no.sso paiz, ao menos, em certo 
pé de poder e de força, ·Ca•pazes de fazer mantermos no co·ntinente sul-ame
ri·cano o papel proeminente que histor:Lca e geographicamente no·s é reser-

. vado e que sempre mantivemos. (Muito bem; mutfo bem, O · orado•r é cum
primentado,) (':') 

O Sr. J !>aquim Pii1re1s - Sr: Pres.id·ente, é profundamerit1~ d·esol;a-:ior 
ter ·o representante de um humilde .Estado da Republica de fallar a uma 

Camam quasi vas.ia, tanto ma.i·s quanto ella é 1ahandonada 
SesiJío lle 28 ele por aquelles que ·d·ev·eriam estar ·presentes e assistir á dis-

A.gos /;o cussão dos orçamentos, -os membros· da Commissão de 
Finanças, que são os julgadores d-as emendas e das eonsi-

derações f.eitas por nós outros. 
o SR. MANOEL BORBA - Estou ·presente. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Agradeço a V. Ex. 
O SR. SERZEDELLü CoRRÊA - Aqui ·estou. 
O SR. JOAQUIM Pm.Es - Dou o meu testemunho e tenho o p1~az.er de re

conhecer .que V. Ex. é um a•ssiduo. 
Sr. Presid•ente, a norma seguida ·pel·os representantes da Nação justi

ficam plenamente esta a.usencia, 1pela abdi·caçã.o que fazem das prerogativa·3 
q•ue lhes são cornmetti-das; tanto as.sim que .acabamos de assh;tir, por occa
sifo da v•otação das emend·as relativas ao orçamento da Agri.cuHura, á 
fórma pela qual se 1cond11zi.ram alguns orndore-s ·e ·al.g.uns Srs. Deputados, 
a·bdi.cando das prer·og&tüv.as qu•e são privativas do Congresso Nacional. · 

Não é, ·por1tanto, de ac!mirar que a maioria da Camara deserte de suas 
cad.eiras, quando •Se discu·tem ·leis 6rçamen.tarias, as leis mús importantes 
e que deviam ·prende:r a attenção d·os S.rs. Deputad.os, ,po·r isso qu·e entendem 
directamente •COir. as funcções da representação ·nacional. 

'Mas, Sr. Pres:idente, agradecendo a presença do !•imitado numero de 
Dé<putadü·s que me ouvem e a de V. Ex., fa'llo á Nação por meio do oo!'po 
ta.chygrap·h:.Co e da •rndacção .de debates, nã.o deixa•ndo de fazer menç.ão es
pecial da imp.rensa que divulga o que aq.ui dizemos. 

L, arnim me manifestando., entro a justificar as emendas que tenho a 
homa de -s•u·brnetter á ·consideração, nã.o digo da Camara, mas. dessa·s Com

missões que aqui deveriam estar presentes para -ouvirem as nos<sas consi
derações e os mo•tivos em que n•os fundamos, no intui-to de ·jus.tificar Oi 
pedidos que fazemos·, as solidtações q•ue inte~pomos em favor dos Estados' 
de que ·3omos representantes. · 

Sr. PresLdente, ·é dis·so, ·p-rinci·palmente , qué resulta o de•sprestigio do 
Congr-esso Nacional; melhor fôra que ficasse, desde logo, estabelecida a 
dktadura ·comtis•ta e que S·imp1lesmente as Commissôé·s, e principa·Jmente 
aquell-as que entendem c-om a receita e de.speza pubJié.as, r ·esoJ.vessem sobre 
todos ·assumptos submettido·s ao Co,ngresso Nacional. O Congresso Naóon.al 
torna-se assim uma verdadeira inutilidade, ·p•or isso que, mesmo nas. votações, 
mesmo no ·que directamente tem de dizer sobre as ,differentes materias ·sub· 
mettidas a seu criteri·o, só procura agir pelas so.Jiátaçõei;s da Comrnissão, :iior 
menos acertadas. 

O Sr. Serzedello Corrêa, muito dig·no e illus.tre membro .da Commi·ssão 
de Finanças, disse 'º mesmo enoaininha·ndo a votação de uma .emenda a0 
orçamento da AgricuHura. 

Por que e·ste procedimento? Ningu.em, a'bsolutamente, póde explicar ·p-or 
q_ue , .quando o Go•ve:rno solidta a maior das .economias, quando · o Governo 
pede que 1nenhuma despeza nova seja .pr<oposta pelos Srs. ·congressistas, por. 

(*) N a ~essão de 27 o ,Sr. AuguSito ·de .Lima .trata do arrend amento · da E. 
F. <Ce·ntral, 
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isso que o Thesouro não swpporta maiores encargos; quando membros pt-o
emi1nentes d.a Commi"Ssão de f'i.nanças, cotn a responsabilidade de uma vida 
politica cheia de S·erviç·os, vêm affirma'f que a no·ssa sit1uação fina:nceira está 

a exigir os maiores cuida·dos, não Ge exp1lica, repito , ·que a Commissão de 
Fina·nças enxerte os orçàmentos de emendas que avu1tam extra-ordina·ria
mente o deficit que nos assoberba. 

P·ortanto, a razão principal do deftcN .não está no facto d:os Deputados 
so'licita.rem serviços para O'S Estados que rep.resen·tam; es11'á; ante3, no pro
cedimento d.a Commissão de Finanças i·ncluindo no orçame1nto despez.as , 
muitas das .quaes não se justificam. 1I:;ntre o·ut:ra'3 poderei nomear aquel1a que 
diz respeito á diaria de que gosam os privilegia.d:os cida·dãos que occupam 
cargo·s. na alta burocracia na-cional. 

.t. ' assim que, •nas re·part1çóes de Aguas. e Obras Publicas, de Esgotos, 
lllumi•nação Pub.Ji.ca, etc. , existem verdadei.ro.s orçmnentos parallelos, ·por
que ne1nnum dos f'l\ncci·onarfos . dessas repartições deixa de ter uma d_iaria, 
que a·bsolutamente nã·o G·e justifi1ca, por iss•o que cada um deJ.les tem or·de
nado e gratificação. 

Quando is·so se dá, supprimem-se serviços prndu!C'tivos, como o da 
·comm1s·são Ronidon, uma das mai•s uteis, se nã-o a mais ·util ;repartição insti
tuicta por um Governo patri·oüco. 

A commis•3ão Rondon faz honra a •qualquer p·aiz civilizado do mundo. 
E ahi estão os testemunhos d:os sabios que ultimamente ·têm vi·sitado as 
nossas 1pla.gas, '11'n'5, pagos ·pelo Thesouro., .o:utros •3ubvencionados por insti
tuições scientrficas, ·em d·emanda d.e nossa'S paragens, estud.and.o a nossa 
flora, a no·3sa fauna, os noss·os costumes, o nosso habita;t. 

Ess.es são subvencionados; e·ntretanto a commissão 1Rondon,, que per
corre o·s i1nvios se:rtões de Matto-Grosso .e do Amazonas, que na catechese 
presta ·OS mai-3 assignalados serviços á humanidade, a 1commissão l'<.ond:on, 
que devera ser subvendonada com importancia avu.Hada, é 1supprimida, por 
vontade expressa e manifesta dos sefl!hor.es da Com.missão de Finanç0as, 
li·esses mesmos CJ!Ue aconselham a dotação d·e 4.000 :000$, em credito a ser 
·abert·o, .para a ímmi:graçã.o, com a cap!J;is dimimz!Jt'o do Congresso Na
cional ... 

UM SR. DEPUTADO - A commissão Ro.ndon foi 1Su·pp:rimida? 
O SR. JOAQUIM PIRES - A Commissão de Finanças supprimio a · verba 

res.p·ectiva, de 4Uü:000$000. 
E' a .maior calamidade que se póde trazer ao 1CO·nhecimento do paiz. 
Senhores, vejamos o que díz o orçament.o, qua·nto a •pe·3·soal extra

ord·inario da Estrada de Ferr·o Centra.J; e V. Ex mesmo, Sr. Presidente, ·que 
é de Minas, Es.tado a que apr•oveita grandemente a Estmda, de ·certo se 
admirará. (Lê.) 

Além da verba 6", ha outras i.nteressaniissima·s. 
. Nes·te caGo est.á a que 'ffianda dar premias por economia de ·carvão , 

como se não fosse obrig.aç.ão do •machi-nis ta poupar o combu1s.tiveI, não gastar 
ma!s do que certa e determinada qu a.ntida·de. 

Gomprehende-se qu1e a medida póde ·trazer como cons·equencia frreg1i-_ 
laridade no servi ço, como por exemr1lo o atrazo dos .trens, a_fim de, pO!' 
qualquer .fórma, ser conseguido o menor di·:s·pendio do ,combustiv1el. 

Ha ainda a verba de 700 :000$ .para occorrer a despezas imprevista s, 
o que ·seria até .certo ponto jus.\ificavel, s e não houvesse já a grande des
peza ;;om pessoal extrnordinario, ·que, afinal, ' deve rep1rese·ntar despeza im-
prevista . . 

Não é comprehen·3ivel 1que corra'ffi parallelamente as duas . verbas. 
·Sr. Presidente, ·predso dizer a V. Ex. 1que as .conside'fações que faço 

i.> Obre a Estrada de F1err:o Central do Brasil não exduem i bsoluta.mente, de 
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minha parte, a admiração, o respeit·O, a 1consideraçã-o que ienho pelo admi
nisü·ador exemplar ·que di1~namente dirige .a Estrad.a de Ferrü Central do 
Brasil. 

S. Ex. é victima, como a Camara, como todo o mundo, da politicagem. 
São os interesses politicos ·conjugados,, co·nstituindo bata.lhões inex1pugnaveis, 
que autorizam essas des.pezas. V. Ex. comprehende que nem o proprio Go
verno 1ppde ·evitai-as, porque nós outros, Deputados, represe.nta·ntes dos Es
tados, Governadope·s e muitas outira·S pess·o'as., não deixamos de fazer pe
di·dos que, mais ou menos justifi.cados, sào attendidos pela Camara ou pelo 
Governo, üCCasio.nando o deficit, que a Commissão de Fina·nças, uniç:a que 
póde pôr um paradeiro a 1t•udo i·sso, cortando sobranceiramente, é, entre
tanto, a primeira a aconselhar; mas., ao mesmo tempo que assim p:rocede, 
nega subsidias como o de 400 :000$ . para a ·Commissão :Rondo•n üu de 
IOU:000$ para o serviço de boias illuminativas da La.gôa dos Patos. 

V. Ex. s·a·be 1que ·O ·Congress.o votou Tecursos ipara a•s obras. do porto 
do Rio Grande do Sul; apezar de não •s•er filho des·se Es-tado, no estudo que 
fiz · do orçamento da Viação, no intuito d1e faze.~ orçamento de verdade, não 
es·capou ao meu exame o pr·ocedimento da Commissão de Fi•nanças, cor
tando esta verba de 100 :000$ prura um serviço que entende directamente 
com a vid·a daquelles que demandam aquelle ·porto. 

E' assim •que a iLagô-a dos Patos só pôde ser navegada durant·e o dia, 
porque durnnte a noite as boias illuminativ1as, que favorecem a navegação, 
estão apagad'as. 

O SI<. SERZEDELLO CoRRÊA - Por falta de kemzené. 
O SR. joAQUIM .PIRES - Nã-o é por ' falta de ·k1erozene, 'mas por falta 

da ver·ba dos 100 :ü00$, que a Commissão entendeu cortar, autorizando, por 
outro .lado, des.pezas que 1não se jus.ti.ficam, como sejam a de 4 .000:000$ 
que V. Ex. combateu e a de 2. 275 :000$ a que venho de impugnar. 

·Mas não é 1sómente ist.o 1que me a•utoriza a ·pedir -á G:oumara, faça uma 
divisão mais equitativa, mais humana, mais fraternal, diando aos Estados 
me·nos favorecidos alguma cousa daquiliJ.o que ella prod·i,galiza, esbanj,a, 
pelos Estados que têm a fortuna de ser hoje grandes, qua•ndo hontem fo
ram pequenos e subiram com o concuPso dos pequenos. 

ST. Presidente, V. Ex. sabe que a grandez:,a dos :Estados de S. Paulo 
e · Mi.nas, veio do ·concurso de toda União; e não é demais que esses Es
tados, como tantos outros, o Rio Gi·ande do Sul, por exemplo, que viv·em 
folga.damente com orçamento·s quasi que attiingindo a 50. 000 :000$, ve0nham 
por meio d·e s.eus rep.rnsentantes em soccorro dos pequenos e concord·em 
com ·o que hoje estes solicitam. 

, Os J:':stados rcentraes, sem portos, vivendo nas 1suas alterosas monta
nhas, gozando e fruindo das riquezas 1que o ·sólo abe•nçoado lhes dispensa, 
devem dar. o S'eu concurso •para que os E·stados pequenos., como aquelle que 
tenho a honra de representar, que estão á mi·ngua de qualquer auxilio d·a 
União, possam se Jevaptar, não direi para serem entregues como S . .Paulo, 
Ri.o Grnnde do Sul e tantos .outros., mas para que, peJ.o menos, pos·sam se 
aJiostar e·ntre os que mais esforços faz·em ·P'ela sua grandeza e prosperi
dade. 

Eu me refo~o, 6r . .Presidente, ao imposto de 2 .por cento, ouro, que 
pagam as Alfandegas da Repub!Jca para construcção d'e portos. Po·is bem 
que e~ta medida seja uma medida geral, s.ej a l tma medida para todos, por
que não é passivei admiHir 1que o commericio privileigiado de S. Paulo ou 
Pará 1e de tantos outros Estados goze da i•senção dessa taxa . que deveria 
ser um .imposto tributado a toda a União. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL , - S. Paul·o tem porto. 
O SR. J oAql! IM P!RES - Eu respo:ndo a V. EX:, : S. Paulo tem porto1 
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mas pede ,que 2 por cento."Juro, sejam dados aos •paulistas ~ara prolonga
rem o porto de :Sa•ntos, para q:ue c.om elles façam o porto d1e Cananéa, 
Jguape e Ubatuba. " ... ,.,1 

t porque ·não ·dar ,á União, se este imposto pertence á União? . E' um 
imposto que reverte ·Sobre a importação. Como é que .S. Paulo quer ·para 
si um prw11egio? Já não lhe ,ba•stam aquelles qi;.•e ro·do·s. os dias a ü1 ~iao 
lhe dispensa? 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - E' ex,ecução da lei. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Isto vem a pello para justificar a emenda por 

mim apnesenta,da, mandando •que seja mantida a verba de 300 :00ü$ para 
a conclusão .das obras, já imciadas, para estudo ,e construcçáo do porto 
de Amarração. Sr. Presi•dente, o Estado do Piauihy, ·C·omo V. Ex sabe, está 
apertado ,entre o Ceará e o Miaranl'!ão, separado des.te pelo .magestoso rio 
Parnahyba. O porto d,e Amarração fi.ca exa·ctamente no d'e1lta para•hyba·no. 
Este porto é a salvação do Bstado do Piau•hy, porque, a•pertado entre dou,s 
Estados e •tendo ·ao sul o da Bahia, elle vê toda a sua producção e toda 
a sua renda es·cofüern-se para esses Estados, ·e a tarifa pr.otecdonista 'dos 
mesmos determina, .como consequencia, .a sahida po.r ·esses Estad.os com 
melhores taxas de seus -prnduct.os, ficando, assim o Estado do Piaru-hy 
privado exactarnente dos 'f'e·cursos ·de ·que elle carece "para a sua manu
tenção . 

O .SR. CALOGERAS - V. Ex. dü que quem a.proveita com ·as tar.ifas pro
teccionis•tas da estrada de ferro é a prni::ria produc·~ão? 

O SR. JOAQUIM PIRES - 1Lá não existem estradas de ferro. Eu ex,plico 
a V. Ex., que me d·a!fá razão. Sahem do Estado de Piauhy uns car;gueiros, 
digamos .como se diz em Minas, uma tropa de 20, 30 ou 40 burros car
regados de maníçoba. O colilector do Piau:hy dá ao guia desta tropa um 
conhecimento, ciue prova ter elle pago um imp.osto ao Estad.o. Pois bem; 
neste conhe-ciment-o se fa'.l: menção, não só do nome do tro
~"eir·o, como dos. signaes ·Caracteristicos dos diversos animaes. Ohegando 
na fronteira, vem o exa,ctor e diz: is,to ·não vem ,da Parahyba; isto vem d'u 
J\hrnnhão; ·e pergunta o nome do indivi1duo. O -cargueiro, obr.i•ga.d-o a se 
transportar por um ·sertão de 50 ou 60 leguas, •etc . ., adoeceu no caminho; 
não é .mais o Antoni.o 'ctuem guia a tropa; é o }osé; e basta que seja o 
José •para ter de •pagar novo impos•to. · 

.Se um hurr.o •cansa, no meio do caminho, e era baía ou alazão e chega 
no ponto 'Um outro castanho , dizem logo 1que é de outra •procedencia. · 

.Só ha um meio para nos libertarmos desta situação angustiosa de que 
somos vktimas, devido á .nossa situação ge.ographica, e a ·esse desi'deratum 
só poderemos chegar <tornando p:raücavel o p-orto de Amarração. 

Esse porto já deve o s,eu inicio e a i,niciativa desse serviço a:o meu 
grande e inolvidavel amigo - <Sr. Dr. J . J. Seabra, ,que faz a l?)loria e 
feliddade d'o povo bahiano. Todos •nós, piauhyenses, temos um altar em 
nossos .corações, onde guardamos com carinho o · npme desse grande es
tadista. 

Mas, Sr. Presidente, se p.eço que sej1a votada esta• verba d,e 300 :000$, 
que aliás não será ·despendida, d:esde -o momento ,que o Congresso Na
cional, -por acto de brasi,leirismo, faça com que a taxa ' de 2 por ,cento, 
cobrada em diversos poTtos, s·eja extensiva a .todos os outros portos da 
União, mesmo á'S fronteiras, afim de q'Ue não chegue só para aq:u,eU.es que 
já •estão a·quin1hoados, ,que dão rendas extraord1i.narias, sufficientes para tão 
nababesca vida, mas chegue tambem para os pobres , -os humildes, os des
protegi·dos da fortuna, para o Es.tado 1d10 Piauhy .. , como· para os outros Es
tados da Repub1lica, formand•o barreira ,á avalanche que os tem d'e esmagar 
pela negação absoluta de tucto . que soU-citam. 
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1Sr. Presid.ente, é verdadeirame,nte interessant,e o ponto que me pro
ponho elucidar, trazendo ao ,conhecimento da Gamara (pe.rmittam-me essa 
nyperbole) 'º facto ·altamente escandalo·3'0, para que não diz,er? praticado 
com o apoio do Co,ngresso Nadonal, por,qu·e o Congresso Nacioo:nal ha de 
ser sempre a cabeça de tur,co . O Congresso Nacional votou uma lei d,eter
minand·o que os Estados, que ,concorressem para a construcção de li11has 
telegrnphicas, teriam a preferoencia na con•:strucção. d·estas Hnhas. O Es
tado do Piauhy, pobre e humiJd,e, offer;eceu ao Govemo F·edleral 60:000$ 
para construir a linha ferrea que vai de S. João do ·Piauhy ás fron1eiras 
do ,Paranaguá. Até ·hoje, o Estado do Piauhy não 'teve sequer •O inicio dessa 
estrada. 

A principio, o Congresso votava a linha que .fechava .o CÍ!'CUito e uma 
outra 'linha .que ia de· S . João d10 1Piauhy a Remanso, ambos •OS 'pont,os ser
vidos por li nha telegrnphica . 

. E como fosse questão importante, porque ·com ·esses minguados contos 
s e podia fazer esses serviços, allegou-se que, ·como 'º Estado •cogi tava de 
fechar esse circuito, depois cogitaria de cumprir. a·quillo 'para ·o que havia 
assumilio inteira responsa•bilidade, firmando no ·Mi,nisterio da Viação um 
contracto pelo qual se O'brigava a construir uma Hnha, que até hoje não 
se fez_. Sr. Pr,eSit·dente, i·sto se dá no momenito ·em ·que a verba ·parai a con
strucçao dle li.nhas telegraphi•cas, que entendem d.ire·ctame·nte com o nosso 
progresso, verba .no vailor de 1. 000 :000$, ha tres annos atrás, quando t ive 
a honra de fazer parte ide·:sta Camara, foi red·uzida a 300 :000$000. 

E' que os Estados poderos·os, ,os Estados grandes, a,que.lles que nã·o 
nece·:ssiotam de mais nad:a, não , precisam de linhas telegrap·hi•cas. Nós outros, 
pár1ias, ficamos para o,s ,grand·es dfas, os dias d.e aba,stança, dias em que 
a plethora do sul seja tão abundante que possa extravasar para o norte, 
e, quand'o tal se der, já o encontrará fraco e alque'brado. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - o norte soffre de beriberi. 
O SR. JOAQUIM PIRES - E V. Ex., como medico, para que não· traz o 

remedio? 
'Ü SR. SERZEDELLO CORRÊA dá outro aprurte. 
O SR. JOAQUIM PIRES - V. Ex. deve pedir o res·tabelecimento da 

v,eroba de 400 :000$, supprimid1a no orç1amento. 
Já justifiquei a razão pela quail peço esse augmento e proponho 'ª 

dimj.nuição de 2. 700 :000$000. 
· Si a Commissão d,e fünanças quizer ser t!ogica e justa ha de co.ncordar 
que não é possivel se 'pagar uma diaria a ·engenheiros que perambulam pela 
Avenida :Rio Brnnco, a engenheiros que pertencem á Repartição de Aguas 
e Esgotos, e ,só têm deveres na Capital Fe·dera:l, aos S11s. da Illuminação 
Publ'ica, aos Srs. d'a l·nsp ectoria de Navegação e da Inspectoria .da Bor
racha, a todos ª 'queil'les que perce,bem diar:ias e funccioonam na CapHal da 
Republica. 

Não é comprehensivel diaria senão havendo serviço de campo, para 
o qual foi .instituida. Os engenheiros, que fazem parte desta ,Camara, p·o
derão dizer si ,tenho ou nã,o razão, affirmand'o que não se justifica abso
lutamente uma diaria 'ª officiaes ás ordens do Ministerio da Guerra ou 
da Marinha, quando o Co·ngresso, abrindo grande rombo no o,rçamento, 
estabeleceu, :na ·lei Pire·s Ferreira, sold·o, e·tapa, gratificação, criado e, ca
valgadu1r·a. 

O SR. PEDRO LAGO - Na Marinha tarhbem? 
O SR. JOAQUIM PIRES - Refiro-me á Guerra; porque assim ,como não 

ha na Marinha medicos ,parteirns, tam·bem não ha officiaes a caval'lo. 
Ma•3, Sr. Presj.de·nte, dizia eu, esses offkiaes reodlamavam muito na

turalmente seus minguad·os soldos. A lei Pires Fer1rei!'it veio diar-Jhe um 
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auxilio que elles mereciam, por isso que, na iRepwblica, a nobreza é con
stituida pe·Ja farda. Nesta•3 condições .' ·eu não venho fazer unia censura á 
lei Pires Ferreira. 

Não deixárei, por.érn, de votar que, em vez da: gratificação especial 
aos o fficiaes. •peJ.o desempenho dos cargos 1e·s1pecia!is13!mos, .que tinham, 
elles se acham percebendo, sob o titulo de ·diaria, urna gratificação a que 
julgo não têm d'in;ito, 

o SR, MAURICI'Ü DE LACERDA - V. Êx. está enganado. 
O SR. JOAQUIM PIRES - E' o que affirmo, e, •3endo contes·tado desta 

tribuna, eu s·olkitaria, .não já ·do Tribunal de .Contas, apez,ar de já se 
haver dito aqui em apart·e ·que o Tri·bunal de .Contas é uma delegação ·do 
Poder Legisfa.tivo e, po!'tanto , a ·elle se poder dirigir qual.quer membro do 
Congress·o Nacional , mas do proprio Gov.erno, e por mei.o de requerimento, 
que informasse si a Contabilidade - da Guerra paga ou- não, a titu·lo de 
diaria, uma .gratificação especial aos referidos officiaes, 

Pois bem, é dessa diaria que eu proponho a eliminação, porque nós já 
damos o ordenado e a grati fi.cação, e não ba um funccionario publico que 
pos·sa dizer nã·o -estar .per.feitamente ·pago . Póde haver uma ou outra in
justiça que precise rnparação, mas •ninguem poder1á dizer que a _Repu
blica não -tenha sid·o prodiga pa·ra com os seus servidores. 

· No Imperio, um Ministro do Supremo Tribunal de Ju·stiça ganhava 
unicamente 15 :000$ ; a Republica dá-J•he 42 :000$000 . Um Desembargador 
ganhava 6 :000$ ; a RepubJ.ica pa·ga-lhe 30 :000$; o Juiz de Direito ganhava 
3:600$000; a Republica ·paga-lhe 22:000$000. 

O SR, MAURICIO DE LACERDA - A culpa é do Congresso, quando foram 
elevados e·:sses vencimentos, 

O SR, JOAQUIM PIRES - O Congresso é sempre a cabeça de turco. 
Pois eu direi: não é do Congresso (não a!poiado do Sr. Mauricio de La
c-erda); quem faz tudo são as Commissões, •E' ·es'te, infelizmente o re
sultado do regimen presidencial tal como o vamos praticando - regimen 
copiado d'a America do Norte, onde as commissões são aibsolutistas, fazem 
tudo. 

O SR, MAURICIO DE ILACERDA - Ainda hoje a Commissão de Finanças · 
foi, por vezes, derrotada. 

rO SR. JOAQUIM PIRES - Js~o, em um ou ·em outro ·caso, se póde dar 
e traz ·como conseq_uencia, V, Ex, o sabe, o desgosto do relator, que, em 
regra, se sente oHendido nos seus me'lindr·es. ' 

Sr. President.e, ·entr·e as emenda·s ·por mim a•pr.esentada•:s, figura uma 
na qual solicito a impofltancia de 60 :000$ para a construcção de um edi
ficio onde possa funccionar a Repartiçào d·os Correios de minha terra. 

:Sr. Presidente, sou de O·pinião que c·omprar é 13roduzir, emquanto que 
ai ugar é consumir. 

O Estad·o paga o aluguel de uma . casa, ·em !'egra, a preço aHo, por
que o Estado paga sempr'e mal e tardiamente, A1lém disso. •paga lambem 
os concertos, }lOl'que ,ninguem aluga casa ao E•:stado ·sem contrncto. sem a 
obrigação deJr.Je fazer os necessarios concertos, pintar, ·em.fim, reparar. 

·Melhor fôra, ·pois, qu•e ad·quirisse essa casa, porque assim faria "be
neficio em ·casa ·p.ropria , " 

Não é comprehensivel que a Republica esteja collocando as ~uas re· 
paPtições em. verdadei.ros •pardieil'0'3; não é c.ornprehensivel que a Repu
b'lica :procure nos Estados do norte, d·o centPo e do sul, installlações, que 
não corres-po.ndam á situaçã·o do funccionaJi·3mo que deve receber. 

E ass'irn é que ·vemos, nesta Capital mesmo, nos esconderijos do 
edificio qrue outr'ora foi dependencia d'o Paç·o da cidade, um biombo in-
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fecto, com uma placa dizendo: "Aigencia do Cor.reio" , onde d'ua·s ou tres 
senhoras vendem senos. 

Nã·o me preoccupa a opinião do extrangeiro , mas nós nos sentimos dimi 
nuid•os ao vermo·s uma repar-tição puhlica funccionando ·em ~pardieiros. 

Já disse, com rela ção ao edificio em que funcci.ona o Congresso Na
cional, o .bastante, quando se tratou da discussão do orçamento da Justiça. 

Hoje digo de varias repartições da 1Republica, dos Correi·os, ' das 
Alfandega·s. 

Quem tenha tido a V'entura ·d~ viajar por este paiz , deve ter tido 
tambem ·o ·constrangimento de apreciar a situação de mi.ser ia e d'e po
breza, dos differentes pvo·prios des·tinados l ao funccionalismo federal. 
(Appa:rves.) · 

Appello para o nobre relator ·dio orçament·o da Viação, e faço par
ticular appe.Jlo ao illustre Deputado, porque, embora >Mi•neiro, o que equi
vale a dizer economico, estou certo de que S. Ex. não deixará de concorrer 
coim o seu voto ·para que não sossobrem (não digo a commissão 1Rond·on, 
porque isto seria uma bumilhação para nós, diante do mund·o scie•n·ti fico), 
as.pírações razoaveis, como a que está comprehendida na emenda qu e pede 
a verba de 60 conto·s para a installação da Repartição dos Oorreios no 
Piau'hy. 

Não se poderá diz.er q~e es·ta .pequena verba virá concorrer para o 
defiait; pois que quem compra proquz e ·quem aluga consome. 

Os al•ugu.eis ·que actualmente '3ão p_agos pelo prredio occupad'o por 
aque1la repartição, · as despeza·s feitas com a sua conservação, redundarão 
no fim de algum tempo em amortização do ca.pital empregado. . 

Sr . Presidente , não fôra ·O cansaço lje que me a oho possuid0 e mais 
desenvolvidamente trataria de um assumpto que interessa vi·vamente a todos 
nós do Norte, porque el!e interes·sa directamente á vida, ·á situaçãe>, ao des
envolvimento eoonomico desta parte d·o terrHorio nacional. 

Refiro-me á Repartição ·de O'brns Contra as Seccas. 
1Sei que acalorado debate se tr·avou no seio da Commissão de finan· 

ças; sei que, devido ao empenho de alguns patriotas, que fa z.em parte desta 
commi•ssão ·e que revelaram . nisso um grande amor ao serviço p!.!Micu e ã 
vida d.o !Norte, e principa;lmente devido a o es forço ingentes do rnu stre ü epu
tado Sr. Eloy de Souza, não foram supp.rimidos os sete mil contos destina-
dos ás o·bras contra a secca. · 

Mas por isso mesmo que ap·oio esse movimento ·co.nservado1' que ve:o 
impedir a ·privação de verba tão necessaria ao Norte, é q·.1e venho da tri
huna fazer um appelllo ao dirnctor daqueHe ser·viço , ao honrado e com;ie· 
tenfrssimo Sr. M!inistr.o da Viação , para .que S. Ex. se não descuide do 
Estad'o do Piauhy, por issü que - attenda bem a Cama-ra - alli foram 
feitas obras, ha quatro a•nnos, que absolutamente não estão produznido ·a 
menor utilidade, só pelo facto muito singular de terem ·sido abertos os poços 
artezianos üU não terem sido co'l'locados a·p·parelhos de sucção da agua. 
De fórma que · as machinas perfuradora-s p·erc·orreram dous dos municipios 

. da minha terra assüllados pela se·c·ca. 
· Piraour.u·ca ·e Grumpo Múorl, alli fizeram a pe:rfuTação, dhegando a 

obter a 21 ·palmos de profundid'ade a agua ·potavd, e .póde-se, entretanto, 
dizer que essas populações ainda morrem de sêde, com agua á pequena 
distancia. Por que tudo isso? • 

•Pela incuria, pela imprevidencia d!o administrador qu e não dotou ainda 
esses poços de apparelhos ·necessarios á sucção da agua . 

ü 'SR. RIBEIRO JuNQUEIRA - lá gastaram eis 400 contos? 
O SR. JOAQUIM PIRES - Não sei quanto gastaram. Acho que despen

deram ,pouco, porquanto no Pia,uhy, se gasta pouco di,nheiro. No Ceará , e 
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bem digo isto, es·tão se fazendo muitos açudés; no Rio Grnnde do Norte, 
outros açudes estão sendo feitos e outros já estfo üonstruidlos. No ·Piauhy, 
só existe um.~ As solicitações feitas pelos particulares .que concorrem com 
uma parte da rés•pectiva ·des.peza, jazem no esquecimento, pür parte dos 
empregados, e até hoje não tiveram absolutamente solução. 

O que peço, é .que a iniciativa arrojada do Sr. Arrojado Lisboa, parn 
que seja ba1nida do norte do Brasil a secca, não se res:rrinj a ao seu Esta.aio 
natal, isto é, ao Estado do Ceará. 

o SR. CALOGERAS - Elle não é do Ceará. 
ü 1SR. JOAQUIM PIRES - 'Mas é Cearense .de coração, de alma. Se 

fosse .Portuguez não podia ser empregado pub'lico. 
UM SR. DEPUTADO - Os noS'sos c·ollegas diz.em que a grande l!:uali

dlade delle consis•te em não ser bairrista. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Estou l·ouvando a s·ua iniciafrva. üi•go que é 

um anojo o p.mblema que ·S. Ex. enfrentou e que promette rnsolver." !infe
lizmente estamos hoje ·privados da sua proveitosa e fecunda c0Haboração. 

O SR. CALOGERAS - Infelizmente, diz muito bem V. Ex. · 
O SR. JOAQUIM PIRES - Estou fazendo ao ·sr. Anojado Lisboa os 

maiores elogios que um nortis·ta póde fazer a um homem abençoa·do que 
tro)lxe ·para aqueüles ' torrões resequidos , •para aquellas paragens do paiz, 
o elemento indis·pensavel á vida - que é a agua. ·Por fórma alguma, p·od'ia 
faz·er a S. Ex. uma injuria, quando o cubro de ·flôres e de bençãos. Não, 
Sr. Presidente, o. que disse é que S. Ex. devia ter tomado em maior consi
deraçã·o, para não fi.car adstricto aos E·stados que tém fama de serem 
mais assolados, as so'litações dos fiJ'hos do Piatihy. 

Eu peço Sr. P_residente, que s·e olhe para alguns munidpios do meu 
Estado que nã10 se 'SUSpendam obras alili inidadas para se satisfazer a 
outros pO'ntos que •gozam de maior pre•stigio. 

O SR. C'ALOGERAS - Pela data que V. Ex . ·citou, ·ha pouco, o tra· 
halho aband'onado ·ha quatro annos, devo dizer •por amor á ·verdade, é na
tturallmente antt·er'i<or 1á di.r.ecçã•o Idos serv.iços· ·enltiregue/3 1110 \Sr:. Alrrnjado 
Lisboa. 

O SR. JOAQUIM PIRES - Não senhor; foi na administração dellé. 
O SR. CALOGERAS - Ha meno·s de quatro annos . .. 
O SR. JoAQUI·M PIRES - O serviço feit·o lá, devemol-o ao Sr. Arrojado 

Lisboa e ao seu digno substituto, ·o Sr. Dr. Ayres de Souza. · 
O Sr. Dr. Ayres de Souza foi um chef,e do estadio-ma.ior ' na campanha 

t11avad1a pelo 'Sr. Dr. Arrojado Lis·boa, e .é um moço que tem, nos seus 
pouc·os annos de vida, feHo trabalhos memoraveis de esforço e ahnegação 
por esta terra maJlsinada que é o norte. · 

O SR. CALOGERAS - E' verdade . 
O SR. JOAQUIM PIRES - Co·nfra'!lge-se-me a alma ao ver a pepspectiva 

de que S. Ex. possa ser affastado da direcção daque'lle serviço , pela pos
sibi'lid.ade d'a nomeação de alguem que o venha superinte,nder, déslocando 
o Sr. Ayre'S de S·ouza, deli e . · 

Eu, portanto , nã·o te·nho a minima queixa da repaTtição senão aqueUa 
que resulta dos factos que sã·o reaHdades palpave'is , sujeitas ·á mais co
mesinha obseryação. 

Quem quér que tenha viajado pelo ·Piauby sabe que em Pirapurucá e 
Campo Maior existem poços artezia·nos perfeitos, quasi concl11idos, com os · 
quae·s 'º Governo féz 1grandes despez,as. Terrni:na.do o serviço aquelles poços 
irão prestar serviç·os inestimaveis áquella wna, ao passo que, ·agora não 
pódem ·ser utit!izad·os, por falta a.e motores a ventei. 

Sr. Presidente, devo assignalar, ·para honra daquella rnpartição, que, 
'clévdd·o á sua iniciaHva; por iS1s<0 que a ·vrerba rae 200 :000$;, -p•or míim 
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·obtida ha quatro ainnos, para ·construcçã:o de uma estradia d.e rndagem in
dispensavel á uma propriedad'e inestimavel que a União arn possue, devido, 
digo, á sua iniciativa foram feitos esnud'()s para essa mesma estrada de 
rodagem ... 

.Os jesuitas aperfeiçofüam alli as raças bo•vinas e cavallar, ·assim como 
a raça de animaes inferioT·es, caprinos, Ja.nigeros e mesmo os gal1ina·ceos; 
elles fiz.eram benefici1os extraordi·narios ao norte, de mod'O que ainda hoje, 
nos sertões da Bahia, Pernambuco e Ceará, se encontram animaes dle typo 
esbe'lt.o com •Jinihas as mais •perfeitas que mo'Stram a ·sua origem arabe. 

Animaes que fazem ·por terrenos invios, pedregosos, 10, 15 e 20 k
guas por dia. 

Não é muüo raro, ·no Piauhy, ·ouvirmos dizer qu.e alguem •percorre o 
sertão durnnte seis ~u oito dias ·sómente devido ·á força, ao vigor d·o ca
vallo do norte, que tem a sua origem exactamente d·ess.es ' repr·oductores im-
portados pelos jesuítas para as fazendas nacionaes. . 

Pü·is bem, estas fazendas jazem em absolut•o a.bandono, embora s_e 
saiba que .el!as cobr·em uma área de 229 legiuas quadradas de terrenos, os 
meJlhores que a imaginação possa ·conceber, e possuem cerca de 35 · mi'! 
cabeças de gado. 

P1ois 'bem, esta grande •proipri·edade pedia uma estrada que levasse os 
s·eus prod.uctos ·para algum ponto de embarque, estrada .que nã.o foi feita 
a·pezar de solicitações cointinuas ao Congresso, e para a qual, só devido á 
r·e!partição de Obras Oontra a 1Secc.a, obti\nemos 11ecentemente que esta 
manda·sse fazer o necessario estudo. 

Sr. Pr1esVden~e, fejitas estas considerações j1ustifica1tivas não s·ó d'as 
emendas que · tive a honra de submetter ·á ·Consioderação da Commissão de 
Finanças, ·como ·~aquellas que entendem ·com a diminuição da·s despezas, 
exterminando do ürçamento dia Viação ·O parasita burncratico ·que se chama 
diarta, eu termino •pedi·ndo á Camara que homologue a mi·nha solicitação, 
venha em meu auxilio favorecendo o norte do paiz que, mais do que qual
queT outra regiã·o, a·ctualmente •precisa dü ·seu apoiü . 

A Carnara deve mostrar que a Republlica não fqj feita ·exclusivamente 
para os 1Estados ricos; ·que o Co•ngres·sC> não foi feito para votar despeza·s 
d·esünadas a Estados na•ba•bescos, mas tambem aO's demais 'Estados da 
União. 

:Só ·assim a R1e1pubJ.ica .será o Governo dlo po·vo para o povo e pelo 
povo. ( M uiJto bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) ( *) · 

O .S~. Octavio R o ch.a (':":') - Posto isto, passo agora a justificar a1J
gumas emendas apresentadas ao orçamento ora em discussão .· 

A prime·ira emenda autoriza ·o Govemo a entrar em 
Sessiío ele 29 c7e a·ccôrdo com a companhia das obrais da barra parla con-

Agosto ·strucção do edificio :dos CorreiO's e Tel.egraphos -na cidade 
do Rio Graonide. 

Desejo que fique consignado que essa emenda não augmenta despeza; 
ella a·penas antecipa uma · obrigaçã·o da Companhia ·das Obras do Porto do 
Rio Grande do Sul. 

A outra emend1a pede u,m ·cr·edito de 100 :000$ para manter a subven
ção de uma companhia ·de navegação ·entre •P·orto Alegre e Rio Grande. 
Essa emenda resta:\Jelece uma v·erba pedida na proposta do Governo e que 

(*) iNa mesm a .sessão o Sr. Celso •Baym a orou sobre a s ituação ·fi nancei.r a 
d-o p-aiz ap ontando as causas d os «·deficits ll. 

(**) N a 1n. ,parte el o seu dis•curso o orad.01r est ud.a a si t,ua.çã 9 fi na nce ira e 
yC on omica elo fiaiz, · 



- 56 -

a Commissfo de Fazenda, pelo seu illustre Relator, resolveu eliminar da 
referida proposta. 

-Eintendo que a emenda d'eve ser mantida porque o serviço necessita 
de subvenção immediata. Nós estamos em más ,condições de communicação 
entre Rio Grande e Porto Al·egre. Não conseguimos fazer a vià:gem senão 
em 24 horas, qua.nd'o ella poderá ser feita em 12 horas, <lesde que seja 
dada essa SU'bvenção. 

A outra emenda refere-_se ao desenvolvimento d1) serviço postal. NeHa 
se pede a quantia de 100 :000$ parn o desenvolvimento de,sse serviço na 
zona co'lonial. 

A quantia pedida não attende absol1utamerite ás .necessidad·es do Rio 
Grande, mas, em todo o caso, poderá melhorar alguma cousa o ·serviço 
d'e correios naquel!e Estado. Viajei pela zona colonial e tive opportunidade 
de v·er .quanto esse serviço é ma1 feito , não attendendo ·ás necessidades do 
p,aiz. Na z,ona colonial], na cidade de Caxias, ·o trem que parte de Porto 
Alegr·e pela manhã chega lá ás quatf'o ou cinco horas da tarde. · 

'A correspondencia não é d~·stribuida, de modo que os 'estabelecimentos 
commérciaes, Bancos e outros esta'beJ.ecimentos não podem enviar a sua 
co_rres'po·ndenda no dia :seguinte, .como 'r.espos.ta para Porto Ailie!gre ou 
quaesquer outras correspondenicias, porque o Correio não póde fazér ' a 
entrega por falta de pessoal e o ª 'dmini,strador está peado de introduzir 
qualquer modificação por·que não t·em verba. 

Assim, :por exemplo, Guaporé e Alfredo Chaves estão nas mesmas 
condições. 

E' uim augmento d'e des.peza mais que ·justificado, porque se trata 
de desenvolver um serviço que representará renda ·para. o paiz, renda que 
não direi que cubra a des·pez.a, o . que pouco imp"Orta, , porque entendo que· 
o serviço de Correios e Telegraphos não deve s,er tido cómo fo'nte d'e renda 
para o paiz. A outra pede para elevar de 20 contos a ver_ba Correios pani 
a·cq1uisiçã-o de ·Carros automoveis para o Correio de Porto A'legr1e. 

O s·erviço a que se refere esta emend.a é feito actua1mente .por meio 
de car·rinhos de tracção animal. A .emenda a que me refiro manda sub
sbi tuirlos por outros o0arros-automoveis, p·oraue a desi:)ez.a é · só com os ve
hiéulos , pois a sua manutenção é menor dia que aquella que actuailmente 
se faz com os carrinhos de tracção animal. 

A outra emenda pede pata elevar a 80 contos a verba ·~·os Correios 
p•am a acquisição de duas lanchas encarregadas do serviço de trnn'Spo~·te 
de malas nas ,cidades de Porto Alegre e dia Rio Grande. · 

Tenho viajado muito por Porto Alegre 'e Rio Grande, e com profundo 
pezar vejo .que ·o serviço de transporte de malas do Correio· é feito todo 
por favor, por uma ·comoanfüa aillemã, que empr esta lanchas, oara tirar 
o commercio de difficuld1ades, porque a administração postal não possue 
esse material. 

Pediria por isto a approvacão das emendas quanto á verba - CDT" 
reios - todas ellas de alta utilidade e attendendo ã necessidad.e d'o serviçci 
publico . 

'Outra emenda, Sr. Presidente , refere-se á viação fe.:-rea. 
1A Commi·ssão de Finanças, pelo seu iJilustr.e rela·tor, o distincto leader 

dia -bancada de Minas , houve por bem não aoceitar a proposta do Governo 
relativamente á verba para fiscalização das estradas de ferro. Se a Camara 
ado·ptar o alvitre suggerido pela Oommissão, isto é,- se resolver cortar pela 
metade a verba pedi·da, terá deso·rganiz.aido completamente o serviço de 
que se trata. 

O parecer, contendo sóm ente metade da v.erba solicitada para fisca11iza- -
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çã.o das linhas em ·Construcção, declara 
Ins·pectoria condliarão os i'nteresses da 
tuação fi.nanceira do paiz. 

confiar em que o Governo· e a 
fiscalização com .íl precaria si-

Ora, a co·nciliação aconselhada já foi aHendida no proiecto de or~a
rnento or;gaFiizardo ·pelo Governo, visto que, excepção · feita do districto dio 
Rio Grande do Sul, que ficará, na fiscaliz.ação d10 trafego , com sete e-n:g·e
oheiros, •pe1!0 motiv:o de que têm de s.er fis·calizadias despez,as de melhora
mentos materiaes , montando a 30. 000 :000$ e mais 800 kilometros em 
cohdusão d·e construcção, todlos os outros distrktos terã10, para aquelle 
serviço, sómente um, dous ou tres engenheiros fiscaes. ~ 

·Deste modo, a fiscalização da parte em trafego da rêde ·ficará ciom o 
respectivo chefe .e um, dous O·U tres engenheiros fiscaes , o que, :nã.p r es ta 
duvida, é o mínimo a a•doptar, minimo q1ue o engenheiro chefe será for
çado a manter, emquant·o preva.Jecer a prntica de se apurar por meio de 
medições a responsabilidade do Governo. • 

O restante do pessoal d•a Inspecto:ria será distribuido pelas linhas em 
cons·trucção, como se verifi.ca dos quadros parciaes que acomoanharam o 
proj•ecto de orçamento, nas quaes se indka o ·pessoal de cada di s tricto. 

Conforme esses quadros , os ert1gen1heiros da Inspectorioa p•assarão a 
fiscalizar as linhas em construcção, fi.cand'o ' para as Unhas em trafega 
sómente 35. 

Não r·esta a menor duvida, p.ortanto, de que o projecto de orçamento já 
attendera á i·ndic.ação da Commissão. 

Ao ' ·ex-Ministro ·da Viação , o illustre e precla!'o Sr. Dr . Seabra , pre
sentement·é Govemador da Bahia , o ac·bual ·c·hefie da Fis·ca<!ização das Es
tradias d.e Ferro, que nesse tempo era director do distrkto .do Rio Grande 
do Su1, d:emonstrou que o capita1 estava se fis·calizando a si mesmo, e ao 
Dr. Lassance Cunlia . então diréctcir d·o Serviço de Fisca·li zacão das Es·tradas 
d·e Ferro, exooz que a synthese do que se · estava passando era esta: "0 
empreiteiro faz os trabalhos e elle mesmo os mede; não ha fiscaliza çã.o e 
o Thesour.o está paga•nd!o . " 

Ao chefe da fiscalização o engenheiro-.chefe do districto do Ri·o Gra nde 
do Suil propoz que se extinguisse o distrkto que dirigia, na parte relativa 
á construcção, e que se adop'tasse .legalmente o regimen da boa fé, por

'q1ue era ·este que estava sendo observado. 
Hoje, em tod:os os distrktos estão sendo executa·dos contrados , na 

parte relativa ás construcções,. entregues á boa fé dos c'ontra·ctantes . 
·Para que, em taes condições, decretar o Congresso a concurrencia 

o·ubHca, para que expedir o Mi·nistro normas de fi.scali zação , para que 
manter uma repartição dispendiosa -com o fim de observar .estas normas, 
se na pratica o que se está pass·ando é. a 1negação de tudo isto? 

'Ü orçamento aprese·ntado pelo Mi·nistro da Viação e Obras PubUcas , e 
que a Commissão - de Finanças houve por bem cortar pela metade, cor
responde a um regimen de verdade, á o•bservancias das normas adminis
trativas estabelecidas em defesa dos interesses do Thesouro . 

A reducção do orçamento para a fi scali zação d'as !inibas em con
strucção como parece ·á oillustre Commissão importa em fis calizar um 
engenheiro 50 kilometros em vez d'e 25. 

E' excessivo o trabalho, attendendo-se a que ·a pratica adoptada é a de 
pagamento pór meio de medição das obras. 

'Sem duvida , mesmo ·Com esta reducção , a fiscalização passará a ser 
melhor que a actual cunsidérando-·se que um só engenheiro tem ti'dio e 
está tendo a incumbencia de fis•calizar e medir os trabalhos em tão grandes 
extensões .de 1linha que a um delles já chegaram a caber 418 kilome·tros 
e que presentemente, por ·c\ifficiencia c\e pessoal, se praticam medições na 
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Bstra:da de Ferro d'e Ooyaz e na Noroéste, tendo pür base o pr·eço kiilome· 
trko médio deduzido do orçamento approva.dü, ado.piado ao :maximo da 
garnntia, de onde resiulta que se es·tá pagandto esse maximo, me•smo que 
os trnbalhos ex•ecutado·s importem em menor quantia. -

O SR . .Po1NSECA HERMES - E' a verd~de; é 1um facto· ·publico. 
O SR. OcTAVlO ROCHA - Por este systema ·de medição já foram pagos 

á primeira 28.929:919$006 e á segundla 11.150:527$929. . 
·Melhorará, d·e fa.cto, a fiscalização, com ·a r.estdcção ·cfoncedida pela Com· 

m1ssão., mas será ainda muito .imperfeita porque a nec.essmfa para s·e·r 
apurada precisamente a responsabilidade do Governo em relação ao paga· 
menta dos. trabalhos .e para g.a-r.antir a soEdez .e <segurança das obras deve 
se.r, no minimo, a ·que foi proposta pelo Governo . 

Nessas condições, Sr. Presidente, entendi dever apresentar emend:a man
dando que ·se•j a conservada a verba ·pedida pelo Governo. 

Vê V. 1Ex. que esta veriba, conserv·ada no orçamento, :ao envez de tra· 
Vê V. Ex. que estaverba, ·conservada no orçamento, ao envez de tra· 

zer um augme.nto de desp·eza, ao envez de trazer .a nus para o . Thesouro, p·elo 
contrario, o liberta da ganancia do capi·tal que, .naturalmente, em :se fisca
lizando a ' si mesmo, não póde deixar de f.azer as obras á sua vontade ·e não 
s.e :ha de àesar a si propri·o, ·e, pelo menos, no regimen da boa fé, o que 
aliás não é admittido, poderá fazer medições ou obras que não sejam abso 
lutamente ind·is·pens·aveis. 

A fospectoria Federal das Estradas, com a verba pedida no orçamento, 
apres·entará o quadro do pessoal, que é o seguinte: 

INSPECTORIA FEDERAL DAS ESTRADAS 

Pessoal do quadro da inspectoriit que, de ac·côrdo .com os quadros que 
acompanharam .a projecto de .orçamento, passa em 1 de janeiro de 1913 a 
serv-ir .nas Jinhas 1em traf.ego ·e nas em construcção; 
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Como se vê do quadro acima, ·que é o resumo dos quadros que acom· 
panharam • o orçamento,'" a distribuição j.á organizad.a para entrar em · vigor 
como ·Se 1acha ·em 1 de Janeiro de 1913, aproveit.a do pessoal d·o quadro da 
inspectoria 65 engenheiro'S para fis·calizar as linhas ·em construcção· 

Essa distribuição foi feita de a·ccôrdo com o pessoal que foi encontrado 
nos districtos, mas será alterada. 

Assim, não fioarão no 5° districto 13 engenheiros na construcção, nem 16 
no 7°, nem ai·nda 9 no 10º. 

iDes.tes districtos passarão a1lguns engenhei·ros. para os outros onde delles 
ha nece•ssidade. 

A emenda que autoriza ·a reforma da Inspectoria Federal das Es tra
das visa a seguinte radonal ·distri·buição do ·pessoal , sem augiiTento de des- . 
peza e entregando os estudos de linha ao Governo ao envez do ser feito por 
interessados . 

INSP ECTOR IA FEDERAL DAS ESTRADAS 

Pessoal da cmnmissão de estudos 

Chefe de commissão .... . . . .. ..... . ... . . . . .. .... .. ..... . . 
Chefe de 'Secção ...... _ . .. .. ... . . . ... ..... .. . . . .. . .. . 
Engenheiro ajudante .. .. . . . .. . . . . . . .. .... .. . . .. . . . .... .. . 
Conductor .... . ... . .... .. .. ... ..... .. .... ... .. . ......... . 
Auxiliar technico ..... .. .. .. . . . . ... . .. .. . ... . . ... . ..... . . 
Escriptura.rio pagador ..... ... .. .. .. . ... · · · . . · · · · · · · · · · · · · 
Amanuens~ ... .. . .. . .. ... .... ....... ... .. . ... ... . .. "· . . 
Servente ..... . .. . . .. ... .......... . .. .. .. ........... ... . 

18:000$000 
12:000$000 
9:600$000 . 
6:000$000 
4:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
1:440$000 
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Observação 

Do credito destinado a cada uma das commissões será reservada uma 
certa .quota para pagamento de di·arias, que variarão de 15$ para o chefe até 3$ 
para os auxiliares e amanuens·es. · 

Bsioriptorio technico 

Chefe de escriptoiio .... . ..... .. ... . ......... . . .. ....... . 
Primeiro engenheiro ................ . . . ......... . . .. .. .. . . 
Ohefe .de secção ...... . ....... . . . ... . ...... . . ............. . 
Engenheiro ajudante ................... . ....... . ........ . 
Desenhistà de primeira classe .. ....... . .. . ... . .......... . 
Des~n·hista . de segunda classe. , ... . . , , . , .... , . ... . . , ... , . . 
Escnpturano .... , .. , .. .. . .. , . . ....... , . . . . . . , .. , , ... , . , 
Auxiliar ·tecbrü co ....... . . . .. . . .... . . . ..... .. . , .. . .. . ... . 
Amanuense ..... , . ..... . .... , . ..... .. . . . . .... . ...... . . . 
Servente . , .. . . . .... . . . .. .. .... . . .. .......... .. ... . ... • . 

Commiissão de construcção 

Chefe de construcção . . . .. ........ . ... . . . . . .... . .... . . ·' . . 
Engenheiro fiscal de segunda classe ... ... . . .. .. . .... . ... . 
Gonductor de primeira classe .. . .. . .. . ... . .. .... . .... . .. . . 
Cond uctor de segunda ·Classe . . . . ... .. ..... . . . ....... .. . . 
Es·cripturario pagador ..... . . . ... . . ... . . . ... .. .. .. .... .. . . 
Servente .... . ..... . . .. ........ , .. . . .. .... . .... ... . , . . . . 
Auxiliar te.chnico .. . .. ... . .. , .... . , . .. . . .. . . . .... . .. . · . .. . 
Primei.ro engenheiro : ... . .. ... .. .. . . . .... . .... . .. . . .. . . . 
Desenhista de 1 • classe , .. . ..... . ... .. .. .. ...... , . .... . . . 
Desenhista de 2" -classe .... ... ... . .... ... . . : ... .. ... . .. . . 
Secre·tairio . . , ... ·!· ............ . ..... . . .. , . .. . . '· .... . .. . . 

18:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
9:600$000 
6 :000$000 
4:800$000 
4:000$0ü"O 
4:000$000 
3:600$000 
1 :440$000 

18:000$000 
10:800$000 
7 :200$0@0 
6 :000$0ÔO 
6 :000$000 
1 :440$000 
4:000$000 

15 :000$000 
6:000$000 
4:800$000 
5:000$000 

Este pess·oal, com ex·cepção do secretario, que d.eve ser s.upprimido por 
inutil , p1assa a constituir o escriptorio technko. 

O ·escriptorio technico já existe desde a creação das commi.ssões de es
tudos e ~onti nu ará a existir, vi~to que todas as estradas de ferro • são contra
ctadas sob .o regímen da lei n. 1 . 126. 

E' . e!l e incumbid·o do proj ecto do traçado das linhas estudadas no cam-
po ·pelas com missões . · 

Esta pratica apresenta a grande vantagem de obrigar . as commissões a 
fazerem no campo estudos ·con?ci.enciosos de~de que é a outro pessoal que in
cumbe a organização do projecto; além , disso, a uniformidade do s erviço 
economizará o ·custo da construcção. 

As commissões de ·construcção das linhas contr1).ctadas sob o regímen 
da lei n. 1. 126 devem fi.car compostas do pessoal mencionado. 

Os cargos de conductores d·e 1 • e .2• classes sempre existiram quando 
a a dministração esteve bem organizada e ·eram destinados ao inicio da car-
reira dos jovens engenheiros. · · 

As outras emendas referem-se á s uppr·essão do pessoal extraordinario 
da 1Estrada de F·erm Central do Brazil. Devo declarar que rendo ao actuail 
dfrector da Estrada de Ferro Centr·al as maiores homenagens ·e que, como 
engeniheirq que s.ou, hahi.tuei-me a considerai-o como mestre. Portanto, a 
minha emenda não visa absolutamente intuitos d·e opposição á sua direcção; 

1 . 
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apénas, .como observei, no orçamento, a verba para pe·ssoal extraordinario e 
como estou informado que o pessoal ordinario. da Central já é avultado, faço 
des•apparec-er esta verba, no valor total de 1 . 500 contos, concorrendo assim 
para diminuir os deifi-cits dessa repartição. Duas outras emendas Sr. Presi
dente formulei sobre as estradas de ferro do Rio Grande do Sul. Como o as
surnpto está interessando esta Casa, julguei opportuno formular estas emen
das porque o Estado do füo Grande do Sul é infeliz quanto á sua viação 
ferrna, entregue a um sy·ndicato monopoliz·ador que não faz tr.a:fego, que nã-o 
attende nem ás necessidades do povo nem ás reclamações, syndi·cato que de 
tal fórma abusa aue só mesmo . o espirita de tol-erar1-cia do povo rio·
grandense ainda não deu Jogar a represalias mais sérias. 

O -syndicato ameri-cano .que tomou a viação ferrea do Rio Grande do 
Sul visa aoenas ganho, isto é, o dividendo do seu capital. E' justo que os 
caoi-taes estrangeiros empregados aqui visem lucros, mas é justo tambem que 
elles · attendam ás necessidades· da população. isto é, consorciem os seus 
i-nteresses com os inter·esses. daquelles que são seus tributarias. No Rio 
Grande do Sul nã-o se dá isto- A viação ferrea é um verdadeirn cancro no 
organi·smo do Estado. A imprensa toda de lá. desde A Federaçã.o, orgão chefe 
do meu o.arti·do ·e de maiores responsabilidades, portanto, corno orgão do Go
verno. até o jornal d-o oartid·o foderalis-ta e os j-ornaes neutros, o-s que não 
teem 1-déas políticas, todos elJ.es bradam contra a viação ferrea do Rio Grande 
do Sul. Não ha, porém. remedi-o·: estamos em fa.c·e de um contract·o ass.ignado 
no Governo do ve'nerando Sr. Prudente de Moraes. que houve por bem r-e
j eitar a ifro·posta apresentada pelo Rio Grand·e do Sul, aoezar de ser a mais 
vantajosa . conforme ficou prov.a·d·o e dado a um syndicato estrangeiro por 
uma oaixão politica do momento. 

Nestas condições. o Rio Grande. do Sul es.tá condemnado por 90 anno·s · 
a ver exploradas pelo syndicato americano as suas fc.intes de ri-queza pu
blica. 

"Felizmente: quando ininistr.o da - Vi-ação o Sr. Dr. Seabra, Hlustre Go
ver·nador da -Bahia, o ·Rio Grande do Sul teve oc-casião de obter alguma cou
s1a, e foi uma novacã·o de contracto que veiu de certa fór.ma at·render á\ re~ 
ducção das tarifas. das vias -ferreas do Rio Grande do Sul. -Mas, si teve ape
nas ·em vista .a questã-o das tari·fas , S. Ex. teve que -ceder na questão do prazo 
e nós ainda temos oue ·sunnorta.r .l'or ~O annos este syndicafo monopolizador· 

Os estadistas ·do •Rio Grande do Sul. tendo á frente o eminente chefe- do' 
meu parfid:o, Sr. Dr. Borges de Medei·ros, resolveram dar cCl'mbate ao syndi
c<ato arnerkano, r-esolveram estender Hnhas federaes ·que, de certa fórma, obri
guem a c•oncurrenoià 'da tarifa, trazendo reducções ás mesma s e irnoedindo 

, que o synrlicato americano drene ·parn s·eus cofres todo o prod·ucto do -trans
porte -do Rio Grande do Sul. 

O plano da viação ferrea estadual já foi or·ganizado, a oroveHando 'OS 

ra:maes -que e·stão sendo ·cons-truidos -por d1eliberacão desta Camara, ramaes 
que são o de S. Pedro a S. Borja e S. Luiz, de Alegrete ao Quarahy, de }'a
guarão a Bras-i1Jio e o de S. rsebastiã-o ao 'Livramento. 

'Estes ramaes estão sendo -co·nstruid'os -por deliberação ides.ta Casa , corno 
ramaes estrategko·s . 

Ora, sãio quatro -r-amaes em ·pontos diffe-r<ent-es do Estado . Se não se 
procurasse d-esenvolve·r as li-nhas, tendo .esses ramae·s por base, o seu ar
rendamento em 1co·nc11rrencia -pu:bli·ca .cahiri-a nas mãos do syndicato ameri
cano, .p·oJ'que nenhuma empreza vai s·e incumbir de -traf.egar r-amaes em 
po,ntos dis-tantes, ·eidgind-o admri•ni·st-rações -dive11sas, e concorre-r com um syn
dicato por aqueH.a fórma fu.nccionando . 

Nessas c·o-ndições , não haveria quem pudesse da·r combate e, p-ortanto, 
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e.Jle fkaria senhor düs ramaes e e·stenderia os .tenta·culos de po.Jvo, que é, 
no Rio· Grande dto Su1. (Apoiados. MUJB~o bem.) 

PiroJ.ongando, porém, o ramal d·e S. Ped•ro, S. Borj;a e S. Luiz pas
sando ,por Santia•go, ·que é um verda.deiro Y, prolongando .es·se Y de 'São 
Pedro, passando por Caçapava, temos uma linha ferrea Hgando· o Estado 
ás RepubHcas Oriental e d'O Paraguay. 

·Por outro lado, ligando o ramal de S. Sebastião a . Livramento, a 
Pédras Bran·ca·s, teremos a linha cortando ·o Estado d·e léste a oéste, linha 
que viria fazer o tra.nsporte em uma grande ZJOna. 

.. Mas, 'ha uma questão ímporta·nte a •verJJti!ar neste assumipto. 
As vias ferreas de S. Pedr•o a Pil·a-tos e de Pedras Brancas a S. Se

bastião são estrada•s d•e ferro estad.uaes; que·r .diz·er, a c·onstr.ucção dessas 
via·s é dia competenda .do Es·tado, porque são linhas .interiores. Tem ha
vido uma .confusãio .Ja.mentabilissima nos traçados de•ssas •limhà•s -fer·rea·s, aJ!~ 
g·uns i.nvadindo os dominios d1os Estados em face da ,Jei ·que nO"s rege. · 

A via ferrea d1e S . Sebastião a P.e.dra·s Brancas está ne1ssas c.ondições; · 
é uma via ferrea estadual. Entretanto, o Estad·o do Rio Grande do Sul 
não poderá, ta1vez, C·ons·truir essas vias forreas p·o·r si, porqué- :terá diffü
cu!drud·es em empr·egar esse crupital, ·que pr·edza pa•ra outro"S melho·ramentüs, 
posto que eu a.credite ·que o meu 1E·stado tenha credito no extrangeiro para 
levantar emprestimo ·extérno, o que ai·nda não fez. 

O Rio Grnnde tem uma divida interna de •oito mi1! e poucos •contos, 
pagavel •Com os saldos d.e dous exercici.os, em todo o •caso , pÓ'de não ser 
conveniente nem opportuno emP'regar agora avu!tadü ·ca·p"ital na ·constru
cçã-o dessas •vi·a.s ferreas, desde que o Es•tado tem necess•id,ade \de outros 
melhoramentos mais urgentes. 

Venho, p·oi·s, .s1o[idtar á Gamara dios Deputados a ap:prnvação de uma 
emenda .que ven'há trazer um auxi1.io a•o Estado do Rfo !Grande do Sul para 

'que elle co1nst'1'ua ·a sua viação f.errea 1ined'Í'ant·e aüéôrdo com o Governo, a•c
côrdo que 1será feito .,de .modo a que o Governo da União fique por seu turno 
resgumda•do nos seus interesses. 

A emenda está assim ·concebida: 

''.füca ·o Presidente da Republica autorizado a ·Celebrar accôrdo com o 
E:sfado dro ·fü.o Gr.a:rnde do Sul ·no.s termo1s da ·Jei n. 109, de 14 de Outubro de 
1892, para o fim de ampliar a rêd•e viação ferrea rio-grand.ense, sendo ob
servado .na constmcção dos novos ramaes e .prolongamentos o regimen 
estabeleci.do na .Jei .n. 1.126, de 15 de Dezembro de 1903." 

A des·peza requerida nessa emenda para o exe·rcicio de 1913 é orçada 
em 3 .000 cont·os de réis. 

São estas as emendas mai·s importante·s que julguei do meu dever vir 
justificaT d'esta tribuna. · 

Tenho a·jnda mais duas emendas, que mandarei á Mesa : uma rela
tiva a mel'horamentos de portos e á Rep·aTt1ição de Portos, Rio •e Canaes 
e a outra rel ativa aos cr~ditos neees·sarios ao estudo definit+vo· de locação e 
construcção >de •predios, de obras ·d·e arte e edificios e estradi:s de ferro. 

Outra .emenda .que tambem mandarei á Mesa é substituindo a ta•befla 
,de Portos, Rios e Canaes ,na parte relativa a maierfa1, fazendo uma outra 
distribuição da verba e co·nservando na .paTte refativa ao pes,so·aT. 

1Eram e•stas a•s .considerações que entendi dlo meu ·dever fazer desta 
tri1bu·na e que deviam -caber mais J.egitimamente a 01utr·os companhei:ro.s de 
bancada que melhor interpretassem os sentimento.s do Rio Granã.e do Sul. 

Pedind·o á Go:mmissão de Fina·ncas o attento estudo dessa·s emend1as ... 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Muito übrigado pela co1llabo-ração quanto 

ao deficit. 
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O SR. OcTAVIO RocHA - Bem vê ·que ·e•3tou colla<borando pa-ra o bem 
pu<bUco. 

Pedindo á Commissão que estude essas emendas, peço a sua approva
ção, certo de que eJ.las representam serviços p·uhlkos ina-difav.eis e rela
tivos á viação ferrea e melhorament•os de porto·s, do serviço dos Correios 
e a as·sumptos de fis·calização. No momento .póde haver augmento de des
peza, rnas são elitas ou de ·canwt·er . reproducüvo ou de interesse -rea-1 para 
o paiz . (Muito b-em; muito bem. O 011ador é _ cumprimentado.) 

O Sr. Cmo\rêa Def111eitas (':') passa a justifka-r emendas que o.Jfereceu 
ao- orçamento- em debate, a primeira -das quaes autoriza o Governo a con
tractar com a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo füo Grande ou com 
quem mai0'11es vantagens ofüerecer, o prolongamento dessa estrada, a partir 
- ou -da cidade da União da Victoria, ou d,a cidade de Guarapuava, pas
sando po·~ Palmas, Ct.evelandia, ·Campo-Erê até ao Barracão, na fronteira 
da Argentina, 1Mi·ssões, em proseguimento do rama-! a se construir, e ligando 
Guarapuava á rêde da Estrada de Ferro ide S. Paulo-ifüo Grande. 

Diz que a medida d1e que trata es•sa emenda é de alta ·C'Onvenienda •e 
devia ter si-do promovi-da pelo Governo, independ·ente da iniciativa do . Oon
gresso Naciona1l, por-quanto s·e trata de uma zona riquissima, pi:opria para 
a cultura -do ·Café, da canna de .a:ssuicar, do trigo, herva-m·a1tte, etc., zona. 
que seria grandemente benefrcia·d·a com a-queHe melhoramento, revertendo 
to'das as ·vantagens, especialmente para a Uniâo, que veria augmentad-a:s 
suas rendas. 

Lê, em seguida, outrns emendas que a·presento.u e que autoriz.am o , 
Governo: 

a prolongar a -linha telegraphkà -de IPa•lmas por .campo-Erê ao lugar 
denomi.nado J:>arra.cão, fronteira d·o Brasil, no Paraná, ·com o porto das Mis
sõe·s , .na Republica Argentina; 

a destac:ar da ver.ba 3" a importancia rieces·saria para ligar Castroa 
Tibo.gy, assim ca<mo as vi!Ias de Guaratu'ba e Guarakessab a, á cida·de de 
Jv,,orr tnes, 1w faraná ; 

a retirar .as importar;cias nccessaria·3 para constmcção das linhas te .. 
legraphicas de J aguarahyva a J a-carézinho, devendo passar pelas localida
des · de Sant' Anna de Itararé, Jaboticabal, -Ribeirão Claro e Santo Antonio 
da .Platina e prolongar-se até Thomazina; 

a mandar construir uma linha teleg-rap1hica, ·ligando a cidade -de Gua
rapuava, no P 11- raná, á de Nioa-c, no Estado de JVlatto-Gr-osso ; 

~ a ligar por 1-in'ha telegrapbfoa a .cidade de Cu-rityba á Serra Azul. 

O ·Orador fundamenta, demoradamente, -cada uma dessas emendas e 
· diversas outras, mostrando a necessidade de s·e estabelecerem -li11-has 1ele

graphicas em todo o territorio na·cion ail, e principalmente na.quelle·s Estados 
onde a .. communicação é abs·olutamente diffkil. 

Passa a -referir-se á ultima das suas emendas - a .que autoriza o Go
verno a despender até á ·quantia de 500 contos ·para a reconstrucção da 
·estrada da Graciosa, que liga Antonina á Cmityba. 

Mostra as diffkuldade3 com que lutam os habitantes do Estado para 
exportação e importação de :merca<d·orias, affirmando que do dispendio da 
mendonada qua.ntia aldvirão ·vaintagens as mais >eompens:adoras para a União. 

( ,, ) :Na 1" •par·t e ·do s eu od is-cu.r.so o orador a ponta. as ex.cessivas despezas 
em varias minist-erios 
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Justifkada es5a ~eli.da, faz ·considerações no sentido de ·demonstrar 
a nec·es•sidade da conservação das mattas, destruidas imprnficuaimente, éOII) 
prej,uizos i'ncalcu1\aveis para a vid'a do homem e para a riqueza ·publica. 

Critica o modo ,por que são fei.tos nossos orçamentos: dizendo que 
todos elles estão inçados de defeitos. 

Passa a confrontar as divernas tabe\.Jas ·orçamentaria·3, ana1ysando as 
tverbas desfrnadas á instmcçã,o publica, ao·s ·o.fficiaes do Exercito e dia 
Armád.a e ás praças de ·pret. 

Trata, em seguida, d:os 'Serviços dos .Cor.reios e dos Telegra.phos. 
Ao ·Contrario do que se d.iz, nã:o d·espend1e a Nação exaggeraida soJnma 

com os serviços de co·11rei·os e telegraphos. Estes •serviços ambos dão deficvt 
em tod.os 0'3 paizes e, no Brasil, segundo os otçamento:s, mesmó de annos 
anterior·es, offerecem, res1pectivamente uma re·nda equivalente ã metiade , 
mais ou menos, ·da diespeza. · 

Passa a estudar a ver.ba destinada ao Jardim Botanico, que considera 
excessiva. 

Até pouco, o Jardlm Botanico contava um pes·sóal que, embora redu
zido, satis.fazi,a ·plenamente ás necessidades .da sua economia. 

Hoje, es·tá so,bremodo augmentado o pessoal, sem ter havMo um desen
volvimento corr·esoondente de serviço. 

Ha tambem pessoa'! d-emasiado no Museu Nacional, bem corno em . outras 
repartições f.ederaes subordinadas a todos os ministerios da Republica. 

Não concord·a com algu.ns Deputad,os que entena~m não dever dar a 
Gamara ouvidos ás observações ·por outros feitas sobre o deficit. Cabe inne
gavelmente ao Congresso attender,.·para remedia·r, áquenas observações. jus
tamente por isso é que aconselha a re.ducção das d·eS·pezas com o pessoal de 
certas repartições publicas. . 

Não é lkito .que esteja ·a Camara a sobrecarregar o povo de impostos 
para favorecer d·eSpTOpositadamente á 'Classe dos funccionarios do Estado. 

E' e,sta uma o,pinião que ·o orador, sociaUsta, que é, não pód.e calar. 
Tem observado e lamenta, a d·esigua1'dade com que se amparam os opera
rios da União, abandonando aos seus pr·oprios recursos os demais O'perarios 
brazHei·ros. Do mesmo modo, o trabalhador .estrangeiro goza uma situação 
verdadeirnmente privHegiada 'Sobre os trabalhado•res nacionaes. E não está 
ainda 'prnva:do que o traba,lhador ·estrangeiro seja mais van'taj oso ao paiz. Ao 
contra>l'io, ahi estão os fact·os. demonstrando que o trabà.\hador naéiona'l, 
custando menos á Nação, r·ende-1,he mais que o estrangeko· 

Folga, porém, em reconhe·cer que a colonia estrangeira .que existe no 
Paraná, es'pecialmente a ·po1,aca, satisfaz amp1amente aos sacrifici·os do Go
verno. 

Não quer deixar de fallar sobre melhoramentos ·de portos. A situação 
do desembarcadouro de Paranaguá ha muito . .reclama a attenção do poder 
publko. 

O porto de ,Paranaguá .é ·actualmente insuff.ic1ente para O'S navios que 
n.elle teem de anco.mr, pois, re•cebendo hoje d·e quinze a ·Vinte navios no 
s·eu ancoradouro diaúamente, tem promettida, como melhoramento, uma sim
ples doca ,. que não accommodar'á sinão quMro ou ci,nco navios a mais. 

E assim suocede, .quando o porto de Antonina, tendo uma frequencia 
de na\"ios igual ao de Paranaguá, foi a·bandonado ,s·em haver até hoje rece
bid·o fav·or algum para seu melhornmento. 

Ap,ro-veita a presença do relator do orçamento ·d'a Viação para lhe pedfr 
consideração especial ás ·emendas que ·apresentou sobre a construc.ção de li
nhas .te'iegraphkas, melhoramentos de porto·s. e caminhos de ferro, como ·o 
dê Guarakissaba ·para Faxina1 em S. Paulo, e o de Guarapuaba , .passando 
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por Palmas, Clevelandia, Gaimpo Erê atJé o .Barracão, na fronteira argen
tina. 

Uma sua emenda tambem -saHcita melhoramentos para facilitarem a na
vegação -nos rfos Grande lguassú e Rfo Negro. 

T,e•rmina não querendo regatear elógios aos Ministerios da Viação e da 
Agricultura, aos .quaes cabe dirigir os serviços que mais de perto inter·essam 
ao p.~ogresso do paiz. E' preciso que se attenda ás neces·sid·ades do povo . 
Este ·p,o·vo paga 534. 000 ,contos :de impostos. 

Não se •compreheride que tamanha contrübuição não sej.a gasta senão 
em benef.icio da col!ectividade. 

Nenhum bene·fido o Governo fará ao ·povo maior .que o decorrente da 
instrucção intellectual ·e profissiona'l. 

Ensine-s·e o povo a ler, ensine-se o povo a trabalhar. 
Est,abeleçam-se communkações, auxilie~se a agfi.cul tura; por.que só as

sim tená o poder corres•pondido patrioticamente á confiança da Nação. 
(Muito bem; mu.ito bem. O orador é cumprimentado) . 

O l? r. l\>Iello Franco (*) - Sr. P·residente, dentre as emendas que tive 
a honra de apr·esentar ao orçamento :,da Viação, uma ha que exige uma ex-
plicação, dirigida principalmenté â honrada Commissão de Finanças. 

Desde a lei orçamentaria que vigorou para o anno d•e 1910, fo.i conce
dida ao Pode·r Executivo autopizaçã.o para proceder aos traba lhos de des
obstrucção do ri·o Paracatú . 

O SR. josE' BONIFACIO - V . Ex. defende uma emenda muito justa. 
O SR. ·MELLO FRANCO - lncluida nesta autorização, foi uma subven

ção de 30 icontos para a companhia ou parúcula.r ·que se propuzesse a fazer 
a naveg·ação do dito rio. 

1Essa disposição orçamentaria foi ·reproduzida por iniciariva da propria 
Commis•são d.e Finança•s para os ·orçamentüs post·eriores. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - Acto de ·patriotismo e d·e jusl'iça. 
ü SR. !MELLio · FRANCO - Tendo eu, na ·d'iscussão do orçamento da Via

çãü, ap.r·esentado, para ser incluida na l·ei que d·eve \nigorar no anno proxlmo, 
urna disposição nesse sentido, o honrado Sr. Presidente da Gamara dec~ar.ou 
que a disposição não po·dia ser acceita por S. Ex. visto como não limitava 
o credito para a .execução das mesmas obras. 

Sendo a•ssim, Sr. Presidente, e estando ·eu obrigado a fixar uma quant•ia 
que me parece suffkiente par.a a execução dos melhoramentos do dito 
r.io, preciso dar em r·elação a essa obra umas br·eves explicações, principal
mente dirigidas á honrada Cominissão de Finanças, afim de que nào pareça 
dispensavel o serviço, afim de que ·não pareça desnec·essario sob o ponto de 
vista federal , e, sobretudü, exagerado quanto ao calcufo da dés.peza. 

Essa obra, Sr. Presidente, não é de interesse estadu·al. . 
Apresentand.o a ·emenda não defendo absoJutamente o interesse regio

nal do meu Estado. 
O SR. josE' BONl'FACIO - 'fod.os fazem Justiça a V. Ex. (Apoiados.) 
O SR. MELLO FRANCO - V. Ex. sabe que o Parac·atú é um dos maiores 

affluentes do rio S. Francisco, a grande arteria fluv.ia'l ·que 'l f:ga diversos Es
tados da União. 

O :Paracatú afflue ·ao S. Fr.ancisco em uma distancia de 25 leguas do 
porto do Piraipora, ·onde se acha inaugurada a estação, ponto terminal da 
Estrada de Ferro Centml do BraZil. 

A bacia do 1Parncatú, abrangendo, S·em erro de cakulo, uma extensão de 

( *) Este discurso não foi revisto pelo orad9r. 



- 66 

50 mil kilometros qua'drndüs para mais, é ·visinha de outras bacias de gran
des ,r.ios aHluentes deste, e que concorrem lambem para augmentar extra
ordinariamente a exportação d,a.qu·el'la região. 

•Por cons·equencia, trato da Estrada de Ferro Central d.o Brazil, que ê, 
-como todo mundo sabe, um .dos mais valiosos bens do patrimonio na.cional 
(muito bem; apoi"dc1s). k estação de Pi·rapora, desde que se ·inaugurou, 
começou a da·r á Estrada de Ferro Central do Brazil uma renda de ta.l or
dem, que desde logo, pela administração da dita estrada, foi e.\la C'J.assifi
cada de 1" classe. 

Evidentemente, Sr· Presidente, a producção por ahi exportada ·e env•iada 
para os grandes mercados consumidores não é ·exclusivamente a da idealida
de ·OU municipi·o em que se acha o ponto terminal, prinoipalrnente da ·vasta 
região nossa . 
· O 'Esta·d·o de Minas Geraes, cujas communkações com os g.randes mer
cados productores se fazem neste momento por via fluvial, julgou neces
'sario envia·r, para o rio S. Francisco, duas grandes lanchas a gazo'1ina, afim 
de, como auxiliares da Centrnl, ,concorrerem para o trafogo d.e impü.rtação e 
exportação das mercadorias da extensa zona banhada por esse rio . . 

A navegação do rio .Paracatú é um problema de o·rdem a desafiar a at
tenção d·o Governo, não só de Minas-, como da União. 

Particu.\.a>rmente nas administrações · fedúaes, ou, com grande desvane
cirnento de mineiro, devo 'Cita·r o nome do meu honrado p·atr icio, o i.Hustre S-r. 
Dr: Francisco Sá, que, nos breves mezes em que, com grande brilho para seu 
nome e ·pa.ra o nosso Estado e gr:ande proveito para a adminis1ração, geriu 
os . negocios da Viação e Obms Pub1i·cas, S·e preoccupou esforç·adamente 
da solução do problema, procurando resül·ver esta .questão do·s melhoramentos 
do refer.ido rio . · 

Devo com magua recordar, ·o que a·liás está na ,conscienda de t·odos os 
collegas presentes, que no· noss·o paiz não tem sido absolutamente i;cprovei
tada a grande rêde fluvial de que .dispomos e que poderia grandemente, sem 
embargo da progressiva c·onstrucção dos caminhos ·de ferro, auxiliar ·a inter-· 
communicação, concorrendo, por consequencia, para a s.01\ução de .um dos 
dous grandes problemas, l{Ue eu reputo os maiores, a desafiaTem a attenção 
d·os poderes nacionaes. 

· ' Eu pens·o, 'Sr. Presidente, que o paiz necessita principalmente res·o1ver 
essas duas questões: a ·do povoamento do solo e a da f.acilitação dos meios 
~e communicação. 

O SR. AúcusTo DE LIMA - E ª 'ccrescente um terceiro - a abolição do 
irna:lphabeüsmo . 

.Q SR. MELLO FRANCO - Sem duvida, como pondera o iHustre col'!'ega 
e distincto patricio que me honr·a com o seu apaTte, o problema da instrucção· 
.primari'a, abo.lindo o analphabefrsmo, i'nfelizmente reinante entre nós,. é igual
mente um dos grnndes prob'lemas a desafiar _a attençào dos poderes J?Ubli
cos e a de todos os patri'Otas. Mas, corno pondera o meu distincto col!-ega, 
representante d•a Nação pelü Estado do 'Rio Grande do Sul, da so•lução dos 
dous problemas ·pr.imoTdiaes. o pov'Oament·o do solo e a facilitação dos meiris 
de trnnsporte, em geral, decorre, por assim dizer, a so1ução d·os ou'tros pro
blemas, que são secundarios, considerados ao lado dos dous mais importan-
tes a que me acabo de referir. · 

O Congres,so havia dad·o · ao Poder Ex.ecutivo a aut:irização necessaria 
para proceder á execução desse serviço, com recursos illimita,d·os, abrindo 
os creditos necessarios para todas ª 's despezas que se fiz.essem precisas. 

Esse serviço está iniciádo, e é p·ara isto que chamo especialmente a 
attenção da honrada Oolt)m1ssão de Finanças. 
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Depois que . o meu illustre patrício Sr. Francisco Sá reso,lveu n'etter 
hombros a essa obra de patriotismo e executai-a, os Governos que succede
ram teem prncurndo .acompanhar a administração anti::rior, re•.3ülvendo o re
ferido problema. E é assim que a administração actual nomeou uma com
missão, a .qual já se a·cha no .jogar procedendo ao inicL> dos estudos que 
foram determinados, mediante ins:trucção da repartição que superintende este 
serviço entre nós, ·a Inspect·oria de 1Port-os, Rios e C:waes. 

Creio mesmo que na md·em dos serv.iços actualmente em andamento por 
es·sa repartição está incluído ·em capitulo ·especial o serviço consubstanciado 
na emend·a que üve a honra de apresentar. 

Tirei para iss·o a somma de mil c·ontos, que me parece necessaria e, 
ao mesmo tempo, suffkiente para ·execução completa do serviço. 

Não o fiz a esmo; ao .contrar.io, baseei-me em um relatori'o que foi apre
·sentado ao Ministefi.o d·a Vi.ação por um dos engenheiros enviados para pro
ceder ·a ·esses estudos, o Sr. Dr. Odwko Rodrigues de Albuquerque, que, in
cumbido d·essa co.mrqissão. federal, subiu .o rio até o porto de Cunti, e alli, 
'11epois de um estud·o drcumstanc.iado s-obre a zona e a natureza do serviço, 
calculou que a verba importaria aproximadamente em 1. 000 :000$000. 

Eis, porque, S.r. Pr·esidente, fixei na minha emenda .essa base. Não o fiz 
arbitrarianí·ente. · 

A ·quantia não deve espa·nt·ar nem amedrontar os que procuram, neste 
momento, aliás ·oom todo · o patriotismo, reduzir o cretScendo da's despezas 
publ.icas. Não deve ·espantar pela circumstancia de que ella não será pro
va v·elniente des.pendida toda neste exercido. 

Entret·anto, julguei fixar desde Jogo 'ª quantia totai sufficiente, visto 
·como, por c<ir•cumstancias ·especiaes, pela rapi·dez com que .procederem os 
membros da commissão, o que não me parece pro·vavel, pôde se dar a 
execução completa do serviço dentro do peri·odo . 

. Di,ante dos .beneficias indirectos que advirão da execução comp:leta da 
obra, ·a facil 'communicação daquella enorme região .com a de S. Francisco 
se da!'á, e essa facil •Co.mmuni·cação concorrerá paroa augmento do trafego 
da Centrnl, 1para conso.Jid•ação, por assim diz.er, das condições fünanceiras 
de·sse grande e vali-oso proprio· nacional, que, s-egundo· o digno Relator da 
Commissão de Orçamento, o S.r. Ribeiro Junqueira, neste momento não são 
fa.voraveis . 

São, ao contrario, precarias. Como se vê pelo relatorio deste anno, feito 
o confronto entre •a receita e a despeza, haverá grande deficit. 

Ha de ser, Sr. Presidente, por differentes medidas, entre as quaes 
estará naturalmente a da facilidade de communicações de outras zonas com 
a zona atravessada pela linh·a, ha de S·er deste c-onj unto de medidas que nós · 
havemos de concluir por obter para essa e•strada o seu regímen antigo, em 
que não só dava para su·as despezas como, em mais de um orçamento, con
co,rria mesmo com um certo sald-o para a União. 

Tendo apresentado outras emendas, absolutamente não pretendo jus
tificai-as. 

Penso que está ·esgotada a discussão, que eHa se vae encerrar e que a 
Casa já está suff.i.cientemente ·esclarecida em relação aos assumptos de
batidos. 

Quanto a esta emenda, po11érn, Sr. Presidente, era necessario que désse 
á Gamara, e principalmente ao honrado co'llega e Relator dess·e o.rçamento 
esta explicação, afim de qtie a honrada Oommi·ssã.o informasse favoravel
mente á Gamara, de mod-o que não causasse espanto, neste pe-riod-o de 
economia, 'ª verba de mil contos que fixei corno limite necessario para a 
execução oda obra que consu.bstancio na minha emenda. 
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Ella está justificada, porque -o oea·lculo desta verba é . baseado, corrtô 
disse, na . opinfao de um engenneiro competente, envia1do áquena zona ·pelo 
Governo Fed·eral. 

Espero, por consequencia, que, .assim informada a Commissão, obte-· 
rei parecer favoravel e, consegu•i·ntemente, a ·app·rovação d-ã emenda. (Muito 
bem; multo bem.) 

A discussão é encerrada. 

EMENDAS NÃO ACCEIT AS 

Ond·e convier: 
Continúa em vigor a dis·posição c·onsta•nte da ,l·ei n. 2.544 de 4 de janeiro do 

corrente anrio, ·so·bre u prolongamento :da viai-ferrea de .Vicuhy, a Patos, 
no Estado da Parahyba. ' 

Sessão de 26 de 
Agosto 

Sala das sessões, 24 de. agosto de 1912. - Simeão 
Leat - Cami.Jl.o de HoHa•nda. I 

Accrescente-se onde •convier:' 
Fica o Governo autorizado a construir uma linha telegraphic·a que par

tindo de Tres Lagôas, á margem da Estrada .de . Fer.ro Noroeste do Brazil, vá 
ter á cidade de Sant' Anna do ,Paranahyba, no Esta·do de Matto Grosso, .rea
lizando para isso .as despezas que forem necessarias. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Anni-bal B. Toledo. 
Onde .convier: 
Fica o Governo •autorizado a realizar, med-iant~ concurrencia -publica e de 

accô;do com ·o decreto n. 6.368, d·e 14 de fevereiro de 1907, as obras ne
cessarias aos p·ortos de Cananéa e ·lguápe, no Esta·do de S. P·aulo, abr•indo 
para isso os necessar.ios creditos. . 

Sala das s.essões, 24 d·e agosto de 1912. - josé Lobo. - Ferr-eir.a Bra
ga. - Galeão Carvalhal. - A. Sanmento. - Prudente d·e Moraes Filho. -
Rodrigues Alves Filho . 

Ond-e convier: 
Fica o Governo autorizado- a mandar con:eoluir os estudos d-a 

de Ferro do Coroatá ·ao Tocantins e iniciar a •cons•tr.ucção da mesma 
os .creditos neoessario·s para .a conclusão -daquelles e applicando o 
em vigor para a •Construcção desta. 

Estrada 
,abrindo 
reg•imen 

Sala d·as sessÕ$S, 24 d·e agosto de 19·1.2. - Ghristino Cruz. - Custa 
Rodri~ues. - Cunha Máchada. - Ag-rypino Azevedo. - Dunschee de Abran
ches. 

Accres•oenfe-se o-nde convier: 
O Governo contractará com quem mais vantagens offerecer e de accô.rdo 

com a 'lei dos portos d·a .Repub.lica, decreto n. 6. 368, de 14 de fev·ereiro de 
1907, as obras do Porto d·as Torres, do Estado do Rio Grande do Sul, fazen
do para isso a·s operações de credito que forem necessarias. 

· ·Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Domingos Mascarenhas. 
· Ond-e convier: 

Art. Continúa em vigor o art. 63 d·a lei n. 2. 544, de 4 de janeiro 
de 1912. 

S.ala das se·ssões, 24 od·e agosto de 1912. - José Bonifacio. 
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Ond·e convier: 
rica o Gove11no autorizado a entrar em accôrdo com os arrendatarios 

(quaesquer que sejam) d·as ·estradas de fe11110 p·ertencentes á União (proprios 
nac1onaes), afim de tornar extensivas ás mesmas as re

Sessão de · 27 ele gah'as ·e vantagens ·concedidas ã Estrada d·e 1ferro Central 
Agosto .pela clausula XLII, do art. 32, da lei do orçamento para, 

taes como apo•sentadorias, pensões por Jnvaiid·ez, etc., etc. 
Para facil<itar ü accO.rdo de que trata ·esia emenda será cobrado mais o 

imposto .addicional de dez por. 1cento ( 10 ºIº) sobre as ·passagens de 1" classe, 
e mais com a contribmção de uma }oia unica de_ 5 º!" sobre os venciinentos 
dü primeiro a.nno e com um dia de sal.afio d·e qua·lquer de si:;:us. empregados 
sem e:x;clui·r -os -chamados opernrios. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Corrêa Defreitas· 
Ond·e convier: 
Art. Continúa em vigor a d•is.posição do art. 18, n. XL ( 40) da lei 

n. 2.221, de 30 de !dez.embro d·e 19ü!:J. 
Sala das sessões, 2ti de agosto de 1912. - Faria Souto. 
Observação - A .presente emenda está em vigor na fórma do art. 49, 

§ 3º, da lei n. 2.544, de 4 d·e j·aneiro do conente anno. 
Art. Fica o G overno autorizado a .fazer as operações de credito neoees· 

sarias, ·em .relação a Est·rada de Ferro Centra•! do hrnzil, para: 
a) desapropriar a área precisa a·o augmento da actual estação inicial e 

construir no·v·a estação de accõrdo· com .as exigenci•s modernas; · 
b) desa•pro-priar o terreno necessario e •construi.r as 5" e 6" linhas da 

Central a Deodoro;· 
e) desapropriar a área necessaria para ·o augmento da ·estação de São 

Diogo e pa·ra a construcção r espectiva; 
d) •Construir novo deposito de machinas e abrigos. pam carros em São 

Diogo; 
e) adquirir o material rndante ainda neces.sa11i.o para normaHz~r o tra-

fe.go; . 
f) adquirir os tri'lhos precisos para a substituição do typo C até Burnier; 
g) electrif.icár o trecho d·e Belém a Barra; 
Jz) •construir officinas de reparação de locomotivas e carros em Beilo 

Horiz·onte . 
Sa.Ja das sessões, agosto de .1912. - José Bonifacio. 
Artigo unko, verba 2", · diga-se : 
·P.apel 21. 680 :716$500, augmentando-se 10 :000$ para vencimentos de 

mais cinco praticantes de 2ª clas·se, na Administração do_s Go.rreios da Ba-
h~. . 

fica elevada á 1 ª classe a agencia dos Correios da cidade d·e Alagoi
nhas, per·cebendo o r·especrivo agente os vencimentos de 3 :000$, annual
mente . 

Safa das S·e·ssões; 26 de agosto de 1912. - Muniz de Carvalho . 
Artigo unico, verba 13", diga-se: 
Papel 162 :605$, augmentando·se em 10:000$, para vencimentos do ins

pector gera:!, que passará a perceber 22 :000$, annualmente. 
Sal·a das sessões, 26 de ago·s to de 1912. - Muniz de Carvalho . 
Continúa em vigor a disposição· do a.ri. 32, n. X, da lei n. 2. 356, de 31 

de dezembro de 1910. 
Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Chri•stino Cruz. - Costa 

Rodrigues. - Cunha Machado. - Agrippi·no Azeved·o. - Dunsçhee d•e 
Abranches . 
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Onde convier : 
i._;onunua em vigor a dispos'.ção coniida no ,art. 32, ns. XVII e XVIll, 

.ta '1ei n. 2.656, de d1 de dezembro- de ÚJIU. 
Sala das 'sessões, 25 de agosto de 1912. - José Loho. 
São ·elevados a 120$ mensaes os vencimentos dos tres ·carteiros da Ilha 

· le Paquetá. · 
Saia das sessões, 26 de agosto de 1912. - Nicano-r Nasdmento. 
Ond·e convier: , 
rica o Governo autorizad·o a rever os contractos da Companhia d·as Es

:radas de ferro do Norte d·o tlrazü, autoriza.dos pelos decretos ns:- 3 .812, de 
l I de outubro de 19UU, 8.123, de 28 de julho de 1910, e 9.171, de 4 de ·de

. iembro de UH 1, 'para reduzil-os a um so, harmonizando- as respec·tivas clau
, mias, sem alteraçao dos ravo.res de que goza a companhia, poaendo, porem , 
;srabelecer ·praz·os mais de accõrdo com o d·es.envolv1mento dos trabalnos. 

Sa.Ja d•as sessões, 66 de agosto de 1912 . - ülegano Pinto. 
Continúa em vigor a disposição do art. 52 n. v relativa ao serviço de 

11avegaçao costeira do Estado do JVlaranháo, mantida .no respectiv·o conrractó 
, t isençao de ·dire11os. 

'Sala das sessões, 24 de agosto ·de 1912. - Christino Cruz. - Costa Ro
d·rigues. - Cunha Nlachado. - Agrippino Azevedo. - Dunshee de Abran
;nes. 

O Governo não preencherá na vigencia deste exerddo as vagas que se 
,ierem no· qua-dro do pessoal até se ven frcar uma reducção- de 30 u i~ na des7 
;peza com o pessoal do mesmo quadro, exceptuando os que forem considera
dos indispensavei·s á boa marcha do serviço. 

Sala das sessões, 2b de agosto de 1912. - Octavio Rocha. - joão Ves
l~udo de Abreu e SUva. 

Onde convier: 
fica o Gov·erno autprizado, de accô.rd-o com as leis em vigor, a contra

ctar, por meio de concurrencia ·publka, com .quem mais 
.Sessào ele vantagens off.ere.cer a ·co·nstrucção de uma estrada de ferro, 

28 ele A gosto de bitola est-reita, (um metro entre trilhos) tendo por 
ponto de partida o m agnifico porto de Guarakessada, no 

Estado de Paraná a entroncar na Estrada de Ferro Sowcab.ana, na cidade de 
faxina ou na de ltapetminga, pass,ando por Serro Azul, no estado do t'ara
ná e pelas povoações de t<ibetra e Apiah.y, no 'Estado de S. ·Paulo. 

Sal.a das sessoes, 27 d.e agosto de 1912. - Corrêa Defreitas. - Car
valho Chaves. 

Accrescen te,se: 
Continuam em· vigor as füspos içõ·es da lei n. 2. 356, de 30 de dezem

bro de 1910, artigo 32, numero.s I, IV, VII, XIX, XLIII, LI, LXI, LXlll; ar
t-igo 52, n. 11; arts. 53, 55, 56, 59, 62 e 66. 

·Continúa em vi·gor a disposição da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 
1903, art. 171 numero XXVI, accrescentando-se: - devendo o Governo Fe
deral encorporar ao plano d·a viação fer.rea bahiana a ligação da estrada de 
ferro central da Bahia á estrada de fe.rro de Nazareth, d·e 'propriedade do mes
mo Estado, e prolongando, por um rama'\ que pa.rtirá do ponto mais ade
quado desta estrada acé o porto de Salinas. · 

O Governo· mandará proce·der aos estudos da estrada de ferro central 
da Bahia, da estação de Ba·ndeira de Meno á oidade da Barra, do respe
ctivo Esta1do. 

O Governo fica autoriza·do a entrar .em aocôrdo com o Estado da Bahia 
para encorpornr as estl'adas de ferro federae;s a·s de Nazareth e Santo Amaro, 
proptfoda·des 'do meswo Estado, mediante indemnização convenciona·da e rea-
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.!izada de conformidad·e com a disposição do n. XXVI do art. 17. da lei nu
mero 1. 145, de 31 de dezembro de 1903, com o producto da o·peração de 
credito que effectuará até a quantia de 20.000:000$000. 

Art. ü . Governo promoverá, judidalmente ou em vista de disposição 
expressa dos respectivos contrnctos, a rescisão immediata dos arrendamen
tos das ·estr.adas federae~ C·ontrnctadas com em prezas. cuja id·oneidade fique 
apurada pela inexecução dos mesmos contractos. sa•crificando interesses ge
raes e particularmente os das zonas. a que servem as respectivas estradas 
de ferro. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1912. - Muniz de Carvalho. 
E' o Gove1rno autorizado a organizar o serviço de correfo ambulante no 

terr.itorio do Acre, por mei·o de agentes que não exced·erão no exercício de 
cinco em cada nrefeitura. percebendo, além de vencimentos equivalentes aos 
dos carteiros de 1" classe da Administração do Amazonas, mais ajuda de 
custo arbitrada pela respectiva administraciío· 

·Sala das sessões, ·em 24 de agosto de 1912. - Monteiro de Souza. 
fi.ca o Governo autorizado a subvencionar com a quantia de 30 contos 

annuaes a ·empreza que se ·O·rganizar para explorar navegação fluvial das 
lagôas do Norte e Manirnaba, no Estad·o ·de Alagoas. 

Sala d·as sessões, 28 de agosto de 1912. - Raphael Piinheiro. - Borges 
da Fonseca. 

Fica o Poder Executivo autorizado a mandar Pagar aos ag.entes nostaes 
do nistricto Federal as imnort·ancias c·orresnondentes aos mezes aue os re
feridos a.gentes d·espenderam, nor motivo de não terem encontrado nredios 
apro.Priados Para à m~danca das referidas agencias, ordena•d·a pelo director 
geral dos Correi·os, abrindo o· credito necessario para ·as respectivas inde
mnizacões. - José Pires. - SaHes Franco. 

On.de convier: 
"A sec6ío de Contahili'rlade da Insoectoria Federal das Estraclas terá o 

caracte.r .de Contadoria. dirigida. como era e-ntiio o·ello resnectivo cont8dor. apro
veitando-se os eng.enheiros. effRctivos e addidos. ove n,,11a fnn·cci onam. mais 
pro.oriamente nos ""rvi·cos de ·fiscalização e insneccã.o das diver~'ls rêdes de 
·estrndas de ferro. ficanrlo ·revogadas as . disnnsic;ões em ·contr·ario." 

Sala das sessões, 27 de agost·o de 1912. - Pereira Braga. - Celso 
Bayma. 

Esta emenda traz a. economia ·de 65 :550$ annualmente, sem o menor pre
juízo do serviço . publico. 

Si, com as modificações que se vão fazer , novas nomeações de enge
nheiros serão necessarias, não· será demais que se aproveitem .estes, que ne
nliuma falta fazem á seccão d·e Contabilidade. deslocados. do seu verdadeiro 
mistér de fiscaes dos serviços das estradas de ferm e cujü fito unico é resi
direm no Rio de J an'eiro. 

E' autorizado o Presidente da Republica a mandar, mediante concu·r
rencia publica, desobstruir o baixio d:e p..,.tnhv e outro•s, do rio Urugu,ay, 

S 
- l 

29 
d ·no Estado do 'Rio Grande do Sul; de conformidade com 

essao e.« · e os estudos e orçamento mandados fazeT pelo Governo 
Agosto .Federal. 

Sa:Ja das sessões, 29 de A.!!osto de 1912. - Diogo 
Fo1ntuna. - Carl.os Maximi~iano. - Osorio. - João ·Benicio. 

Onde convi·er: 
Consignado•s 150$ annuaes de gratificacão para fardamento a cada un1 

dos carteiros e e's-tafetas da Dlrectoria Geral , Ad:ministracões dos Estados e 
agencias dos Coflreios da ·RepubUea, abertos O·S neces·sarios cred1itos. 

Salf\ df!§> ~~ssõ~s, 28 ç\·~ a~o~to ~e 1~1.Z , ...., !!l\!lêhêe de Abra.nçh<"s, 
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Accrescehte-se: , 
.Fica •o Governo autorizado a ·contracta'!' .com ·quem mai-s vantag<;ns o·f

.fete.cer a ·construcção de uim ramal da estação de Ourinho ou de outro ponto' 
mais conveniente da Estrada Sorocabana, na linha d<e Tibagy, até Salto de 
Sete Quedas, nos termos da lei n. 1. 126, de 15 de Dezembro de 1903. 

1Sala das sessões, 29 de Agosto de 1912. - Ga.Jeão C.arvalhail. - Can
dido Motta. - Alberto Sarmento. - Prudente d1e Moraes Filho. - Vaaois 
de Castro. - Bueno de Anidrnda. - Ferreira Braga. 

Observação - Esta emenda reproduz umà disposição que ·consta do 
orçamento vi.gente. 

Onde -convi•er: 
Consignados 150$ annuaes de gratificação para fard1amento a -cada um 

dos estafetas e mensageiros •da Repartição Geral dus Telegrnphos da Re
pub.Ji.oa, aherto·S· .os respecfrvos credHos. 
· Sala das sessões, 28 de agosto de 1912.- - Dunshee de Abranches. 

PARBIOER N. 173=A 

Fixa as despez·as do M inisf.e.rio da Viação para 1913, com parecer da Com
missão de Finanças sobre as emendas apresentrodas · em 2" discussão 

V.erba 2• _ C0rreios 

N. 1 - Onde convier: 
·O Governo mandará construir em Manáo,s, Estado do Amazonas, um 

edif.icio paria os Correio·s, até a importancia de 500 ·contos de réis, devendo 
·esta importancia ser ·paga em dous ·exercidos. 

Sessão ele Sa.Ja das sessões. 26 de Agosto de 1912. -- Aurelio 
6 ele Dezenibi•o Amorim. - Antonio Nogue<ira. 

N. 2 - A' verba 2°, - Consignação - Correi.os - Accres-cente-se: 
250:000$ para cons-truccão do edifici·o já .p-rojectado, destinado ás reparti
ções dos Correios e Telegraphos 0em Gurifyba, no Paraná. 

Sala das sessões, 24 de Agosto <le 1912. - Carvalho Chaves,. - Cor
rêa Defreita•s. 

N. 3 - Accre·scente·ise ·onde convier: 
· Fica o Governo autoriza.do a despender 150 :000$ para constrncção do 

edifício dos Correios e Telegraphos na Capital de • Matto-Grosso. 
Sala dias 1sessões, 24 de Agosto d·e 1912. - A1fre·do Mlavignier. - An-

nibal de Toledo. · 

N. 4 - Ver-ba 2° - Correios - Para acquisição de um predio em 
Therez.i.na, onde funwione a Administração do s Correios e Telegraphos, 
60 :000$000. - Joaquim P·ires. 
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N. 5 - A,cc!'escente-se ond·e ,conviei:: · 
Fica o Governo autorizad'o a despender até 150 :000$ ·càm á acquisi

ção ou construc.ção d·é um predio ;p.ara o ·serviço d'e C(lrreios e Telegr.a,phos, 
na cidade de Petropolis. 

Safa das s·e·s·sões, 29 de Agosto de 1912. - Mano·el Rei'S. 
As ·emendas ns . 1 a 5 cons,ignam verbas o·ara construcção de edificio.s 

des:Hnados a Correios e Telegmpho,s. Não· d'esconhecendo a neces·sidad•e 
desses edificios , mas considerando que a receita orfü.naria não comoorta ·a 
construcçãü dos mesmos. a Commissão aor·esentfl. á·s referidas ·emendas um 
substitut.i-vo. Por ellé a Com.missão habilita o Governo a ·construir edificios 
piara Correios e Te1egraphos,' conjuncta .ou :se])arfl.dame.nte, em todms os 

· ~ugares em que, •rep.utand1o-os necessarios, a d·espeva ·com alugueis cor
respond1eT, ·no m:inimo. a 7 .por cento do capital necessario á construicção. 

·Por esse méi'O a União , ílançandlo mão do ·credoioto, teT:á com ó mesmo ou 
menor d·is1pendio annual, predfos prnprio•s ao fun.ccionamento d·esses s·er
vfços. 

Subs1:i'tutivo 

Art. Fka o Governo autorizado· a •adq.urir ou mandar ·construir eM~ 
fkios para Correios e Telegraohos, conjuncta ou separa.diamente, nas foca
Hdades ·ond·e houver predfos alugados·, uma •vez que a importancia do alu
guel coI"r.espo.nda, no m'iniimo, a 7 por ·cento d'O preço da acquisição ou da 
coinstrucção, que 1será .p•aga em apoHc·es ·da d·i·vida publica ao par e d1e 
i·uros; d•e 5 ·o•or cento , 1p·apel, cuja emissão seroá feita p·elo M!ini:sterio da 
F·azenda, mediante a demonstraçã·o da relaçãoo entre o preço da construcção 
ou acquisição. 

N. '6 - Onde convier: 
f.i.ca o Governo autorJzado a ·enitrar em accôrdo com a 'Companhia 

Constmctora do 'P"Orto do Redfe pam immedia·to inido da:s ·obras do edi-
ficio desti.nado a•os Correios 1e Telegroapho•!il daquel,Ja ddade. · 

<Sala das sessões, 27 d.e Agosto de 1912. - Costa Riibeiro. - Borges 
da Fonseca. - Cunhai V!asconce.J.los'. - So1ares Barbosa. - Arisitarcho 
Lopes. - Meira de. VasconceHo·s. - Erasmo de Macedo . -'- Augusto Ama
raL 

N . 7 - Onde convier: 
Pica o Governo a•utoriza·do a entrar •em immediato accôrdo com a Com~ 

painhia d.as Obms do Porto .do Rio Grande ·p.ara cons1trucçã·o do novo edifi~io 
destinado ·aos Co·rreios e Telegraphos d·aquella ·cidade, podendo ser con
struido d•esde logo ·esse edificio. 

Sa.Ja das sessões. 24 de Agosto de 1912. - Octavio Rocha. - Nabuco 
de Gouvêa. - João Vespudo de Abreu e Silv,a. - loão Benicio da Silva. 

As emenda·s ns . {) e 7 devem ser resp·e:itada·s. Os contrac·tos• ·pa.ra con
strucção do.s iportos do Recife e Ri·o Grande 'iá preveem a construccão ·dos 

· ed'if.icio·s 1destinados a Gnrr1eios •e Telegraphns., sendo o Governo ·o juiz. da 
'Opportunida:de em que dev·e ·ordenar essa construcção. 

1 

N. 8 - · Art . O Governo providenciará para a ·creação e insta.Uacão 
immediata de agenci·a,s ·posfaes na-s sédes das •subd1ivisões judiciarias <los 
·m.nnicipios, de •aücôr<lo com ci <l is •p·osto na .Jei eleito,ral vigente. 

Sala das sessões, Agos•to de 1912. - Jo·sé Bonifa.cio. 
Á emenda repete dispos.ição <l'a lei oTçamentaria ·vi.gente. E' uma con

s~quenda logica d'e dis1po~içã9 \!XPf@.?Sa da nos·sa lei eleitoral. 
Deve ser approva,c!·a, , · 
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N. 9 - Verba 2• - Correios Admini•straçã.o dos Correios de São 
Paulo: 

Na con·signaçfo para a agencia especial de Santos: 
Accrescente-se: , 54 :974$000 papa pagamento da gratifiicação de. 40 por 

•cento sobre os vencimentos de todos o·s seus funocJ.onarios ·concedida em 
vi·rtude do art. 4.1 1d·o ·orçamento vigente (J.ei n. 2.544, de 4 de Janeiro de 
1912) e de accôrdo com 'º decreto n. 9.682, de 24 de Julho de 1912. 

Sala das sessõe·s, 28 de Agosto de 1912. - Ga1eão CarvalhaL - Can
didiO Motta. - ·Rodrigues Alves FHho. - Bueno de Andrnda. - Ferreira 
Braga. - José Lobo. 

A emenda reproduz dtisposições do o•rçamento ·v·igente, consignando uma 
gratificação em cujo goso já •estão os funocionario.s dos· portos de Santos. 

'Póde ser a•pprovada. 

N. 1 o - Verba 2• - Correios: 
Bleve-lse a v1erba para desenvolvimento d·o serviço ·postal na zona co

lonial d.o Estado do -Rio Grande do Sul de 100:000$000. 
füev·e-ise de 20 :000$ para a·cquisição · de carros-automoveis destinado.;; 

á coffecta da ·cor.res·pondencia .nas caixas e sub-agencias da dd•alde de Porto 
Afogre. Esse serviço é feito em ·carros de tracção animal , com custeio mais 
o.nel'O'so e prej'uizo do serviço. 

Ele·ve-se a •verba de 80 :000$ para acq'u•isição de duas lanchas diesti
nadas ·ao serviço de transporte de malas .nas cida:des de Porto Alegre e Rio 
GJ.'lande, serviço ora feito ·Com grande morosidade devid<! aos botes n~11e 
usado·s. . .. 

'Sa.Ja fas sessões, 24 d·e Agosto de 1912. · - Octavio Roc-ha, - Nabuco 
de 'Gouvêa. - João Vespltcio de Abreu e Silva. - João Benicio ·da Silva. 

· O Regulamento Postal esüpufa as condições para a créação de novas 
ragendas e elevação de cJ.ass1e da·s existe·ntes. Dentro das normas regula
mentares •do Go·vern•o compete dar ·desenvolvimento ao ·serviço pos-tal , não 
permittindo a situação financeira que o Congresso antedpe a ·esse dever, 
augmentand'o a ve!'ba para tal f1im solicit·ada. 

A verba d·estinaida á conducção· de ma.las, dentro da qual se. enquadra-. 
vam· os dous ultimos itens da emenda já foi augmentada sensivelmente, cum
prindo ao Governo a sua d·istribuição. 

Deve a emenda ser rejeitada. 

N. ll - V•erba 2• ____., Cor.r·eios: 
Administração dos Corr-eios de S. Paulo: 
Agencia es:pecial d·e Santo·S: 
Tendo sido e.reada uma succursa1 da agencia nas •p!"ox•imidad es da es

tação da Estrada de Ferro Ingleza, na ci.dade .de Santos, e sendo urgen te 
o s·eu funccionamento regular - accrescente-se : 

3:·600$ ,para o aluguel do p,redio . _ 
3:000$ para adaptacão ·do mesmo predio __ ,e mobi'liario. 
Sa,Ja das s·essões. 24 de ag·osto de 1912. - Gal·eão Carvalhal. - C 7.n

dido .Motta. - Rodrigues Alves Füho. - Bueno de Andrada . - Ferreira 
Brnga. - Jo·sié Lobo. 

A emenda deve ser rej ei ta·da. Si o Governo , tendo creado a succursal 
a que eHa se refere, não ·pedi u · vePba para ál uguel, ad.aptação do predio e 
mobilial'io, é ·porque ·certamente póde custear esses serv·iços peja verba gef al 
a ta'! fim destinada. 

N. 12 - Ond-e convier: 
E' concedi·do á Administração dos Correios da Bahia o credito de 30 :000$ 

para a 1nstaHação Cios s ~us serviços 110 .novo pr,eC!i o ~m CJ,U~ Vfle fi.rncçionar. 
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Sala das sessões, 24 de agosto d·e 19 12. - Antonio Muniz .. - Raphae! 

Pinhei.ro. - Raul Alves. - MHndo Leone. - Octa:vio Mangabeira. - Fe
linto Sampaio. - Souza Brito. - Moniz d·e Ca·rva:lho. - Moniz Sodré. -
Mario He11mes. - Miguel Calmon. - Ubaldino de Assis. 

A .emenda deve ser rej.eita.da .por desnecessaria. Dentro da verba gera! 
parn tal fim destinada o gov·erno -ha de fazer a insta'llação dos serviços da 
Administração dos Correios da B.ahia no novo ·predio em que vae funccionar 

N. 13 - Onde convier: 
E' concedida á dire1c1oria dos Correios da Ba.hia a quantia de 40 :000$, 

para a acqui-s·ição de uma lancha. 
•Sala da·s sessões, 27 de agost<0 de 1912. - Antonio Moniz. 

BrHo. - ' M•iguel Calmo.n. - Moniz d·e Carvalho . ·Raul Alv·es. 
Sodré. 

Souza 
Moniz 

A emenda deve ser rejeitada, p·or desnecessa.ria. O orçamento consigna 
verba para "o material fluctuante e o relat.ivo ao seu serviço", devendo por · 
ess·a verba correr a acquisição de lancha para a Administração da Bahia, 
uma vez que ,,seja julgada necessaria. 

N'. 14 - ünde convi.er: 
Na conformidade do regulamento baixado com o - decreto n. 7. 653, de 

11 de novembro de 1909, fi.ca ·estabe'lecida paTa os úrncci-onarios dos Cor
reios do Pará a mesma gratificação regi·onal concedida para o Amazonas. 
~ João Chaves. · 

Justificação 

O motivo do abono d·essa gratificaçã·o aos em.pregados postaes do Ama
zonas é a carestia da vida alli. üra, no Pará s·e dá ·O mesmo e tanto ass·im 
oue os funccionar.ios da D-elegada Fiscal e ·da Alfandega, como todos os 
fu n·ccionarios do MiniM·erio da Agricultura, percebem gratHicação especial . 
Não ha motivo para não se tratar de modo igual os emP'r•egados postaes. 

Sala das s·essões, 24 de agosto de 1912. - João Chaves . 
A maioria da Commissão·, considerando que a vida no Pará, embora 

bastante elevada, é mais barata do que no Amazonas, acceita .a emenda 
com a S·eguinte modif.icação: Q.nde se diz "a mesma grnti ficac.ão regional 
concedida para o Amazonas" diga-se "a. gratificação regional de 40 º\º. 

:N. 15 - Na verba 2• - Correios - Augmentada d·e 100:000$ a sub-·con
signação - Conduccão de malas, etc. - destinando-se ·esta impórtancia ao 
pagamento dos safo·rios de estafetas internos, cuja nomeação se tornar ne
cessaria nas repartições que éx·ecntarem o serviço de encomrnendas pos'taes 
(coli-postaux) e outros qu.e se iniciarem em virtude de accôrdos internado
na·es. 

•Sala d1as sessões, 27 de agosto . de 191.Z. - iMet·eHo Junior. - Cor.rêa 
Defr·citas. · 

A emenda consagra uma medida necessaria; estão se multi.p.licando as· 
· reoartiçõ.es em ·aue s·e ·executa o serviço d·e encommendas postaes e é rnani

fest·a a insufficiencia do oessoa·l. O estafeta interno, prestando ·serviços qne 
quas·i se ·equi•param aos dos amanuenses, tem a vantagem d·e nerceber me
nos e ·depend.er mais do fiel desempenho do ·cargo para que nella seja man- · 
tido. Como, po·rém., os estafet0as ' int·ernos oercebem a·penas 150$ mensa.es e 
por iulga·r que é sufficiente a consi.gnação da verba .para .mais 50 , a Com
missão acceita a emenda, pro.pondo a reducçã·o de 20 :000$ da quantia nella 
consignada'. · 
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N. 16 - SupprJmam-s.e as consignações seguintes: 
Verba 2" - Correios - Gr·atificaçõ·es aos co.rrei·os ambuJ.antes, ·serviço 

mar·itimo, agentes embar•cados e SU'bst-i-tuições - 450 :000$000. 
Sala das sessões, 27 de agosto de 19·12. - Joaquim Pires. 
Os arts. 402 e . 406 do Regulamento d-os Correios estabelecem taxativa

mente os casos de grati.fic.ação aos corr·ei·os ·ambulantes, serviço maritimo, 
agentes embarca.dos e substitll'ição. A verba .que a ·emenda mand·a supprimir 
é destinada a essas justificaçõ.es. 

A' Oommissão, atpezar do 'S·eu bom desejo em reduzir despezas, não é 
Hcito ac·onselhar 'ª approvação da ·emenda. 

N. 17 - A•rt. iContinú1ai em vig·o•r o art. 44 da lei n. 2 . 544, de 4 de 
janeiro d·e 1912, podendo o Governo abrir criedito até ·a ·quantia de 100:000$ 
para attender á des·peza com a ·equipar.ação de que trata o dtado artigo. 

•Sa·l·a das sessõ·es, 28 de agosto de 91,2. - ·Rodolpho Paixão. 
O .art. 44 da lei n. 2.5441 dis·põe; "fica o P.od'er Executivo au.to·rizado 

a equiparar os venc•imenl1o-s dos funcdonarios das sub-administ·rações de 
Uberaba, Campanha, Diamantina e Rio das Contas ao•s. dos que respectiva
mente lhes corres·pondem na sub-administração de Ri-beirão Preto abrindo 
para isso o necessari-o credito ." A maioria da Commissão apoia pela rejeição 
da •emenda. 

VERBA O - · TELEGRAPHOS 

li!'. lS - Da ve·rba nara TelegrapJ1os seja destinada a quantia necessaria 
pa'ra •nrolongamento da linha teleg.ranhka de Lavras a Oliveira. 

Sa'la_ das sessões, agosfo de 1912- - José Bonifacio . 

'N. 19 - Accr·eS·cente-se onde convier~ 
Art. Fica o Governo autorizado a prolongar a linha do Telegrnpho Na

cional da estação do 1Muzamhinho ·ou .do ponto mais convenient·e até a cidade 
-le Cabo VePde, no Estad·o de Minas Gemes. 

Sala das s,essões, 24 de agosto d·e1 191 2. - Josino de Araujo. 

N. 20 - Onde convier: 
50 :000$ para a constmcção d10 prolongamento da J.inha telegraphica_ até 

CaroHna, no Maranhão·. 
1Sala das sessões. 26 de agost·o de 1912. - Dunshee de Ahranches. 

::osta Rodrigues. - Cunha Ma<Chado. 

N . 21 - Augmente-·se de 300 :000$ a verba 3ª - Teleg-raphos - para 
terminação da ·lin·ha te.Jegrnphica de Goyaz. 

Sala d.as sessões, 26 de agosto de 1912. - Olegario Pinto. 

N. 22 - Ond$ convier: 
Fica ü Governo autori zado a gastar até 10 :000$ com o prolongamento 

da .l inha te.legrnphica de Pau dos Ferros até a cida.de de 'Martins, no Es
tado d-o Rio Grande do Norte. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1912. - J. Lamartine. - · Augusio 
Monteiro. - Eloy _de Souza. 

N". 23 - Ao art. , rubrica - Tel.egr.aphos - Diga-se, in-fine: 
Jnclus.ive· a 1igação da sé de do districto de Coromandel á estação tele

grap·hica de Aooadii! elo!? Dqurados, por meiq d~ JUI11i! !lnhil telephonka e q 

·"' 
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prolongamento da 1inha de Monte Santo a S. S·ebastião do Paraiso, J acuhy, 
V1illa Nova de Rezend·e, Passos. Santa Rita de Ca·ssia, no Estado de Minas 
Geraes, e Franca. onde fechará circuito, no Estado de S. P1aulo. 

Sal.a das s:essões, de agosto de 1912. - Rodolpho Paixão. - Afra-
nio de Me!lo Franco. - Jayme Gomes. - F. PaolieHo. 

N. 24 - Accrescente-se onde convier: 
Para a construcção de um ramal que ·ligue, pelo telegrapbo, as -povoa

ções de Pacoty e Palmei·ras a Guaramiranga, no Cea!'á, dez contos de réis. 
Safa das ses.sões, 24 de agosto de 1912. - AgapHo dos Santos. 

N'. 25 - Accres1cente-se na parte destinada .a obras de Tel-egraphos: 
O Governo mandará rea.lizar os necessarios trabalhos para a installação 

do telegrapho na -cidade de Itaparica, séde do municipio de igual nome, Es
tado da Bahia. 

Sala das sessões, 24 d·e agosto de 1912- - Octavio Mangabeira. -
Antonio Moniz. _:_ Mondz de Carvalho. 

N. 26 - Onde convier: 
Da verba relativa a 'folegra1pihos r·etire-se a necessaria . á construcção d~s 

seguintes 'linhas :1 

1 ", ligando a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de S. Paulo, 
á cidade de Castro, :Estado do Paraná. 

2•, ligando as cidad.es de So·focaba e Pied.ade, ambas no Estado de São . 
Paulo; · · 

3ª, l1igand.o Santa Cruz do 'Rio .P.ardo ·e Campos Novos do Paranapanema, 
no Estado de S. Paulo. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - José Lobo. - Rodrigues Al
ves filho . - Bueno de Andrada. 

N'. 27 - Onde convier: 

1 
' . i 

Accrescente-se·· na -- parte relativa á co.nstrucção de linhas telegraphicas: 
fica concedida a .. impo·rtancia de 20 :000$ para uma linha telegraphica 

de A'lagoinhas á cidade de Inhambupe, no Estado da Ba.hia. 
SaJ.a das 'sessões·, 24 de agosto de 1912. - Souza Brito- - Alfredo Ruy 

Ba·rhosa. - Felin.to Sampaio. - Arltlndo Leone. - Raul Alves. - Muniz 
de Carvalho. 

N'. 28 - A' verba 3ª. Augmentada de 30 :000$ para prolongamento da 
!iniha telegr.a1p:hica de Santa Cruz ao Ca·icó, no Esta-do do Rio Grand·e do 
Norte . · 

Sala das sessões, 24 de agosto de J9.12. - J. Lamartine. - Augusto 
Monteiro. - E1oy de Souza. - Morei'ra Brnrndão. "-- João Chaves. 

N'. 29 Onde convier: 
Pro-!ongamento da linha telegraphica de Palmas por Campo-Erê ao Jo

ga,r denominado Barra.cão, fronteira do Brazi.I. .no Estado do Pararná, com 
o porto das Missões da Republica Argentina (destacando-se o necessarfo da 
verb.a 3ª) ; 

a) fica o Governo igu.a1mente autorizado a destacar da verba 3" a im
portancia neces'Saria para ligar Castro .a Ti.bagy, assim como -as vi-lias de 
Guaratuba e Guarakessaba á cidade de Mor.reles, no Estado do Para111á, e de 
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Cua·r.akessaha a ligar com a linha Norte, .que fka distante cerca de 12 
kilometros de Guarakessaba; 

b) da verba 3" fica o Gov·erno autor.iza:do a retirar as importancias ne
cessari.as para const·rucção das linhas telegrnp.hicas a prolongar d·a , cidade 
de ] aguarahyba a Jacarézinho, devendo passar (e servir) pelas Jo.caHdades 
de Sant'Anna d·e Itara·ré, ,Jabot'.cabal, Ribeirão Claro, Jacarézinho e Santo 
Antonio da Platina, e. se prolongará mais deste ultimo ponto até Thomazina 
uassando p-eia Colonia Mindra. e então serão servidas estas duas ultimas 
localidades por meio de uma lintha te!.egraphka que deverá ·partir de S. José 
da Boa Vista ou de Sant' Anna de Itararé; . 

e) fica o Governo autorizado a man·dar construir uma linha telegrnohicá 
Jig.ando a cid.ade de Guarapuava, no Estado ·do Paraná, á de Nioac, Estado· de 
Matto Grosso. retirando ·a res·pectiva imoot tancia da verba 3"; 

d) fica igualmente o Governo autorizado a ligar por linha telegraphica 
a ca.pital (Curityba} á Serra Azul, tirando a impo·rtancia necessaria da 
verba 3". 

Sala das sessões, 27 de Agosto de 1912. - Corrêa Defreita·s. - Car
valho Ohaves . 

N'. 30 - Consid·erando i:J.ue o serviço telegraphico nacional accusa uma 
situação que ·bem demonstra a conveniencia da sua amp:liação, tal o ·Cresci
mento da sua renda; 

.Considerando que -o Estado de Matto Grosso se não ·Póde communicar 
diTectamente com a cidade de Sant'Anna do Paranahyba, faz·endo-o através 
longo oercurso via Uberaba no Estado de Minas Geraes; 

Considerando mais que é d·e toda a necessidade mie a administração de 
Matto Grosso dir·ectamente se cornmunique com· aquella importante e remota 
cidade d·e seu territo·rio : 

P•ropõe: 
Seja eleva.da de 350 :000$ para 500 :000$ a verba 3". n. 1 - Co.nstmcção 

de novas Hnbas, etc. - para o f.im de ser levado 'ª effeito -o lançamento de 
uma !in:ha telegraiorhica ligand·o a povoação d·e Tres Lagoas, á margem da Es
trada de Ferro Noroeste do Brazil, com a ci·da:de de Sant' Anna do Parnna
hyba. no Estado de ·Matto Grosso. 

Sala das sessões, 28 de agosto dé 1912. - Caetano de Albuquerque. 
Annibal B. Toledo. - Alfredo Mavign;,~ r· 

N. 31 - Onde convier: 
Fica ·o Poder Executivo aútorizado· a .despender até a quantia de réis 

160 :000$ com a construcção das seguintes linhas telegraphicas: 

1." - Linhà estabelecendo a ligação .entre a cidade de Santa Cruz do 
Rio Pardo, no Estado de ,. S. Paulo, á de Castro , no Esta.dó do Paraná. 

2.• - Unha que pa•rtindo da cidade de Sorocaba vá terminar na de 
Piedade, ambas no Estad'o de S . . P.aulo. 

Sala das sessões , 28 d.e Agosto d·e 1912. -- Ferreira Braga. 

N. 32 - V•erba 3" (Telegrapho}: 
Accnescente-se: construindo o prolongame·nto d.a linha até á cidade de 

I·garapé-miry, no Estad-o do Pará. 
·Sala das sessões, 29 de Agosto de 1912. - Rogerio de Miranda. - João 

Chaves . .. - ·- · .__, -·"- ~ -· ··- ..:..;,.._ . ___ _ 
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N. 33 - - Onde convier: 
Aummentc-s.e a verba 6" - Telegrapr:os - da quantia de 60 :000$000 

para coHstrucçáo da.s linhas de penetraçao entre Piancó, Misericordia, Prin
ceza, Conceiçao, S. José de Pirannos a Ca}azeiras, no Estado da Parahyba. 

Sala das sessóes , 24 de Agosto de 1912. - . Simefo Leal. - C!!millo de 
Ho.Jlanda . 

. N. 34 - Onde co·nvier: 
Na 1verba 3", au.gmente-se 10 :000$ para a .constr.ucção de uma linha te

legr.aphrna llga·ndo Guarakessaba a raranaguá e mais 10 :000$ :para idenüco 
tlln, ugando es:ta uiltima cidade á ·vil la de Guara tuba, .todas ·no Estado do 
1-'aranà. · 

Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - Cilrvalho Chaves. ·_ Corrêa 
De freitas. \ 

N. 35 - Accrescente-se á verba 3": 150 :000$ para ·coinstrucÇão de 
linhas telegraphi·cas .Jigando entre s1 as ·cidad·es de Castro, Tiba·gy, S . José 
aa J:::loa Vista, fübeirã•o Claro e J acarésinho, todos no Estado do lJaraná. 

Sa:la das sessóes, 24 de Agosto d·e 1912. - Carvalho Chaves. - Corrêa 
De freitas. 

N. 36 - Onde conl'ier: 
]::;' o Govemo a-utori:wdo a, pela 1verba adequada, 1proseguir ·na con

strucção do .prolongamento d.a hnha têlegra.phka ide Monte Carmel!lo á ci
aade de Parncatú. 

Sala das sessões, 27 de Agosto de 1912 . . ~ Afranio de MeUo Franco. -
Rodolpho Paixão. - Bueno de Andra.da. 

N. 37 - fica o Governo autorizado a mandar coni3truir a linha e fecha
mento do circ·uito entre Carnngola ·e ltabira de Matt.o Dentro, 'ligando Mianfr 
queira, Caratinga, S. Domi·ngos ,do ·Prata, com um ramal para Abre Campo. 

Safa das sessões, Agosto de 1912. - José Bonifacio. 

N. 38 - Onde co.nvier: 
Fica ·o Governo aú.torizado a .prolongar o oabo sub-fluvial que 1iga Bec· 

lém a Manáos até s ·anto Ani.onio .a.o Mact.eira, senvi:ndo ás cidades deste rio 
onde o ·Commercio está ex·igindo, por seu desenvol v'imento, tão impresdndivel 
mdhoramento. 

Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - Atntonio Nogueira. 
' , I 

N. 39 - Verba 3" - Telegraphos - (Novas linhas) Para conclusão da 
de S. João do Piauhy a Parnaguá, 100 :üOO:tiOOO. - Joaquim Pires. 

N. 40 - Res-tabe1eçam-se as co·nsignações seguintes: Verba 3" - Con
stmcções de ·no'Vas linhas telegraphi•cas 400 :000$000, fi.cando assim elevada 
à 750:000$000. - Joaquim Pires. 

N. 41 - Da verba Telegra·phos s·eja d·estinada a quantia ne-cess.a·ria para 
o prolongamento da li·nha de Juiz de Fóra a Pomha e Alto fü.o Doce. 

Sala das sessões, Agosto de 1912. - José Bonifacio. 
Das emendas de ns. 18 a 41, umas consignam verbas para a oonstrucção 

de inovas :Ji.nhas telegr•aphicas e outras determinam . constr.ucção de Hnhas 
por •conta da 'Verba or9amentaria. 

A nossa situação defidaria não permitte que o Legislativo -dote o Exe
cutivo da verba necessaria á construcção de todas as linhas te'legraphicas 
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julgadas uteis. Ness·as condições, ·e ·por entend·er que o Execiil:tivo tem me
lhores elementos para j ul•ga·r da · utiHaade dias d1 versas lJnhas propostas e da 
maior ou menor urgenc1.a ·na sua construcção, :propõe a Gommissão ás 
iemenda.s d•e ns. 15 a 34 o s·eguinte · suh'srt'Nllti110: ·• Au~mentada a verba 3" 
de 100:000~, na rubúca: Construcção de ;noivas linhas, sua conservação no 
exerci.cio, deV'endo dar-se preferencia ás •construcções que tenham auxilio 
dos Estados. " 

N. 42 - Verba 3ª - Gommissão das li.nhas telegraphicas de J\fatto-
Grosso ao Amazonas: 400 ;000$000. · 

Safa das •sessões, de Agosto de 1912. _:_ Joaquim Pires. 

N. 43 - Verb.a 2" - •Mantenha-se a verba de 400:000$, para con
str.ucção de Hnhas .te~e·graphicas em Mtatto:Grosso ·e no Amazonas, pedida 
pelo Governo. 

Sala das sessões, 26 de Agosto de 1912. - Oc·tavio Ro-oha. - ' João 
Vespudo de Abreu e Si!<va. 

N. 44 - Mantenha-se na ·verba 3ª "Telegrnpihos" a oonsig1nação de 
400 :000$ .par.a a commis·são d·e linhas telegraphkas de Mai.to-Grosso 'ªº Ama
zonas. 

Sala das sessões, 24 de Agostq de 1912. - An:nibal B. Toledo. - Al
fre.do· Mavignier. - Oscar da Cost1a Mar.ques. 

As eme.nd.as de ns. 42 a 44 •consignam ·a me·sma medida. 
. A commissão de l\inhas te~eg.raphicas de M.a1tto-Grosso ao Amazonas 

iniciou 7seus serviços em 1907. 
Cons·truio o ramal S . . Luiz de Caceres á .cida.de de M-a,tto-Grosso, 301 

kilometros, on;de inaugur.ou as estações de Port·o Es1pirid'ião, Pontes e La
cerida e ·Ci:dalde de MJatto-.Grosso. Reconstruio o antigo Pala.cio dos Capitães
Móres, onde installou :a estação te.Jegra:phka. 

Na linha tro1n:co tem duas •secções: a do. sul, que o·pera em 1Matto·-Gwsso 
dirigindo-se para •ó Madeira e a d•o Norte que do Mad•eira vem de encontro 
á se·cção do Sul. 

Na secção do sul tem já construi.do 874 kiforrnetros a partir de CuY'abá, 
tendo inst<ailad:as e inaugura.das as estações: Guia, Brotas, Rosario, Diaiman
ti.no, Pareci·s, Fonte da Pedra, Barão de Gapanema, Utiarity Juruena, Nham
biqua.nas, Vilhena ·e José Bonifacio. 

Na secção do no·rte tem construidos 140 kilomectros a partir d·e Santo 
Antoni10 do Madeira tendo ins.ta1Iada ·e inauguradas as estações de Madeira e 
J amary. .... 

·faltam oons>truir, ap.pr;oximadamente, 400 kilometros, trecho em que 
deve inaugurar as estaçõe·s de Barão de Melgaço, Pimen1a, Bueno, Gy-
piaranã, Urupá, Jarú e Bom ·Futuro. . 

O •credito solicitado é de 400 :000$, assim di:füibuidos para conserva
ção de 720 ki'1ometros de linha .que ainda não foram •recebidias pela Repa:r· 
tição Gemi d·os Te!egraphos, 130 :000$000; para a constmcção - Pess·oal e 
materi'al - 270 :000$000. 

Por informaçõ.e•s ·presitad:as ao Governo, o chefe da commissão calcula 
que .com a qu•antia de 600:000$ a mais, sendo 400:000$ no exerdcio de 1913 

. e 200:000$ no de 1914. ·póde, em meiados desse ult'imo a,nno, ultimar os 
serviços. 

A' •vista do empen:ho do Governo na manutenção dessa verba, pela 
convicção de que a sua su•ppres•são pó.de impor·bar em pr.ejuizo maior, t.anto 

, !llais qu:anto .a commissão, além d-0 ser;víço telegra,phico, está faz·endo uma 
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ver1d adeira exploração geogra:p·hica, o Relator -oipina pela ap.provação da 
emenda .n. 44. A maioria da Comm1ssão é de parecér que seja approvad·a. 

rr. 45 - Accrescente-se ond·e ·Copvi•er: 
Art. fica o Governo aut-oriz.ad·o a despender .até 150 :000$ com a mon-

tagem de uma estação radiotetegraphica na ·Capital do Ceará. 
jus.tific1açáo - •N·Õ orçamento ·dos Telegrap·hos :paria 1913 nenhum cre

dito roi inclmdo para novas estações rad·io.t·elegraphicas, de sorte .que a mon
tagem de .uma em Fortaleza só poderá ser levada a effei.to mediante credito 
esipecial. 

A necessidad·e de um'a .estação nra.quelle ponto já está reconhecida pelos 
technicos, ta;nto assim .que j.á fi.gura no ·plLaino geral da rê1de 'fadiote'1egm
phica rntóo.nal. 

1Ba•s1ta d-izer que de to1d·o o l,í,tt.oral do .pa.iz é a .unica e.sitação que falta 
para 1comple·tar o plano .elaboT.ado 1pela Repartição Geral dos 'Iéleg.mphos. 

Sala d.as sessoes, de Agosto de 1912. - üionysio Cerqueira. - Morei11a 
da Roct1a. - jooaqui.Jm Piresi. - Rocha Cavaqcante. - Aga·pito dos Santos. 
- Manoel Reis. - Baptista Accioly. - R. Arthur. - M-oniz Sodré. - An
t·oinio Nogueira. - Flôr-es da Cunha. - Luciano P.ereina. - Souza e Silva. 
- M'al'io Hermes. - firmo Braga. - O. Manga·beira. - Eloy de Souza. -
Bueno de Andfiada. - Ub.aldino ·de As·sis. - ·Ma•uricio de Lacerd.a .. - Erasmo 
de Niaced'Ü. - Arisitar.cho Lo1pes. - Alfredo Ruy. - João Lo1pesi. - Netto 
Campello . - Costa Rodiri.gues. - Metello Junipo. - José Toq·entino. - M. 
Borba. - Augusto do Amaral. - Raul Alves. - rreire de Ca.rvai!ho. -
Costa Ribei·ro. - Augusto Monte-i.ro. - Olegario finto. - Miarcelfo Silva. 
- Nicanor do Nascimen:to. - 1Ra·phiael .Pinheiro. - J-oão Chaves" -.,-- Gamillo 
HoHanda. - Ainnibal B. Toledo. - Alfredo de MavJgni-er. - Rego Medeiros. 
- f.e'linto Sampaio. - Tor-qua·to Mor:eira. - S. Leal. - Theo·to:nio de B.ritto. 
Bezerril Fontenelle. - Raul Cardos.o de Mello. - Alfredo de Oar1v.alho. 
Domingos Mas•c1are.nhas. - Aurnlio Amorim. - M1artim !Francisco. 

J ~""-'· t.1 1 1: 1 t:J 1 :J 1 : • 

N. 46 - . Considerando: 
a) .que as communi·caç.ões telegrnphicas f.azem parte, como bem o ensi

nam es.cri1ptores competentes, dos meios de coimm.unic·ações miilitares, que 
constituem ·parte do plano_ de con1unto da <lefeza nacional; 

b) que ·a ra<lio,tele.gr:ap.hia é um pro cesiso v.antiajoso ·no polúciamento de 
Urna fronteÍ1ra, ·quer COm . . refação .á 13ua defez1a, quer 1Ili0 que respeito á ·jntro-
dUCÇãO do contraband'o; -

e) que a fronteira sul de Ma.tto -G ross·o, 1pel·a sua extensão 1-erritorial, 
tem ·neces•si.dade de· ser serivida pefo· emprego da .radiote)egr:aphia, assim 
tornando mais effl'Caz sua d·efesa, ·preveinindo e ·evi.tando incursões, que têm 
sid·o tão frequentes, e reprimindo o contraband,o; 

d) .que a creação de .uma estação radiote1!egmphi,ca em Porto Murti
nho :a\.tende a esses interesses n.acionaes, ligando o E'Stado de Ma.tto-Grosso 
com o norte e sul da Re1pub!ica, coincorr·endo ·par.a 'Ü complement·o do nosso 
serviço ·telegrnp:h1co, factor imp'Ortant1i'ssimo da defesa nácional: . 

Accres·cente-se onde convier: 
.fica 'Ü Go·v·erno 1au1tor1izado a des·pender .até 250-:000$ com ·a montagem 

de uma estação 11adiotelegraphica em Porto Murti1nho, no Estado de M.at1to
Gr-osso . 

S.a:la ,das ses sões, 20 de Agosto de 1912. - Anni.baq B. Toled·o. - Oscar 
da Costa Jvl.arques. - Caetano de Al'buquerque. - Alfredo de Mavigni·er. -
Pedro Lago. - Moniz Sodré. - N:i.c-anor do NàscmJ.ento: - Metello Junior. 
- Freire de Carívalho Filho. - Oleg.ario Pinto. - Flôres dia Cunha. - An
tonio Nogueira. - Aga·pito <los Santos. - Vir.g1ilio Brif!;ido·. - Bezerri~ foi~-
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tenelle. - Dias de Barros. - Netto Gampello. -- Mamido de Lacer.d..a. 
Aurelio Amorim. - Alfredo Ruy Barbosa. - Moniz de Carvalho. - Antonio 
Moniz. -· Souza· e Silv1a. - .Kaul Veiga. - S. LeaL - J. Lamartine. -
Camillo de Ho!Ja.nda. - Irineu Machado. 

As emendas ns. 45 e 46 ·consigna'm 'v·erbas ·para a montagem de estações 
radi·oteJ.egraphicas. Os pTogressos que vai tendo a mdfo-telergaphia são tão 
not.aveis que á medida que augmentam a su.a ·utilidade, reduzem o custo do 
seu estabelecimento. Para que, porém, se poss1a tirar dahi ·O maximd pro
v·ei-to é ·neoessario ·que ao Governo fique 1a hber.dade d·e acção na escolha dos 
pontos ·em que :devem ser estabelecid·as a:s estações. E .c-omo o projecto já 
cons·igna um.a verba de 500 :000~, ·pela qual poderão ser i1nst·alfadas novas 
estaçoes, as emend•as devem ser rej ei1tadas. 

N. 47 - A·ccres.cente-se onde convier: 
Aos estafetas da Repa·rtição Geral do·s Teloegra-phos serão con.ced-idas, 

quando resida,m nos subroios desba Capital, cadernetas de ·passagens. men
saes nas linhas ur.ballias de ·pequeno percurso d.a Estrada de Ferro Central 
do Brasi1 com 75 p-or cent·o de abatimento. · 

Sala das sessões, 26 de . Agosto de 1912. - Pereira Brag·a. - Nicanor 
do Nascimen.to. - Dunshee d·e Abranches. - Di-o:nysio Cerqu·eir.a. - M·e
teno · jun1ior. - Floriaino de Britto. - Julio Leite. - Octavio Rocha. -
Cunha Vas·concellos. - P.ort·o So·bfi.nho. - Costa R-ibeiro. - Simões Bar-
bosa. - J ayme Gomes. - M:angabeirn. · 

N. 48 - Sub-emenda á emenda dos Srs. Per·e~ra Braga e outros, conce
dend:o abatimento nas passagens d.a Estrada de Ferro Central do Brasil aos 
estafet·a·s da Repar,tição Geral dos Telegrnphos. 

Onde se diz: 
. "Aos estafetas da Repartiçào Geral dos Telegr.aphos ", diga-se: aos. es

taf.etas da Repartição Geral dos T0elegrapihos e a·os Gu•ardas Civis da Po
l·icia do Distrito Federal. 

O mais como está. 
Safa das sessões, 29 de A•gosto de 1912. - Metello Junior. 
As emendas 1sob ns. 47 e 48, tendo sido .esta apr·esentad1a como sub

emenda á1,1ue'l1'a, devem ser Tejeitadas. 
As passagens nos :trens de suburhios d.a Central já são suffidenteménte 

modicas. Conceder a f,uncdonarios q·ue lhe são ribeirinhos ;o determinado 
favor importará em .collocal-os .em pos1ição superior a outros, d1a mesma· ' 
categoria, que .residem em pontos não servido·s pela Central, acarretando o 
dever moral ile dar a estes uma compe'nsaçfo que o nosso es,tado frnanceiro 
não permiHe. 

Accresce que o deficit d.a Centml já é demasiadü elevado para p·ermittir 
medida •; ·que forçosamente o augmentariam. 

N. 49 - Onde ·convier: 
Consignadas / as .gr.aitifiicações dia ri-as de 2$ aos vigias de 1" d asse e 

de 1$ aos· de 2", da Repartição Geral d·os Telegr.aphos. Dumhee de 
Abranches. 

] ustif icação 

A .situação d•os vigias da Repartição Geral dos TeJ.eg.raphos é a mais 
p.r.ecarfa que ima.ginar se póde. 

Da tabella de vencim entos ·constante do regw!amento em 1viigor resul.tam 
via,ntagens maior·es para os estaf.etas de 1" e 2" classes ( 3 :000$ . e 2 :400$ 
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annuaes), do que paria - os vigias que peT·Cebem 2:200$, os de lª cla,sse, e 
~ :000$, -OS de 2ª. ~ 

Dos cargos em questão, maiores sãO' a·s responsabilid.ades dest.es ul
timos, aocresoendo ainda a ckcumsta•noia poderosa de ser o seu serviço mais 
espinhoso, att-entas á .gr:and·e · v:igil.ancia e ·absoluta permainenci.a nos postos 
d;e o·bservação, além da <jesvantagem de :não .t«,rem direi.to á promoção a 
outros ·ca·rgos da repartição a que pertencem, · 1por 1lhes ser vedado pe'1o 
respectiv'O Regualmento. 

·Para j'Ulstificar a presente emenda, b&stará record1ar as asperas attri
buições .que •cabem a este·s obscuros. funcc·io.nados. 

O capitulo 10º-do Regulamento da Re·paritição Geral dos Te'iegraiphos, 
a:p·prov·ado pe'lo decr·eto n. 9.148, de 27 Novembro de 1911, diz: 

Art. 72. As estações ·semaphoric.as funocio.na.rão durante todo ·o di.a, 
começando um .q'Ularto de hora an;tes. d·e nascer o sol e terminando um q'tiart'O 
de hora depois dü occaso. 

Afit. 73. As estações semaphoni·cas prestarão todas as info.rmaçõe~ que, 
a .bem da segurança publica, ·da fis·~alização aduaneira e da nav.egação, lhes 
forem exigidas ipela estação· tel·egraphi.ca a que ,estiverém •subord.inadas ou 
por 1au.toriidadé eS<tranh:a em caso· de ur.gencia, d&nd·o conhecimento, serri 
demora, á &dministração por ·i1ntermedio d'O ohefe imme·diato. 

· Art. 74. As estações sema·phoricas deverão infonma.r ·em a•viso marLtimo 
ás suas ·Coll-ec.toras, .para que .estas dêem conhe·oimento ás autori·dades a 
quem interessar ·possa sübre os factos seguintes: 

1 º, apparecime·nto de naivios ou trans:portes de guerra, rnaciona·e·s -ou ex
trangeir1os, indicando a nadonal'idade e outros esdarecimentos; 

2º, p•assagem de todo e qualquer navfo mer.cante com destino ou não 
aos po.rtos das •pr-oximidiades; 

3º, 1tod·o1s os ac.cidentes extra·o!'dinarios .que ooco-rrerem nas aguas Io
caes, como i·ncendios, :naufragios, e1!c. 

Os vi•gi.as, ·pois, .cújo numero ao todo é de 35 ean ·toda a Republica, 
sendo 15 de 1" ·clmsse e 20 de 2", .conTorm.e .o Almanack, nrumero esse 
muitíssimo pequeno, hem merecem uma pequena gratificação d1iaria, já que 
só em -lei se lhes podem augmen.tar os vencimentos, ·como •seria d1e justiç,a. 

Siala das ses.sões, 27 de Agosto de 1912. - Dunshee de A•bra1nches. 
Sob a fórma de '',grati-fi·oação" a eme·nda imp'D1rta em ·e1eJV1ação de . vend

mento•s, que a Gommis•são nào póde acons·e'!har. neve, pois, •ser rege·i1tiada. 

N. 50 - Accresoente-se onde convier: 
Art. f.i.ca o Governo au.to,rizado a abrir o .credito de 95 :000$ .par.a, a 

titulo de auxiHo para faiid.arnento aos mensageiros ida Repartição- Geral dos 
Teleg.raphos .oom .exer<ciciio nas estações .t.elegraijJhicas 1prind.paes .e de 1" 
classe, conceder a grntificaçào die uma só 'Vez, de 80$ ra. cada um. 

JUSTIFICAÇÃO 

A diaria média de 3$ abonad:a aios mensa.g.eiros, ,d·ád:a a cares,tia nas 
p.rindp1ae13 ddrades do Brasil, não pei;mitte a esses empregados r.enovar du
rante •o anno o faridameruto oom·· que · têem de se :a,presentar com decooda ao 
pubilko, por ser o mesrmo fardamento relativamente dJspendioso. 

Sala da1s sessões, de Agos•t•o de 1912. - Gorrêa Defirei1tas. - Ce~so 
Bayma. -'--- Ir:ineu Machado. - Muniz de Carvalho. - Jioaqiuirn Pires. -
Mario de Paul-a. - Antoni10 Moniz. - · Mapcello Süv.a 

A emenda · d1ev·é seir ·regeiitad.a. A ser adoptada, a medida dev.eria ter um 
·cara.cter geral e .nã·o se !Jmitiar ao•s mensagei.ros que têm exerdcio nas esta
ções telegraphkas principaies e 'de 1 ª ·classe. O nosso estado Hnanceiro, 
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po11ém, não aconselha a ado·pçã·o .ct.e medida geral e nem pal'>Cial. Aocres•ce 
que o preço do u>niforme é, ·em regra, mais barato do qu·e o de um terno 
commum . 

N. 51 - Onde convier: 
E ' o Governo autorizado a entrar em .ac·côrdo com a Annaz.o.n Telegraphk 

Company, no s·entido d:e re.ver o .contraioto desta companhia af.im d.e serem 
as a•ctuaes tiarHa s telegraphkao:s r·eduzidas de 50 po1r cent·o no minimo. 

Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - M\onteko d·e Souza. - Aru
re.Jio Amo.rim .. - Luciano Per•eira. - Fi11mo B1raga. 

A em:e1nda púde ser .ap.provada, mas devidamente rnodoificad.a. A Commis
são pensa que ao Governo deve fi.car a Hbef1d:ade de aocordar na menor ta
rifa possivel, ·a:o ·p.ass.o que, .como e·stá na emenda, elle só •pod·erá en.tmr em 
ac•côrdo conseguindo ·uma reducçào niunca menor de 50 ·por cento. Propõe, 
por isso, a segui1nte rnodificaçãoo: 

Onde se diz: "de 50 ·po·r cento, no minimo", di:/?la-se: "ao . min.imo pos .. 
siv-el, ,sem onus para o Thesour<a". 

N. 52 - Su:pprirna-se: 
Verba 3" - Tel•egra.phos - Diaria s e Gratificações ... 100:000$000. 
A Comrni•ssào ·não rpóde - a·co:nsdhar a ap.pro·vação da eme·nda, que su.p

prime diarias e gratif.i.cações a que os funccion.arios.. dos Telegraphos têm 
direito ex-vi da ct1ispos·ição regul!amentar; ·propõ•e, porém, ·corno sub<Stitutivo 
a su·ppressã-o, na tahel1a, da•s pal·avras "e gratificações extraordinarias". 

N. 53 - Considerando .qu•e o tr.afego telegn1iphico ~nitre a Capital Fe
deral e a do E•stad·o de S . .Pa•ufo é o de maior v·olurne dia .rêd·e tel·egraphica 
naciona1; 

Conside.rando ser o 1ramal de S. P.a·ulo o que llTif!iS contr'Í'bue para o ser
viço telegraiphico internacio·nal; 

Co:ns·i.denando .estar situada a Ca·pi~.al de S. Paulo0 a 1peque1na distancia 
da Ca·pHal Fed·era•l, de fórma a 1tornaT-se mais exi•gen.te o· escoamento t•ele
g.ra·p'hko da ·corresp·ondenda, o qual soffre .a ·oonourrenda do serviço f.erro
viar.io, que ipermitte a r·emessa d:e va'.ri1as ma'las ·po·sta·es diariamente; 

Considerando ·a•char-•s1e •ver-ificad·o, d•e manek~ irrecusavel, que as linhas 
tel eg-raphicas ·c•ositeims que Hgaim esta Capital ás dos Estados do Paraná, 
s :anta Ca·rharina ·e Rio Grand·e do Sul não apresenitam a· consta·ncia e Tegu
la.ri.dades necess1arias• ao ram.a•l d.e S. Pa·ulo; 

Considerando ·e\'Sta.r igualmente demonstrad•o, poT ex:periencia de mais de 
10 annos, que .as 1inhias a cargo da Estrada de .P.erro Centrnl do BTasil tam
bem não offer•ecem as condições de estabilidade indispe:naosveis á corres-
pondenci.a pa•u.lista; -

Gonsiderand·o que é d;a mais alta coinv·eniencia o 'estabeJ.ceimen.to das 
communi•cações teleprhoni-cas entre as .referidas Capitaes, ligadas entre si 
pür esitreitos intere·ss·es administrativüs e comrne·rda·es; 

Considerando que as des·p.ezas .com 'ª oonstru.cção e conservação das 
tinhas telegraphkas e 't·elephornlkas ~rn •ta·es, üo!lld;içõ•es srerào bargamente 
compensadas pefo •a•ccrescimo de renda qu.e ellais prrod:uzirã·o: 

Torna-se •pa•tente a necesrsidade da cons.trucção de uma linha aérea, com 
tr•açado c·onveniente, a•compa:nhando, tamto .qua•nt-o 'possivel, a Estrada de 
Ferro Central do Brasil, porém, independen.fte della ·e a car.go da Re·partição 
Geral dü·S T.elegnap.hos. Esta linha raérea dewerá cons.istfr, pel,o menos , de 
uma linha dupla de cobre para o s·erviçü telephonico e tambem para ens1aios 

de appa·re!hos ra:pidos. 
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Deverão ser igualmente estendidos, so·br.e os mesmos ;postes, fios de 
feno d·e·st.jnadios a:os apparelhos ordinarios, imp.rnssor'es Biaudot ou Morse. 

Em face do .ex;posto: · 
O ·congresso Nadonal r·esolive: 
ArL !.º Fica o P·nesi·dente da Republi.ca autmizado a abr-ir ao Minis

teri'o dta Vdação e Obras 1f\ubHcas 'º •credito de 600:000$ para as c(esrpezas 
com a const.mcçã-o de uma linha especial para o ·seflViço teleg.ra·phioo e t·e
lepho•nico entre a Capital Fed1eral ·e a do 1Estado de S. ~aulo. 

Ant. 2.º Revogam-se as dis·po·s.ições em ·C·ontnario. 
Sal·a das sessõ.es, 21 de Julho de 1912. - Ferf'ei-ra Braga. - PJ.'Udtlnte 

de Mornes Filho. - Alberto Sarmento. - Bue:no de Andrnda. - José Lobo. 
- Rodrigues Alves Filho. - Oandido Motta. - Galeão Carvalhal. 

.O Governo , em informação pr·estada sobre projecto identico sujeito ao 
estudo da Commissão, julga d.e ".toda a coriveniencia a mudànça do aatua~ 
traçado da linha telegra-phioa que margefa o leito dia E-s·trçida d1e Ferro Ceu
tral d·o Brasil, sendo, porém, para isso necessario apenas a dotação orça
menta·ri1a d·e 400 :000$, dispensa•ndo-se a qu•antia de ZOO :000$ por não ser 
urgente a construcção da linha tele·phcmrca entre as diu.ars Oa1pi•ta·es. 

A' vista da informação, a maio·f'ia da Commissão opina p.e.Ja approrv;açã-0 
da emenda, com a•s seguintes modificações, -0nde s·e diz: "600 :000$"; diga
se: "400:000$", suppr.iminrdo-se as ·palavras: "e teiephonico". 

Verba 4ª 

SUBVENÇÕES A COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO 

N . 54 - Onde convier: 
f.i.cia ·o Governo autorizado a c-0ntrnc.tar, dentro da ve.rba votada de 

300 :OOQ$, o seflviço de navegação costeira en1r-e o •porto dte S. Luiz d·o Ma
r .1'hão e outros do me1smo e dos Estados 1v,iz-inhos, ·podendo restringir a 
z.ona da 1navegação, se <> julgar •conveniente, ou aumgentar para 4üü:OUU$ a 
Importancia dia subvénção, caso entenda ser conv•enitlnte a siubsistencia do 
serviço nas mesmas conid.jções da lei vigen'te mantida 1w· respeNivo con· 
tracto a ·isenção de direitos. 

Sa.Ja das .sessões, 28 de Agosto de 1912. - Cunh1a ·Machado. - Christino 
Cruz. - Diunshee de Abranches. - Agr.i·ppino Azeved·o e Cos ta R·odrigues . 

. A ·emend:a dev·e ser rejeitada. 
Reproduz disposição <lo orçamento vig~nte com o seguhlle a·C·Cres.cimo 

"mantfo.a .no r·e~pectivo contracto a ise•nção de direitos'', faivor ess·e que a 
ser concedido quebraria a -o.rientaçào ora s.eguida, ·Contr•aria a i•se.nção de 
direitos, e que levou o Le~,isla.ti.vo a determinar, na lei da .receoi.ta, que "na 
modifi·cação ·OU reinovação de contractos fosse estoabeledda a clausula da 
aboHção de direitos". 

N. 55 - Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a .promover a nav·egação regu,Jar no Rio / 

Grande, d·e Jaguá:ra para ba'ixo, dando, se preciso· fôr, concessão para esse 
serviço a quem mais vant·agens offerecer. 

Sala d.as s ·essões, .agosto de 1912. - Rodolpho Paixão. -· Jayme 
Gomes. - Afrani·o, de Meno Franco. - F. PaolieUo. 

A ·emenda pôde ser acceita. , 
. R·eproduz disposição do orçamento vigente e não a.carreta augmento de 

desj>eza. 
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N. 56 - Onde convier: 
Fica mantida ·!l subvenção de 27 :000$ concedida á em preza de navega .. 

ção a vapor das .lagoas No.rte e Manguaba, no Est·ado de Alagoas. 
Sala das sessões, 2!6 de agosto de 1912. - Alfredo de Ca·rvalho. - Ro

cha Cavalcant·e. - josé d·e Barros Lins. - Osorio. - Antonio Moniz. 
Baptista Accio.Jy. - Moniz Sodré. 

A emenda póde ser approvada. ·Reproduz disposição do orçamento vi
gente, dando verba para uma subvenção já autorizaoda. 

N. 57 - Verba 4ª: Em vez de 2.445:443$400, papel, diga-se réis 
2. 555 :443$400, papel, como na proposta do Governo, mantida a subvenção 
a uma companhia de navegação· ·entre Porto Alegre e Rio Grande, solicitada 
pelo Governo. . 

Sala das sess.ões, 24 de agosto de 191•2. - Octavio Rocha. - Nabuco de 
Gouvêa. - João Vespucio de Abreu e Silv·a. - ]'o.ão Benicio da SHva. 

N. 58 - Onde convier: 
Art. fica o Governo autorizado a subvencionar com 30 :000$, por 

conta da verba 4ª do artigo unico deste proj.et:to e de accôrdo çom a lei n. 2.544, 
de 4 de jah·eiro de 1912, á Companhia Naciona·l · de Nayegação e Industria 
para auxiliar a navegação entre Porto Alegre e Sant.o Antonio da Paotrulha 
pelo rio dos Sinos , Santo Antonio da Patrulha e Conceição do Arroio, pela 
lagoa de Barris, Conceição do Arroio e 1S. Domingos de Torres, pelas lagoas 
existentes, e entre Torres e Araranguá, no Estado de Santa Catharina. 

Sal.a .das sessões 26 de agosto d·e 1912. - João Vespucio de Abreu 
e Silva. - João iBeni·cio da Silv11. - 'Üsori·o. - Pereira Oliveira. - Octa
vio Rocha. - Diogo Fortuna. - Carlos Maximiliano. Henr.ique Va·lga. -
Domi.ngos Mascarenhas. 

N. 59 - A' verba 4" accrescente-se: 30:000$ para subvenci.onar a em
preza d·e navegação que se proopuzer a fazer o serviço de cirbotagem füuvial 
nos rios Negro ·e I•guassú, no Estado do Paraná. ' 

Sal.a das sessões, 24 de agosto de 1912 . - Carv.alho Chaves. - Conêa 
DefreHas. 

,,· ' ' 
N. 60 - Onde êonvier : 
O Governo subvenci ; nará c·om à quantia de 100 :000$, annuaes, a com

panhia de v·apo.res de cabotagem e fluvial que fôr organizada para fazer 
o serviço de transportes• de passageiros e mercadorias entre a .ca;pital da 
União, Cabo Frio, Ma.cahé, S. joão da Barra, ltabapoana, Campos, S. Fide!is 
e Muriahé, devendo por elle approvadas préviamente as respectivas tarifas. 

Sala das sessões, agosto ,de 191.2. -..,.. Faria Souto. - Raul Veiga. -
Elysio de Araujo. - Silva Castro. · 

N. 61 - P.arag·ra•pho unico. Para subvencionar a companhia, ou quem 
se ·propuzer, a . juiz·o do Poder Executivo , fazer a respectiva nav·egação -
30 :000$000. (No .P·aracatú até o porto de Burity·} 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1912. - Afranio de MeJ.lo Franco. 

N. 62 - Verba 4ª - Serviço de navegação entre Rio · Grande e Porto 
Alegre 100:000$000. - j oaquim Pires. 

A's emendas ns. 57 a 62, ·contra cuja .approvação se manifestou o rela· 
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tor pelo augmento d·e despeza que trazem, propõe a maioria da Commissão 
o seguinte substitutivo: 

Art. Fica o governo a:ut.orizado a subvendonar: 

a) com 80 :000$ a companhia de navegação entre Porto Alegre e Rio 
Grande ·· 

· b) 'com 30 :000$ a Companhia Nacional de Nav·egação e Industria para_ 
auxiliar a · navegação entre Porto Ale"gre e S.anto Antoni-0 da Patrulha, pelo 
rio dos Sinos, Santo Antonio da- Patrulha e Conceição do Arroio, pela lagoa 
de Banas, Conceição d·o Arroio e S. Domingos do Torres, 

0

pel:xs lagoas exis· 
tentes entre Tor.res ·e Ararnnguá, no Estado de Santa Catha!'inha. 

e) com 30:000$ .a empreza de navegação ,que se propuzer a fazer o ser· 
v·iço de cabot.agem fluvial nos rios Negro e Iguassú, no Estad·o do Para ná ; 

d) ·com 30 :000$ a companhia de vapor de cabotagem fluvial para o ser· 
viço de transpo·rte de .p·assageiros e mercadorias entre a capital da União , 
Caibo Frio, Macahé, S. João d·a Barra , Ita,brupoana, Campos, s. Fidelis e 
Muriahé; 

, e) com 30 :000$ a quem se prnpuzer, a juizo do Poder Executivo, a 
faz.er a navegação do rio Para-catú,, d:esde a fóz de .S. Francisco até o porto 
de Bu-rity. 

1Em todos . esses casos as tarifas ficam sujeitas :á prévia approvação do 
.Governo. 

N. 63 - Art. 32 da lei n. 2. 356, de 10 de d·ezembro de 1910: 
N. XUII - não elevando a subvenção actual .a mais de 400 :000$, com 

o aug-mento de viagens na n·roporção- d-os auxilios. - Muniz Carvalho. 
O n. XiLIH da lei n. 2.356, a que se refer·e a emenda supra, dispõe : 

"A innovar o -contracto que tem com o Estado dá B!l!hia para navegação a va· 
por do .rio s. Francisco sob as seguintes bases : 

a) pro·rogação por 10 annos do .contracto actual; 
b) "levação a 300 :000$ da subvenção ora .em vigor; 
e) ce•ssação de privi\.egio de navegação a v-apor de que gosa o Estado 

d·a Bahia ·em virtude do dito contracto; 
d) augmento para quatro viagens redondas mensaes entre J oazei·ro e 

Pirapora e mais uma entre Pirnpora e J ánuaria em v·a·pores apropriados a 
transporte d·e passageiros; 

e) viagens ·extrnordinarias par·a .transpü-rte de cargas sempre que nos 
pontos terminae,s houver a·ccumulo de mer.cadorias; 

f) accôrdo com as di.rector·ias da Estrada de Ferro -Central do Brazil 
e do S. Francisco para o trafego mutuo entre as referidas estra-das -e a na
vegaçã·o. 

N. 64 - A·rtigo unko, verba 4ª, diga-se: 
1Pa·pel - 2 .SSS :443$400, sendo ma)s 100 :000$ iparn o serviço de n avega

ção a vapor do Rio s. Francisco , entre Jo.azeiro ·e Pirapora, que se elevará 
a 400 :000$ ·a subvenção afim de s·er augmenta.das na razão de um t·erço as 
via·gens estabelecidas no contracto existente -e promovida .a separação dos 
serviços de carga e de passageiros, dotados de transpor.tes abundantes e 
a·prop.ri-ados. 

Sala d.a sessões da Gamara dos Deputados, 26 de agosto de 19 12. -
Muniz Carvalho. 

As emendas de ns. 63 e 64 consi~nam au~m(;nto cte subvenção , gu f' a 
Oommissão não ·póde aconselhl!h 
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N. 65 - Gontinúa em vigor o art. 32 da lei, n. 2.356, de 10 de dezembro 
de 1910; 

N. LI - não comprehendendo favores pecuniari.os. - Muniz Car
valho. 

O n. LI da lei n. 2. 356 é o seguinte: 
"A conçeder ás ·em prezas que façam navegação r·egufar entre os· portos 

de mais de um Estado tod•os os favores de que tem gozado o Lloyd Bra
zileiTo, exceptuada a subvenção·" 

A emenda, qqe consigna a medida que vem · sendo reproduzida em di
versos orçamentos, é justa ·e pôde · ser a·pprovada, sendo· ·porém desnecessa
rio o accresdrno "não comprehendendo favores pecuniarios" que outros não 
podem se-r senã.o a subvenção, jiá exceptuada na disposição que a emenda 
manda revigorar. A Gommissã·o p·rnpõe pois a suppressão das palavras "não 
com.prehendendo favores pecunia:rios." 

N. 66 - Ao .artigo unico, verba 13•, diga-se: 
Papel 1·62 :·605$, augmentando-se em . 10 :000$ para gratificação, na vi

gencia desta lei, ao Lnspe-ctor geral da navegação. 
Sala das ·s•essõs, 28 de "agósto de 1912. - ·Muniz de Carvalho. 

· A emenda .deve ser rejeitada, A titulo de gratificação augmenta d·e 10 :000$ 
os vencimentos do inspector geral de navegaçã·o. 

N. 67 - Supprima-se: 
Verba 12• - In:spectoria de. Navegação - Diarias, 13:430$000. 
Sala das sessões, 27 de. agosto de 1912. - Jo·aquim Pires. 
A. Commissão . não pôde aconselhar ~ ap.provação da emenda, apezar do 

seu ·enorme desejo de reduzir. despezas. Trata-se de diarias ·regu·lamentares, 
cuja suppressão na. lei de ·orçamento a Cómmissão não pôd.e pugnar. 

V·erba 5• 

N. 68 - V~rba 5ª Garanti·a de juros. Redija-se assim: 
"Garantia de juros, fi.oando o ca·pita1 a que se refere o parnp•ho l:lnico da 

clausula IV do decreto n. 7. 773, de 30 de dezembro . , 
Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Torquato Moreira. - Au

gusto de Lima. - Paulo de Mello. :__ Vianna do Castello. - Fràncisco Veiga. 
- José Bonifacio. - Julie. Leite. - Irineu Ma•chado. ' 

N. B. - E' .a reprod..ucção fiel da dispo·sição do orçamento. vigente. 
A emenda reproduz disposição do orÇamento vigente, no qual foi encar

. tada por iniciativa dos Srs. Tàrqua.to M.or·eira e Paula Ramos. 
Ao dar ·parecer so•bre as emendas por elles então apr·esentadas, em ter

mos per.feitamente identicos aos da actual, a Gommissão lhes. propôz um 
substitutiv·o, em fôrma de autorização, a•ssim ·Conc·ebido: "Fica o Governo au
torizado a rever o contracto com .a Victoria e Diamantina, pod·endo collocar 
o capital a que se refere o· paragr.ap:ho unico da clausula IV do decreto 
n. 7. 973, de 30 de dezembro ·de 19.09: sob o mesmo regimen do decreto nu
mero 4 .337, de 1 de feverei.ro de 1902". 

A Camarn, porém, preferi;U approvar a ·emenda do Sr. Torquato Mo
reira, eneaminhada pelo Sr. kineu Macha.do que, ·entre outras considerações, 
prof·eriu as seguintes: · 

"Diz a Commissão que ambas as emendas. tratam da materia contra
ctual não ·pod·endo· uma das partes alterar 'O que ellas preceituam sem acqui
escencia de outra. :Por isso pr·etende a Commiss·ão dar á alteração a fÇirll'la 
de autorização. 
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O argumento não é procedente. Trata-se, na emenda, de uma · questão 
simples . · 

Uma vez votada a 'emenda e convertida em lei, naturalmente se ella 
fôr les\v.a a qualquer um dos contrac·tantes, no momento de se minutar o 
additamento ao contracto, a parte lesada viria declarar que não lhe era pos
sivel ac·ceder a essa modificação" . 

Isto postor e por ter sido informado que a Companhia Victori·a-Diaman
tina, á s.ombra da ·dis·posiçã.o orçamentaria, negociou o emprestimo neces
sario ás suas obras, dependendo a ·conclusão do· mesmo apen:i.s do addita
mento do CO'ntract·o, o_ relator, embora contrari·o á garantia de juros, proporia 
a approvação da emenda, ·como uma autorização .que é para que o Governo 
bem pesando as ·conveniencias publicas, decidisse pelo melhor. A maioria da 
Commissão, porém, opina pela rejeição da emenda. 

Verba •6• - E stra das d e F er ro 

N. 69 - A' verba 6• augmente-se a quantia de 200:000$ para desobs-
trucção do ·rio Parahybuna em Juiz de Fóra. 

Sala das sessões., agosto de 1912. - José Bonifacio. 

N. 70 - Onde convier: 
·Para !iv-r.ar a cidade de Juiz de Fóra das enchentes do rio Parahybuna 

que precisa de ser . rectifkad.o e desobstruido, augmente-se 300 :000$000 á 
v·erba 6•. 

Safa das S·essões, ag.osto de 191·2. - João Peni.do. 
As emendas ns. 69 e 70 .consagram uma me·dida justa, já consignada, 

em termos, no orçamento vigente. A 1Commi-ssã•o, por julgar j-usto que a 
União auxiHe um serviço, cuja necessidade resulta em grand e parte de acto 
seu, e que lhe traz immediatas vantagens, p.r.opõe ás referi.das emendas o 
seguinte substitutivo, que é a reproducção da medida consagrada no or
çame:nto actual. 

Substitutivo 

A' verba 6• n. 1 - Ac·c~es.cente-se: "augmentad.a de 200 :000$, sendo 
100:000$ ·para auxiliar o Governo do Estado de Minas Geraes na desobstru
cçfo do r!o Parahybuna, em Juiz de Fóra , e 100 :000$ para au xili ar o do Es
tado do Rio de J anei.ro rta desobsrrucção dos rios Sant' Anna e $. Pedro, nas 
proximidades de Belém. 

N. 71 - Onde convier : 
E' o Poder 1Executivo autorizad.o a ·conceder á Companhia Mogyana 

de Estrada de Ferro, sem onus para o Thesouro , privilegio para construir, 
usar e g.osar de um ramal ferreo , que, partindo d e Canôas, São Paulo , vá 
á villa d·e Arceburg.o, em Mina•s Ger.aes . 

Sala das sessões, 27 de agost·o de 1912. - Mello Franco. - Bueno de 
Andrada. • 

A emenda póde ser acceita, auto.riza a ·Conc·essão de uma estrada de ferro, 
sem onus para o Thesouro. 

N. 72 - Art- Fica o Poder Executivo autori za·do a faz er as neces-
sarias O·perações de credito até 6 :000$000,_ paoel, o ara acquisi ção d e mate
rial rod·ante para as Estradas de Ferro Centràil do Brazil e Oes.te de Minas , 
sendo 4.000 :000$ para a.que!la e 2.000:000$ parn esta. 
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Sala. das sessões, ª 'gosto de 1912. - José iBonifacib. · 
A emenda é desnecessaria. A Centra) e a Oeste já fizeram encommen

da do mat·erial de que .carecem. Pa'ra o ·Caso · d·e não serem utilizados, no seu 
todo, por demora na ·entrega das enc9mmendas, creditos identicos consigna
dos no orçamento vigente já q remedio foi dado no orçamento d.a Fazenda, em 
que foram os mesmos revalidados para o proximo exercido. Bsses credito, na 
import.ancia consignada na emenda, ·constam de decreto IJ. 9. 528, de 24 de 
abrH de 1912, quê o projecto do orçamento da Fazenda revigorou para 1913. 

N. 73 -:--- 1Par.a os fins de regularizar os ·prazos, fica o Gov·erno auto
rizado a rever os ·Contractos da Companhia d.as Estrnd.as de F·erro_ do Norte 
do Brazi1l, approvados pelos decr·etos ns. 3.812, de 17 de outubro de 1900, 
8.123, de 28 de julho de 1910, e 9-17·1, de 4 de dez.embro d·e 1911, reu
nindo-·os •em um só, sem alteração dos favores e onus nelles consignados. 

S!!la das sessões, 29 de agosto de 1912. - Olegario Pinto. 
A ·emenda póde s.er approv.ada. Visa apenas -consolidar o regímen con

tractual da Estrada de Ferro do Norte do Brazil, a·ctualmente ·regulado por 
.diversos decretos, sem ·aHeraÇã:o dos favo.res ·e onus 'já consigna.dos. 

N. 74 - Ar·t. Fica o Governo autorizado a effectuar as o·perações 
de cr·edito .até 3.000:000$, para .a construcção d·e um ramal da Rê.de Flumi
nense que, partind.o das ·proximidades da cidade do Rio Preto e passando 
po.r Santa Barbara do· Monte Verde, vá entroncar na .linha de Juiz de Fóra a 
Lima Duarte. 

Agosto de 1912. - José Bonifa.cio. - João •Penido. 
O decreto n. 8.077, d·e 23 de junho de 1910, que constituiu a rêde flu

minense, inclue, no art. 1 º n. X, entre as vias ferreas constitutivas da refe
rida rêde a "ligação de Juiz de Fóra, passando. por Lima Duarte, Bom jar
dim, do ponto mavs conveniente da rêde. A emenda manda ligar dous trechos 
da rêde fluminense pOr um ramal que, ·partindo das proximidades da cidade 
o Rio ·Preto e passando por Santa Barbara de Monte Verde, v.ae entroncar 
na linha d_e Juiz de Fóra a Lima Duarte, que são os dous unkos po.rtos obri ~ 
gados, no n. X do art. 1 º do decreto n. 8 . 077. Repete, pois, o pensamento do 
de·creto pelo que é desnecessario a sua approv.ação. 

N. 75 - fi.ca o Governo autorizado a fazer as operações de credito até 
5.000:000$ para realizar 'OS trabal.hos de qu.e trata o decreto n. 8.077, de 23 
de junho de 1910 (Rêde Fluminense). 

Sala das sesões, 28 de a•gosto de 191~ - José Boni.facio. 

N. 76 - Fica o Governo autorizado a ·effectuar as operações de cre
dito até 4 .000:000$ com o prolongamento do ramal de Hacurussá até a ci
dade de Angra dos Reis ·e construcções em ambos esses portos de estações 
marítimas, de conformidade com a lettra b do n. XVII do art. 22 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de 1902. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1912 - José Bonifado. 

N. 77 - Fica o Governo autorizado a fazer as operações de credito at~ 
5·000 :000$, para a construcção dos prolongamentos dos ramaes da Estrada 
de Ferro <Central do Brazil de Ouro P.reto a Ponte Nova, e de Palmyra a 
Piranga ·e d·a:hi a entroncar no ramal de Ouro Preto a Ponte Nova. 

Safa das sessões, de agosto de 191·2. - José Bonifado. 

N. 78 - fi.ca o Gover-no autorizado a faz·er as operaçõe.s de credito 
até 2.000:000$, parn a construcção dos prolongamentos dos ramaes da Es-
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trada de Ferro Central do Brazil de Ouro Preto a Ponte Nova, e de Pal
my.ra a Pira:nga e dahi a entroncar no r·amal de Ouro Preto a Ponte Nova. 

Sala das sessões, de agosto de 1912. - josé Bonifacio. · 

N. 79 - Fica o Governo autorizado· a fazer operações de credito: 
a) até 6. 000 :000$ para a continuação do prolongamento da Estrada de 

Ferro de Sabará até a cidade de Ferros ·e o prolongamento da Estrada de 
Ferro Central do Brazil; 

b) até 5.000:000$, parn o alargamento da bitola da linha do -centro na 
direcção do valle do Paraopeba para Bello Horizonte. 

Sala das sessões, de agosto de 1912. - josé Bonifacio. 

N. 80 - Art. Continúa em vigor a au~orização para o prolongamento 
da ·Central do Brazil passando po.r Mo·n'" ·; Claros até <ligar em Tremedal ou 
ponto mais ·Conveniente com a Rêde d,_a \'i::ção Bahiana, podendo o Governo 
fazer operações de credito até o maximo d ' 10 . 000:000$, ·no exercicio ·de 1913. 

Safa d.as sessões_, ·de agosto de 1912. -- josé Bonifado. 

N. 81 - Art. Fica o Governo autorizado a effectuar as operações 
de credito até 10 . 000 :000$, neste exercicjo, para a construcção do prolon
gamento da Es-trad.a de Ferro Central do Brazil de Pirapora á cidade de Be
lém, ca1)ital do Est·ado do .Pará, ligando assim a Capital da Republica ao 
Valle do Amazonas, devendo os trabalhos ser ata·cados pelos dous extremos 
e com a intens.idade exigida para ser todo o prolongamento aberto ao tra
fego em 7 de setembro de 1922, em commemoração ao 1° centena-rio da In
dependencia do Brazil. 

-Sala, das sessões, de agosto . de 1912. - josé Boni:facio. - joão Penido. , 

N. 82 - A' verba 6", n. ·II , accre.scente-se a quantia de 2.000:000$ para 
serem feitos- os prolongamentos e ramaes já autorizad·os. 

Sala das sessões, de agosto de 1912. - jos·é Bonifacio. 

N. 83 - Na verba 5.• - n. II , .accrescente-se mais 200 :000$, para o 
prolongamento do ramal de Aguas Santas de Tiradentes até a cidade de 
Prados . 

· •Safa das -sessões, agosto de 1912 . . - João Luiz de Campos. - josé 
Bonifacio. 

As emendas de ns. 75 e 83, referntes a alargamento de bitola, prolon-
gamentos e ramaes das Estradas d·e Ferro custeadas .Pela União, consagram 
despezas. na imoortancia de 47. 200 :.000$. não se levando em linha de conta a 
dup•licidade verifica.da nas emendas ns. 61 e 62. Dessa .quantia 2.200:000$ se 
destinam á Oeste d·e "Minas e os restantes 45.000:000$ a obras na Central e 
na ·Rêde de Vi·ação Fluminense, subordinada á mesma administração . 

O decreto n. 9 . 528. ·de 24 de abril do corren.te anno, que autoriz.ou a 
emissão de 105 .·000:000$ em analices , destinou, na lettra f do a'rt. 1º, 
26. 27'5: 119$289 á "construcção d·e prol•ongamento .de linhas autMiza'das e 
officinas da Estrada de Ferro Central do Brazil" e, na lettra g, 11.000 :000$ 
á construcção de linhas, Ugações, · ramaes, prolongamentos e officinas. da 
Estrada de Ferro Oeste de Minas. · 

Não é provavel que o andamento das construcções seja tão rapido que 
dentro do actual exercido se esgotem ·as. quantia·s a ellas destinadas. E por 
'assim entender foi que a Commissã·o revigorou. no Proi·ecto do Orçamento 
da Fazenda para 1913, o citado decreto n. 9 ."5.28, de 24 de abril. 
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Como, pot'ém, não é passivei se pretender a construcÇão das linhas au
torizadas por conta da ,receita ordinaria, a Commiss.ão propõe ás emendas nu
meras 75 a 83 · o seguinte substitutivo, que reproduz, mutaüs muta:ndis, Q dis
positivo do art. 63 do orçamento vigente. 

Substitutivo 

' 
Para construcção das linhas j.á autorizadas pertencentes ás estradas 

custeadas pel·a União, suas !i·gações, ramaes, prnlongamentos, inclusive de 
Pirapora a Belém, alargamento de bito·la e offi-cinas fica o Governo autori
zado. a .fazer as necess.arias operações de creditei até 20. 000 :000$, sendo 
5. 000 :ü00$ par.a o prolongamento de Pi rapora a Belém, pão podendo essa 
importa.ncia ser desviada para compra de material •ou outro ·fim que não a 
construcção propriamente. · 

N. 84 - Ao artigo _unko - Verba 6ª J.I (Estrada de Ferro-üeste de 
Minas): Diga-s·e, i.n fin·e: inclusiv·e os estudos de um ramal que ligue a es
tação de Bom Despacho á séde do municipio de igual nome . 

. Sala das sessões, 28 de agosto de 1912. - R·odolp·ho Paixão. - Afra
nio de Mello· Franco. - J ayme Gomes. - f. Paoliello. 

A emenda póde ser acceita. 
Autoriza apenas, e sem augme.nto de despeza, os estudos de um rama{, 

estudo's que a direcção da Estrada faria com o pessoa<! ordinario quando e 
se lhe fôr poss.ivel. 

1 N. 85 - Supprima-se: 
Verba 6" - Estrada de Ferro Central do Br.azi! -

Pessoal extraordinario - 2", 3", 4" e 6" divisão. · .... .. .. . 
Premi os por economia de carvão ( 4ª divisão) ....... . 

Sala da·s sessões, de agosto de 1912. - Joaquim Pires. 

1.500:0000$000 
50':000$000 

N. 86 - Verba 6' - 1 - Estrada de Ferro Central do Bt:azil - Sup
prima-se: Na 2' divisão, pessoal extraordinario, 100 :000$; na 3" divisão idem 
50:000$; na 4" divisão idem 150:000$, na 5" divisão, pessoal extraordina-
rio e rendas 1. 200 :000$; total 1. 500 :000$000. · . 

Sala das sessões, 26 de .agosto de 1912. - Octavio. 1Rocha. - João Ves
pucio de Abreu e Silva . 

O :actual regulame.nto da Central constitue em quad·ro o pessoal jorna
leiro, o que lhe dá cert·as r·egalias incompatíveis com ·a natureza dos serviços 
chama.dos a prestar. E porque, em determinadas occasiões, principalmente nas 
estações chuvosas, ha neces.sidade de pessoal extraordinario para serviços ex
traordinarios, pes·soal que póde ser contractado ·e dispensado de accordo ·com 
as necessidades d·o serviço, foi que o director d.a 'Central, na. preoccupação de 
economizar, pediu na proposta pesso1a! ext~aordinario ·em vez de jornaleiros, 
que entra para o quadro. E1 de se notar que a yerba de 1 . 200 :000$ a que 
se· refere a emenda, na 5" div!são para "pessoal extraordinario e rendas" 
nã·o representa um augmento de despeza, mas . .apenas o · deslocamento para 
essa sub-consignação de igual quantia que avo,Jumou a sub-co·nsign.ação "pes
soal jornaleiro" que de 6.140:640$ ficou reduzida a 4.940:640$000. · 

Como, porém, além das . verbas destinadas a pessoal extraordinario, hou
ve, em diversas divisões, pequenos augmentos de ve·rbas para "oes·soal jor-· 
na'leiro", a Commissão ·entendend.o que póde ser feita a reducção das mes-
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mas, foi que figurou de accôrdo com o·s quad,ros approvados pelo decreto 
n. 8.610 de 15 de março de 1911; pelo que offerece o seguinte substi
tutivo. 

Substitutivo 

Verba 6ª - 1 - E:strad.a de Ferro Central do Brazil - 1" divisão, con
signação Administração Centra.! e. Construcção. Dvrectoria - "Pessoal Jor
naleiro" 3:650$000. 

Secção de Construcção - "Pess·oal Jorna.Jeiro 4'5:990$ ; 4" divi·são "Pes
soal Jornaleiro 7 .134 :WO$ "; 6ª divi.são "Pessoal Jornaleiro 140:160$000". 

N. 87 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a levar a effeito a construcção do trecho de 

Pindamonhangaba a Ta ubaté passando por Tremembé, modificando assim 
nesse trecho o actual traçado da ·Estrada de Ferro- Central do Brazil, poden
do effectuar as operações de credüos necessarios a esse fim até o maximo 
de mi,J c·ontos. 

Sala das s_es•sões, 28 d.e agosto de 191·2· Maurício de Lacerda. - Valais 
de Castro. - Estevam Marcolino. 

A administração publica julga <le grande wnveni·encia a modificação de 
traçado que a emenda propõe. A'lém d·e levar a estrada por um ponto que 
maior renda offerece, melhora grandemente as condiçõ·es do trafeg·o e mi
nora cí custo de conservação. A Commi·ssão acceita, p-ois, a emenda, mas com 
a seguinte modificação: Onde se diz "podendo ef.fectuar as operações de 
creditos necessarios a esse fim até o maximo de 1.000:000$ " diga·\se "po
d·end-o, ·para ta:\ fim , por conta do cr·edito destina.do á construcção de linhas 
autorizadas, prolongamento, etc., despender até o maximo de 800:000$000". 

N. 88 - Onde c-onvier : 
.fica o Governo autorizado a ceilebrar . um accôrdo com o Estado do Ri-o 

Grande · do Sul no·s !•ermos da lei n. 109, de 14 de .outubro de 1892, ·para o 
fim de ampliar a •Rêde de Viação Ferrea ·Rio Grandense, sendo observado na 
construcção dos novos ramaes e prolongamentos o regimen estabelecido na 
lei n. 1. 126, de 1.5 de dezembro de 1903, despendendo quantia nunca supe
rior a 3. 000 :000$000. 

'Sala das sessões, 2·9 de agosto de 1912. +- Octavio Rocha. 
A lei n. 109, de 14 de outubro de 1892, •estabelec-e a competenci a dos po

d·eres fe.deraes . e .estadoaes pa-ra resolver sobre a ·construcção de estradas de 
ferro. · 

No art. 4° dispõe: "A·lém das vias de communicação de que trat á o 
art. 1 º, poder.á a U.niã-o estabelecer ou auxiliar o estábeledmento de outras, 
precedendo, neste -caso, accôrdo com os. poderes competentes dos Estados ou 
Estad-o a que possam ellas interessar ." 

A emenda visa . a.rmar o Governo com autoriz.ação para des·pender 
3.000 :000$, afim de auxiliar -o Estado do Rio Grande do Sul no es tabeleci 
mento de estràd-as que ampliem a rêde de viação ferrea de interesse estadoal. 

O estado de nossas finanças, a·conselhando a Uniã-o a ser avara no dis
p.end·io com estradas de ferro de caracter federal, impõe a rejeição da 
emenda. 

N. 89 - O pagamento das obras da Estrada de Ferro de Itapura a Co
rumbá ·será regulado- pelos decretos .ns. 6.899. d·e 24 de março de 1908, e 
8 . 355, de 8 de novembro de 1910 . 
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Sala das sessões, 26 de agosto de 1912. - José Lobo. - Annibal B. de 
Toledo. - Alfredo Mavignier. 

A maioria da Commissão, de accôrdo ·com o parecer proferid·o o anno 
passado, opina pela rejeição da emenda. Si ella tem em vista crear um di
reito novo é inconveniente; si visa assegurar algum direito existente é des
necessaria, pois é claro que os pagamentos devem ser effectuados de accôr.do 
com a legisfação que reje o caso. 

N. 90 - Accrescente-s·e onde convier: 
'!Art. Fica o Governo autorizado a despender até a quantia de 5 :000$ 

para a adaptação da ponte da Estrada ,de Ferro Central do Brasil, sobre 
o rio .Parahyba, pe.rt.o da . estação de Anta e nos !imites dos Estados de . Mi
mas e Rio de Janeiro, para o trafego de vehiculos, cavalleiros e pedestres. 

Sala das sessões, ·24 de agosto de 1912. - Josino de Araujo. 
A medida que a emenda~consagra só se justifica se fôr de conveniencia 

pàra os serviç,0s da Central, isto é, se facilitando o· accesso das mercadorias 
á ·estação de Anta, conconcorrer para O· augmento da renda da estrada. Nesse 
caso, porém, el!a é desnecessaria, visto como o Governo póde fazer a obra, 
aliás de dispendio insignificante, por conta da .respectiva verba da Estrada de 
Ferro Central. A Gommissão opina, pois, pela rejeição. 

N. 91 - Onde convier: 
'fica o Governo Federal autorizado a contractar com a Companhia Es

trada de Ferro S. Paulo-1Rio Grande ou com quem maiores vantagens offe
recer o prolong.amento desta estrada, cuja linha ferrea deverá partir, ou da 
cidade da União da Vktoria, ou da cidade de Guarapuava, em prosegui
mento do ramal a se construir e que tem por obj·ectivo ligar Guarapuava 
1 em Palmas, Campo ' Erê até o Barracão. nas Missões da Argentina), á rêde 
ferrea da Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande. 

Sala. das sessões, 27 de agosto de 1912. - Corrêa Defreitas. - Carvalho 
Chaves. 

N. 92 - Onde convier: 
Sala das sessões, 26 .de agosto de 1912. - Cost·a Ribeiro. - Borges da 

Ferro S. PauJo-IRio Grande ou com que:m mais vantagem off~recer o pro
longamento desta estrada, ·cuja linha ferrea deverá partir ou da cidade da 
União da Victoria, ou da cidade de Guarapuava, em proseguimento do ra
mal a se construir e que tem por obj·ectivo ligar Guarapuava (por Palmas, 
Campo Erê até o Banacão, nas missões da Argentina) á rêde ferrea da Es
trada de Ferro s. P.aulo~Rio Grand·e. 

Sala das sessões. 24 de agosto de 191e. - Gorrêa Defreitas· 
As ·emendas _ns. 91 e 92 repetem a mesma medida. Autorizam a constru

cção de 'uma estrnda, sem onus par.a o Thesouro. Póde, pois, ser approvada a 
primeira, ficand·o prejudicada a segunda. 

' 
N. 93 - Onde convier: 
Fica o Governo autoriz_ado a entrar em accôrdo com a Companhia Es

trada de Ferro S- Paulo-\Rio Grande , llnha Sorocabana, para fazer derivar · 
um rrumal que, partindo de Faxina e passando por Apiahy, 1Ribeira e Serro 
Azul. tenha como ponto termina,! o magnifico porto de Guarakuseba. 

Sala das . sessões, 24 de agosto de 191·2. - Corrêa Defreitas. 
A emenda póde ser 1apprcvada ;- permitte accôrdo para a construcção de 

um ramal ferreo sem autorizar oilus para o Tbesouro. 
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N. 94 - Onde convier: 
Fica o Presidente da Republica autorizado a contractar com a T:he Great 

Western of Railway Company, arrendataria da Estrad·a de Ferro Central de 
Pernambuco, a const.rucção de uma linha ferr-ea de penetração, que parta do 
actual ponto terminal desta estrada, e da qual serão .construidos annu•al
mente 60 kilometr-0s. 

Para effeito desta autorização o Governo poderá entrar em accôrdo com 
a mesma companhia, no sentido de serem modificadas as pon:entagens que 
ella actualmente paga pelas linhas ferreas que lhe estão arrendadas., ou 
applicar á referida construcção o regímen estabelecido no art. 3º d·a lei n. 1.126, 
de 15 de dezembro de 1903, fixando-se em 50:000$ o preço maximo kilome-
trico da construcção. · 

1Sala d.as sessões, 26 de agosto de 1912. - Costa Ribeiro. - Borges da 
.Fonseca. - Meira de Vasconcellos. - Augusto Amaral. - Erasmo de M·a
cedo. - Aristarcho Lopes. - Simões Barbosa. 

N. 95 - Fica o Presidente da •Republica autoriza.do a entrar em accôrdo 
·com ia The Great Western of Railway Company, para o fim de incorporar 
as linhas federaes . a ella arrendadas á Estrada .de Feno de Ribeirão a Bo
nito', no Estado de Pernambuco, de propriedade da referia companhi•a, con
tratando ao mesmo tempo ·com ella ·a construcção d·o prolongamento da citada 
estrada,, da estação de Cortez a Bonito ou de outro ponto mais .conveniente 
entre as estações de 1Ilhas das Flores e Cortez, até aquel.\a cidade, de accôrdo 
com o regímen estabelecido no art. . 3° da lei n. 1. 126, de 15 de dezembro 
de 1903, fix,ando·.se em 60 :000$ o preço maximo do kit.o metro da con
strucção. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1912. - Costa Ribeiro. - Manoel 
Borba- - Netto Campello. - Augusto Amaral. - Aristarcho Lopes. - Meira 
de Y·asconcellos. - Borges da Fonseca. - Erasmo de Macedo. - Cunha 
e Vasconcellos. - Simões.. Barbosa. 

N . 96 - Fica o .Presidente da Repuhlica autorizado 'ª contractar com o 
engenheiro José Antonio Saraiva, ou com quem melhores vantagens off.ere
cer, conforme o regímen estabelecido no art. 3º da lei n. 1. 126,, de 1903, 

·a construcção de uma linha ferrea, na extensão' de 132klm,500, partindo do 
Recife á cidade de Pedr-as de Fogo, na Parahyba, nã-0 excedendo de 62 :000$ 
o ·preço maximo kilometrico de construcção, send·o aproveitados os estudos 
já · feitos pelo mesmo engenheiro e approvados pelo governo )lo Estado de 
Pernambuco. 

1Sala das sessões, 27 de agosto de 1912. - Cunha VasconceHos. - Costa 
Ribeiro. ---: Netto Campello. - Manoel Borba. - Simões Barbosa. - Meir·a 
de Vasconcellos. 

N. 97 - Para onde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar -construir, conforme o regímen es

tabeJ.ecido pela lei n. 1. 126, de 1903, uma linha ferrea partindo de Ayrã:o ou 
ponto mais proximo . ou conveniente de Maná:os e diri.gindo-·s.e ás fronteiras de 
v .enezuela pelo valle do · rio Negro no Amazonas, não excedendo de 70 :000$ 
o preço maximo ki-lometrico de construcção. · 

Sala das sessõe·s, 26 de agosto ·de 1912. - A. · Monteiro de Souza. -
Aurelio Amorim~ ' 

N. 98 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um auxilio de 
35 :000$ por kilometro para a construc~ão de estradas de ferro dé penetra· 
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ção de bitola ·de 1 metro que, partindo dos pontos. mais convenientes da região 
amazonica, preencham os s·eguintes fins: 

1 º, que augmentem immediatamente as producções das riquezas natu
raes e o seu melhor aprov·eitamento; 

2º, .que .as suas margens. possam ser colonizadas e nellas possam com 
vantagem ser estabe·lecidas as diversas industrias agrii:olas; 

3º, que ponham em communicação pontos até hoj-e inexplorados ou es.
trategi·cos, ou terminem em pontos fluviaes onde a navegação seja franca 
durante o anno inteiro; J 

4º, que revertam á União no ·praso de 90 amrns sem onus algum para o 
Thesouro. 

Art. O pa·gamento só se fará por trechos de 10 kilometros no minimo, 
inteiramente promptos, e na especie •estipulada pe_la lei n. 1. 126, de 13 de 
dezembro d·e 1903. 

1Sala das sessões, 26 de agost·o de 19·12- - Antonio 'Nogueira. Aurelio· 
Amori:m. 

N. 99 - justificação 

.Cons.iderando que a caasa -primordial de todas as difficuld·ad.es e con
tratempos, quer sob o ponto de vist·a po.Jitico, ·quer sob o aspecto economico 
e '.administrativo, occorridos no Territor'to do Acre, está no seu quasi isola
mento, ·pelas naturaes condições dos. rios que lhes serve de vias de . commu-
nicações: · 

Considerando que si essas communicações são precarias e demoradas 
durante o periodo d.a encqente, são po-r ·as.sim dizer nullas nas épocas d.e 
vas·ante; 

Con·siderando que as actuaes communicaçõ·es entre Manáos e Villa Rio 
Branco são feitas . nas épocas d•as enchentes e .em boas condições, em 21 
dias e nas épocas de vasante, cerca de sete mezes, durante o anno, em con
dições pr.ecarias em l•anchas e canoas e em tempo nunca inferi.ar a 40 dias; 

.Considerando que uma estrada de ferro partindo da cidade d·e Labrea, no 
rio Purús, Estad·o do Amazonas, seguindo o divi·sor das 1aguas entre Purús e 
Ituxi, vá terminar na Villa Rio Branco, facilitará enormemente as communica
ções durante todo anno; 

Co·nsiderando que o desenvolvimento desta estrada poderá ser de cerca 
de 450 kilometros, approximadamente, por.á distante Labrea d·e Villa Rio 
Branco, sómente, com 12 horas, no maximo, de estrada de. ferro; 

Considerando que o ramal Villa Rio Br.anco ·a Senna Madureira collo
cará -esta p-refeitura a 4 horas daquel!a ·e atravessará zo·na muito habitada e 
com riquissimos ·s.erin.gaes; 

.Considerando ia grande sahida de borracha do territorio ·do Acre pelo rio 
Purús; 

Considerando que, construi.do o trecho entre· cidade - da Labrea e Vma 
Rio Branco, ficar.á a viagem entre o porto de Manáos e Labrea em tres dias 
de navegação e dahi a Villa ·Rio Branco em 12 horas de 0est11ada .de fer-ro, isto 
é, tres dias e meio d·e Manáos a Vi11a -Rio Branco, quando actualmente se 
gastam 21 dias em boas condições; · 

Gonsi'd·e!"ando, finalmente, que a .construcção dia Estrada de Ferro da 
Labrea a Villa Rio Branco será a realização da anciada ligação rapida do Ter
ritorio do Acre e vaJ.1e do Purús com o porto de Manáos. 

0.fferecemos ·a seguinte emenda: 
Onde convier: 
Fica o Poder 'Executivo auto'rizado a promover a constmcção de uma 

-estrada de ferro partindo da ·cidade da 1Labrea, no 'Estado do Amazonas, á 
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Villá Rio-Branco, no D-epartamento do Alto A,cre, com ramaes para Senna 
- Madureira, no Alto Purús, e cidade do Xapury, sob ·as seguintes clausulas: 

a) a estrada terá um metro de bitola, sendo o peso· dos trilhos 'Pºr metro 
corrente de 32 kilos, sendo a rampa maxima -de 1, 5 % ; 

b T a tabella dos fretes cobrndos pela estrada deverá ser approvada pelo 
Governo Federal; . . 

e) o Gov-erno concederá uma subvenção kilomet(ica para a construcção, 
que não poderá ·exceder a setenta contos d'e réis, ou seja 70 % menos -Oo 
custo kilometrico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, agora construida 
na mesma zona; , 

d) OS •Constructores obedecerão integralmente ás prescripções technicas 
estatui,das pe\a Repartição Fiscal de Estradas de Ferro. 

Os constructores ou ·emprez.a que •para ess·e fim se organizar, terão o 
arrendamento pelo prazo de noventa ·a-nnos, findo os quaes passará para a 
União. 

Sala das sessões, 26 de Agosto de 1912. - Aure!io Amorim. - Antonio 
Nogueira. - A. Monté"fro. ~ Wl. de Souza. - Luciano Pereira. 

N. 100 - Onde convier: 
fica o Governo autorizado a fazer a despeza necessaria com a con

str.u,cção do ,prolongamento da Estrada de .ferro, do Esfado da Parahyba, de 
Picuhy a Patos, de ac·côrdo com · a lei -n. 1.225, de 15 de Dezembro de 
1903, não devendo a desp·eza a effectua1r-se !exceder . a importancia de 
50 :000$ por kilometro. 

Sala das 'sessões, 28 de Agosto de 1912. ~ Simeão Leaí. - CamH!o de 
Hollanda. 

N. 101 - Onde ·Convier: 
.Fica o Governo autoriz,ado a fazer -a despeza necessaria com a con

stru,cção de uma ·estra-da de ferro que, partindo do porto d·e Mossoró, atra
vesse os Estados do 1Rio Grande do Norte e 1P;tra·hyba e vá entroncar no 
ponto ·mais conveniente da rêde de viação ferrea do norte do Brasil, de ac
córdo com a lei n. 1.225, de 15 de Dezembro de 1903, e o numero XXVI do 
art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de Dezembro de 1903 que continúa em vigor, 
nãô devendo a despeza a effe.ctuar-se ex-ced'er a importancia de 50 :OÔ0$000 
por k,ilometro. 

Sala das sessõe·s, 26 de Agosto de 1912. - Eloy de Souza. - ]. La
martine. - ,Augusto Monteiro. 

N. 102 - Fica o Governo autoriza.do a contractar com quem mel:hores 
vantagens aprese-ntar ou em igualdade de condições com o cidadão José 
Domingos •Mend~s, por si ou por empreza que org,anizar, a construcção de 
uma estrada de -ferro que, partindo ·da bahia Cabralia, no Estado da Bahia, 
se dirija a Paraca'tú, no Estado d-e Minas Geraes, ligando as cidades e po
voações de Salto Grande, Salinas, Grão-1Mogol, Montes Claros, J equitahy, 
Pirapo·ra e Paracatú, de accôrdo com os ·decretos ns. 7. 562, de 23 d'e Se
tembro de 1909, e 7. 878, de 28 de Fevereiro de 1910, não devendo a média 
da uriidade kilometrica ·exceder o . preço de 50:000$, attendendo o requeri
mento apresentado ·pelo mesmo cidadão. 

Sala das sessões, 28 de Agosto de 1912. ,........ Moniz de Carvalho. 

N. 103 - Art. <Fica o Governo autorizado ·a ;prolongar a Estrada de 
Ferro de Alagoinhas à Joaz,eiro (Estrada da Ba•hia) .á ddade de Therezina, 
passando por Paulista, J aicós e Oeiras (Estado do 1Piauhy), despendendo no 
presente exerci cio até 500 :000$000. 
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N. 104 - Fica o Governo autorizado a contrnctar com quem melhores 
vantagens apresentar ou, em ,igualdade de condições, com os cidadãos Dr. 
José Getulio Monteiro, Asdrubal Augusto do Nascimento e ·Martinho Cha
ves, por si ou empreza que organizarem, a construcção de ruma es•trada de 
ferro que, p•al'tindo das ruínas de Santa Maria, na fóz de Jguassú, no Estado 
dü Paraná, atravesse as z:onas de hervas dess:e Estado, chegando a Salto 
Grande de Paranapanema, Estado de S. Paulo; siga na direcç.ão de Campos 
Novos, cruzando a Estrada -de ,ferro Noroéste do Brasil e a estação de Santa 
Cruz, passando os úos Tieté e Turvo é penetr.e no Estado de Minas Geraes; 
sirva a Araguary, Estrella do Sul, Sol.edad·e, Paracatú, S. Luiz e Carapinas, 
nes&e Estado; entre no Estado de Goyaz, passando em Formosa e se des
envolva ·pelo vane do rio 1Maranhão; passando em Pilar, até internar no ter
ritorio do Estado de Matto-Grosso, nas •proximidades da •confl.uencia dos rios 
Araes e Pindahyba, atr:wesse o rio Manso, servindo ·a Rosado,. Tres Barras 
e Trombas, procurando os campos d·e 1Parecio, atrnv·essando o vau.e do J a
mary até a·s visinhanças de sua embo-ca·dura no Madeira e attingindo Santo 
Antunio, ponto terminal, de onde ;parte a ·Estrada de v·erro Madefra a Ma
mo!'é, 

A concessão será feita de accôrdo ·com os decretos ns. 7. 502, de 23 de 
Setembro de 1909, ·e 7 .878, de 28 de Pev·ereiro de 1910, não dev.endo a 
méd·ia da unidad·e kilometrica •exceder o preço de 50 :000$, attend.endo-s·e 
assim ao requerimento apresentado pelos mesmos dda·dãos ao Congresso. 

Sala das 'Sessões, 29 de Agosto de 1912. - 1Mon·iz de Carvalho. - Ole
gario .Pinto. - Octavio Mangabeira. - Alfredo de Mavignier. - Etasmo 
qe Mr.oedo. - Pereira Teixeir:a. - Ubaldino de Assis. -

N. 105 - Art. ,fica o Governo autorizado a contractar com a Com-
panhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, ou ·com quem mais van
tagens offerec,er, sob ü r.egimen d·a lei n. 1. 126, de 15 de Dezemrbro de 
1903, a construcção de um ramal que, partindo do ponto mais conv.eniente, 

· em trafego, da lin•ha de Uberaba a Araguary, termine na cidade de Esttella 
do Sul, podendo emittir apoiices até ao valor de 3 . 000 :000$ para att.ehder á 
des•peza com a r.eferida construcçã·o. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1912. - Rodolpho Paixão. - Afranio 
de Mella Franco. - J ayme Gomes. - ·F. Paoliello. 

N. 106 - Ondé convoier: 
Art. Contin].Í1a em vigor o ar:t. 18, n. X'LIII, 1º 1e 2º, da lei n. 2.221, 

de 30 ·d·e Dezembro de 1909, pod.endo o Governo abrir credito até á impor
tanc~a Je 3. 000 :000$ para attender á d·espeza com os estudos e construcção 
da estrada de ferro e ramal a que se ref.ere a citada d-ispsoição. 

Sala das st'.ssões, 28 de .A!go'Sto de 1912. - Rodolpho Paixão. 

N . 107 - Art. fica o Governo autoriz.ado a incorporar ao plano da 
viação ferrea balhiana· a ligação da Estrada de Ferro Central da Bahia á 
Estrada de Ferro de Nazar·eth, de propriedade do mesmo Estado, construindo 
um ramal, que partirá de ponto mais adequado desta •estrada até o porto de 
salina~, não podendo d·ispender na vigencia · áesta l•ei mais de 3 . 000:000$ 
com as obras nec-essarias. 

Sala das sessões, · de Agosto de 1912. - Moniz de Carvalho. 

As .emendas de ns. 94 a 107 consignam autorização para a construcçãó 
de estradias de forro, a maior 1parte das .quaes pelo regímen da 1ei nu- . 
mero 1.126. · 
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Pelo simples enunciado das emenda·s não se póde a1u1zar da extensão 
em k.Uometros e nem do custo das estradas que ellas autorizam . 

.Os quadros juntos, de ns. 1 a 9, esclarecem, tanto quanto possível as 
nossas responsabilidades em relação, a estradas de ferro, com excepção das 
que são custeadas pelo Gov·erno, directamente. · 

O quadro · n. 6 attesta, com segurança, a nossa responsabitidad:e actual, 
pois resume as •quantias já dispendidas e as que já foram oontrahidas para 
construcção· d·e ·estradas e que estão em d·epos·ito, e pelas quaes pagaremos 
juros. 

Por ella se evidencia .que as importancias, · papel, já montam a 
147 .. 625.:503$152, e as ouro a 422.939:557$428, exigindo umas .e outras, 
para o serviço de juros, 7 .691 :071$833, papel, ·e 20.011 :339$719, ouro. 

Como, .porém, as quotas de arrendamento ' já importam em 5 .285 :310$661 
e algumas estradas, que têm garantia de juros, já deram, ·em 1911, o s·aldo de 
842 :270'$726, (.quadro n. 5) devemos subtrahir essa receita, na ·importancia 
de 6.131 :581$387 dos juros, papel, -ficando assim com uma responsabilidade 
real de 1. 559 :490$450, papel, e 20. 011 :339$719, ouro, para .fazer face aos 
juros pelos capitaes .empregados e em d.eposito para serem empregados em 
construcção d·e ·estradas ·de ferro . · 

Não .é fóra de pmposito rep:eti.r que não levamos em linha de conta, 
nesse estudo, os capitaes empregados nas ·estradas ele ferro autorizadas pelo 
Governo. 

Accresce que o qua.dro n. 6 só resume as quanüas já levantadas e que 
longe estão de corresponder ·ao necessario á .constrncção das estradas já 
·concedidas, pois para algumas ainda não foram feitas operações e para 
outr:is foram feitas operações necessarias ap(!nas a determinadas secções. 

O .quadro n. 7 consi·gna a e~ten·são· provavel das estradas oontractadas e 
cuja construcção paga pelo Governo. , · · 

Essa ·extensão provavel é, em algarismos redondos, de 1·2. 000 kilometros. 
tomando-lhe, por média o preço de 60 :000$ para o custo kilometrico 

d·a construcção, teremos um total de 720. 000 :000$000. 
E o custo kÜometrico de 60:000$ é, a meu v•er, o minimo , e 'não o mé

dio, pois em diversas das estradais d·e .ferro ·consignadas no quadro n. 7 
tem sido elle grandemente ·excedido. · 

Se _a esses 720 . 000 :000$ addidonarmos as quantias dispendidas com 
encampações (24.000:000$, papel, e 147.584:074$920, ouro, quadro n. 7) 
e a.quellas que gozam · de ·garantia de juros ( 30 .. 979 :667$614, p~pel, e 
140.257:879$508, ouro, .quadro n. 4), feita a conver>são do ouro a papel. 
teremos a somma d·e 1.262.332:570$597, que exije para o serviço de juros, 
a razão de 5 o/o ao anno, a quantia de 63. 116 :628$529. 

iNão ·nos amedrontari:a ·essa cifra, que, infeJ.izmente, só pód·e estar 
errada para ·mais, se na concessão .e construcção das estradas de ferro se 
estivesse obedecendo ao espírito da lei n. 1. 126, qual o d•e faz.er fa.c·e ao 
serviço d·e juros e amortização •com a renda das estr·ad'as, erri favor de cuja 
construcção fossem emittidas as apoiices. 

Bssa lei, po11ém, tem sido ·desvirtuada e ha, por aihi afóra, grossa som
ma de c~ital empatado em obr:;t•s .que levarão ainda tempo sem conta a 
•produzir. 

E' ,que o ganho na construcção tem predominado sobre a conveniencia 
da estrnda, que, para ser util, precisa ser posta em trafego. 

Como rem.edio ·effkaz contra esse mal só vemos ·a adopção do paga
mento por trechos re·aLmente construidos e postos eim trafego. 

Assim o•s concessionarias terão interesse ·em concentrar esforços na 
construcção systematizada de •tr·echos que serão desde logo postos em trafego 
e qu·e, além do s·erviço prestado ·á expansão ·economica das zonas que atra-
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v.es·sam, começarão a produz.ir receita .que, se não compensar, minora· ao 
me·nos a despeza com o .serviço de juros do capital nel!es ·empatado. 

Çonvencida de ·que a mul-tiplkação das vias d.e communicai;;ão é o maior 
factor do progresso de um paiz, mas não se esquecendo de que a rêde 
ferro-viaria, par.a ·produzir o beneficio de que é capaz, comp'ensando os 
gastos .e sacrif.icios da .construcção, d•ev·e obedec·er a um plano intelligenté, 
pré'Viamente traçad·o, e nã.o se julgando habilitada a diz,er sobre a conve
niencia de todas as estradas cuja construcção as ·emendas dé ns. 94 a 107 
autorizam, a comrnissão propõe a acceitação, em ·blóco, de todas ·esses emen
das, ma'S para ·constitufrem proj·ecto a•p;wte, com o seguinte additivo, que lhes 
propõe: • 

Art. Para a construcção das estradas de ferro constantes dos "artigos 
retro ,. uma v·ez que sejam de inter·es•se geral, o Go'Verno poderá emittir 
àpolices pape'!, de juro de 5 o/o ao anno ; me·d'i-ante as seguintes cond·ições: 

a) As apoli<ces serão emittidas ao par e ·entre·gues ao constructor á 
medida que o mesmo fôr conclui·ndo .e pondo em trafego trechos nunca In
fer.iores a 10 kilometros. 

b) O custo da construcção, .apurnào sempre em concurrenda publicá, 
não poderá ser superior, para o total da linha, a 45 :000$ por kilometro, in
cluindo o material rodante na propcir.ção que o Governo .determinar. 

e) A' medida que @ Governo fôr recebendo e •paga11do os trechos postos 
em trafego•, ·irá fazendo .arrendamento provisorio dos mesmos ao constructor, 
não levand:o em conta da renda o transporte do •pessoal ·e materiaf destinado 
á construcção da estradia . · 

:d) Terminada que s·e}a a construcção da estrada .e •posta toda ella em 
traf•ego, o Governo chamará, por editaes com o ,prazo. nunca inferior a seis 
mezes, ·Cfncurrencia para o arrend.amento. definitiv·o e com o prazo maximo 
de 60 annos. , · 

e) Para o arr·end·amento ckfiniüvo o Governo levará em consideração, 
além d·e outras co·ndições, a quota de arr·endamento, a barateza dos fretes 
e a sua revi.são quinquennal, ·de accôrdo com o desenvol•vimento do trafego 
e a •conv•enienc·ia ·de protecção a tal ou qual gefiero de producção. 

f) Para -o arrendamento definitivo te rá preferencia o :const·ructor. 
I . Essa pref.erencia s·e entende ·ainda q,ue a sua proposta, ;a•valiada em 

•dinheiro, seja oinf.erfor a 4 % sobre a quantia correspondente a 10 % do 
. custo total da estrada . 

. iII. Desd·e que não se verifique a 1hypo.these do n. 1, o Gov·erno, ào 
co·nced·er a-- outrem · o ·arrendamento, dará ao ·construcwr, a titulo · de bonifi
cação, ·em apolices-•p.a,pel de 5 %., uma quantia correspond•ente a 10 % · dto 
custo total da estrada. · 

g) Desd·e que a quota de arrendamento exceda a quantia necessaria ao 
paigamento dus .juros das apoiices emittidais para a .construcção dá. ·estrada 
e que .terão ·e·ssa d•eclaração, o excedente será applicado, annualmente, na 
amortiz·ação das mesmas apolkes, .a .qual será feita por compra, s·e estiverem 
-ellas abaixo do par, e por sorteio., se estiverem ao pa-r ou acima. 

§ 1. Igual regímen deverá 'Ser ap·p~ ica,do ás outras .estrndas de ferro 
de <foncessão federal, ainda não ·contractadas. ' ·. _ 

§ 2. O Governo poderá, pelo processo deste artigo, lettras a .e b, con
trnctar a construcção ·dos prolongamentos .e rama·es dtas estradas de ferro 
cust·eadas pela União, devendo, ness·e caso, ser o pagamento feito por tre
chos de 10 kilometros, promptos ·para o trafego, com o desconto da quota 
C·orrespondente ao material rodante e augmen.to da bonincação a que se 
refere o n. II da lettra f. 
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. QUADRO N. 1 - Certificados de pagamento já á pedidos - Estradas em 
coristrucção de accôrdo com a lei n. 1. 126, pagamento em apoiices de juro 
de 5 % (papel ) : 

Madeira-Mamoré . .... .... . . . .. .... . ... ....... .. ... .. . 
S. Luiz a Caxias . .. . . ... . . . . .. . ...... .. ..... . ... .. . . 
Centr!\'l do Rio Grande do Norte . .. . . .... . . . . ..... . .. : . . 
S?bra} (prolong~~ento) . · ...... .. .. ..... · .... . .. . .... . . . 
T1mbo a Pro.pf!a .. .. . · .. ... ... .. ... . ... . . . . . .. .. ..... . 
Viação Gei:al da ~ahi a ... . ......... .. .. . . .. . . . . '. . .. . 
Ma.ri-cá (prolongamento) ... .. ....... . ......... . . ... . . 
Passo Fundo ao Uruguay . .. .... ... .... . ... .. ..... . . .. . 
.S . Luiz a S. Pedr·o . .. .. . .. . .. ......... .. .. .. .... .... . 
S. Thia.go a S. Borj a . .... .... .... . . . .. . .. .. . . ..... .. , 
S. Pedro a Ja1guary . ... . .... ... . . . . ........ .. ... . . . . . 
Basilio a J aguarão . . ... . .. ... .. . ~ .. ... ... .. .... . ..... . 
Megrete a Quarahy .. .. · ... . .. .. ... .. . .... ... .. ... .. . . 
Sant'Anna d-o Liv.ramento .. . ... ... .... . .. . .. . .. ..... . . 
lta'qúi a S. Borja . .. ... . ... . .. .. . · . .. ... · ... , .. .... . . . 

Ju ros .. .. .. . , .. . .. .. . . ... . .... .... ......... .... . . . . . . 

35. 978: 194$030 
12. 178:481$007 
9. 743: 149$325 
3 .747:592$376 

13 .. 172:869$745 
5. 012:646$760 
1.302:595$463 
4 . 7 42 :070$665 

161 :450$906 
53:808$2.19 

236:040$463 
165:887$737 
60 :502$977 

128:675$359 
5.961 :870$506 

92.645:835$538 

4. 632:291 $777 

A Madeira-Mamoré r ecebeu mais 4.000 :000$ -em dinheiro. 

QUADRO N. 2 - Titulas emitt,idos, juros de 4 %, ouro: 

Cambio de 27 d. 

Rêde Cearense . . . ... .. .. . . ... .... . ... . . . 
Rêde Bahiana .. . .. . . ........ . ... . . .... . 
Santa Catharina ..... ... ....... . ... . ... . 
Goyaz '. .. . . .... .. .. .. . . .... ... . . . . .. . . 
Noroeste . . .... . .. . ..... . .... . .. ..... . . . 

f 2 .400 .000 
f 2.40Q .OOO 
f 2 .400.000 
f 4.000 .000 
f 4 .000 .000 

f 15 . 200 . 000 
Juros • ,• .. . .. . .. .. . ..... .. . . ... . .. .. . .. .. . . . ..... . . . 

Depos.itos provenientes das emissões acima : 

Rê de Cearense . . .... . .. . . 
Rêd<e Bahia na .. .. .. . ... . ... ... . . . 
Santa Catharina . . . ... ... .. . . . . . . . 
Goyaz ...... . .. ..... . ... .. .. ... '. 
Noroeste . . . .. . . . . ... . . . · . .. . .. .. . 

A ·cambio de 27 d. 

83 % f 
83 % f 
84 % f 

a10 · par f 
ao ·par f 

1.992.000 
1.992.000 
2 .016.000 
4 .000.000 
4.000 .000 

21 .331 :200$000 
21 .331 :200$000 
21.331 :200$000 
35. 552:000$000 
35 .552:000$000 

135 .097:600$000 
5 .403:904$000 

17.704:896$000 
17.704 :896$000 
17 .918 :208$000 
35 .552 :000$000 
35.552:000$000 

z 14.000.000 124 . 552 :000$000 
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Observação - Por conta i:lestes depositos já fora·m ex.pedidos os seguin
tes certificados, sendo que suas importancias não d,ev·em ser tomadas ·em con
sideração, porque já e·stão i:nc~luidas nas res·ponsabilidad•es consignadas rio 
qua.dro de fls. n. 6. 

Rêde Cearense (ouro) . . .. .... . .... ... . 
Goy.az . .. . ... .. . . .. . ........ . .... . .. . 
No r:oeste ... . . . .. ... . . .. ... .. . :· . . .. . . . 

. 590:094$584 ou 5: 66.442 
7.996:035$872 ou 5: 899.644 

17.832:980$968 ou 5: 2.006 .411 

26 .419 :111$424 ou 5: 2 .972.497 

QUADRO N. 3 - Respo1nsabilidad'es pelas Estradas en campad!as: 

Capital : 

Estra-das 
Muzambinho .. . . . .. . .... . . 
Bahia-.Minas . ..... ..... .. . 
Natal-Nova Cruz .... . .. . . . 
Conde d'.Eu . . . . ...... .. . . . . 
Recife-S . Fr.ancisoo . .. .. .. . 
Central de Alagoas ... . . .. . 
Bahia-S. Francisco .. . .. · . . . . 
Rama•! de Timbó .. .. . .. .. . 
Central · da Bahia ... ... . .. . 
Thereza Ohristina ..... .. . 
Paraná ...... . . . .... . . . . . 
Santa Maria-Uruguay ..... . 
Minas e Rio . . . . ..... .. .. . 
Rio Grande a Bagé .... . .. . 

Juros : 

Estradas 

Muzambinho . .. . ... . : . .. . 
Bahi.a>Mínas . .. . .. · ... . . : .. 
Natal-Nova Cruz . .... . . .. . 
Cond·e d ' Eu ..... .... .... .. 
Reci fe-S. Francisco .. ... .. . 
Centra.\ ·de Alagoas . . .. . . . . 
Bah i a~s. Francisco .. . . .. . . 
Ram al d·e Timbó .... . . .. . . 
Central da Bahia .. . ..... . . 
Thereza Christina . . . .. .. . . . 
Paraná .... .. ..... . . . . · .. . 
Santa Maria-Uruguay .. . .. . 
Minas e Rio .. .. .... · ...... . 
Rio Çrande a Bagé .. ... . . . 

427.800 
615.000 

1.637 .200 
760.000 

2.265 .000 
167. 500 

1. 150 .000 
465. 100 

3.662 .720 
1.605 .000 
1.850.000 . 
2 .013.640 

16. 61·8. 960 

5: 

427.800 
615 .000 

1.637 .200 
760.000 

2.265 .000 
167.500 

1.150.000 
465. 100 

3.662.720 
1.605.00P 
1.850.000 
2.013.640-

16.618 .960 

Ouro 

147 .584:074$920 

Ouro 

5 .891 :922$948 

Papel 

12.000:000$000 
12.000:000$000 

24 .000:000$000 

Pa11el 
600 :000$000 
600:000$000 

1.200:000$000 
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QUADRO N. 4 - Responsabilidade por garan~ba de juros 

Capita1 : 

Entrndas 
Caxias-,Cajazeiras .. .. .. ...... . . . . . . . . 
Santo Eduardo .... .... . .. ... ..... ... . . 
Central ide Ma·ca1hé ........... . ..... . 
Barão de Araruma ...... ............. · · 
Sorocabana ...... . ..... .. ..... ....... . 
Araguary . .. . ..... ... .... . . .. ... . .... . 
AlcC>baça a P. Rainha . . . ... . .. . ..... . . 
Quarahy a Itaqui . .... .... ..... . .... . 
S. Paulo-<Rio Grande .. .. ... .... ..... . . 
Victoria a Diamantina ..... ... . . .... . . 
Bahurú a Itapura .......... ..... .... .. 
Estrada de Ferro de Goyaz ........... . 

Papel 
2.214:774$517 
2.796:900$000 
1 . 100 ; 805$897 
1.543:200$000 

14.040:000$00(1 
8.430:000$000 

759:987:)200 

Ouro 

4. fül9 :312$500 
6.000:000$000 

72. 901 :904$444 
32 .872:662$564 
13.284:000$000 
7.500:000$000 

30.979:667$614 140 .257:879$508 

Juros: 

Entradas 
Caxias-Caj.azeiras . .... . . .... . . ...... . 
Santo 1Eduardo ... ..... ... .... ..... ... . 
Central de Ma·ca'hé ......... . ..... .... . 
Barão de Araruarna ..... .... . . , ..... . 
Sorocabana ........ . . . . . .. · .. . . .. . .. . 
Araguary . . • .. .. . . ..... ... .. . .. ... ... 
Akobaça a P. Rainha .. .. .... . .. .. ... . 
Quarahy a Haqui . . ... ..... .. .. . .... . . 
S. Paulo-'füo Grande . .. ..... . . .. .. ... . 
Victori·a a Diamantina .......... ..... . 
Bahurú a ltap:ura ................... .. 
Estrada de Ferro de Goyaz ....... . -.. . . 

Papel 
132:886$471 
167:814$000 
71 :808$353 
92:592$000 

842:400$000 
505:S00$000 

45:47'9$232 

1 . 858 :780$056 

Ouro 

281 :958$750 
360:000$000 

4 . 554 ; 154$267 
1.972:359$754 

792:040$000 
450:000$000 

8.715:512$771 

QUADRO N. 5 - SaWo de 1911 das estradas de ferro qiie teem garan'bia de_ 
juros e que diminuem a reisponsabfüdade 

Caxias-.Ca j azeiras .... . . ... . . .. .. : .................... . 
S-Orocabana ..... ... . ... : ... . .................... . .. . . . 
Quarahy a Ita·quL . : .... , . . ...... . . , . . ..... , . ........ , . . 

4:218$233 
834:712$539 

3:339$954 

842;270$726 
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Quotas de arrenda.menta em 1911, que d'im,~nuem as reis,ponsabUidades 

Viação Geral da Bahia . .... ............. .. . ..... . ... .. . 
Rêde .Cearense . . . ....... .. ...... . . .... ... .... .. ... .. : . 
Compagnie Auxiliaire .... .. ..... . .. .. . .. .. .... . · ,. ... .. . 
Rêde Sul Mineira ... ....... .. ....... . .. . ....... .. · · ... . 
Great Western .... . .. .... ... ... ...... . . .. ..... . . . ..... . 
Rêde Paraná-Santa Catharina ...... .. . . . .. .. . .. . . .... .. . 

QU ADRO N: 6 - Resumo das responsabfü(iade.s 

Çapital: 
Papel 

Apoliccs emitüd·as para ·C·onstrucção ... . 92.645:835$538 

223:305$764 
' 372:741$800 

811 :908$480 
653:527$359 
739:565$193 

2.488:262$065 

5. 289 :310$661 

Ouro 

Titulos emittidos para construcção ... .. . 
Encampaçã·o das estradas .. ...... .. ... . 
Garantiia de juros . . ...... ; ....... ... . . 

135.096:600$000 
24.000:000$000 147 .584:074$920 
30 .979:667$614 140.257 :879$508 

147. 625 :50.3$152 422. 939 :·557$428 

Juros: 

Apo:Iices emittidas para c-onstrucção.... 4.632:2-91 $7.77 
Titulos .emitüdos para c,onstrucção .. ... . 
Encampaçã.o das e~tradas. . . . . . . . . . . . . . 1. 200 :000'$000 
Garantia de juros .. . .. .......... ; . . . . . 1 . 858 :7'80$056 

5 .403:904$000 
5.891 :992$948 
8 .715:512$771 

7 .691:071 $833 20.011:339$719 

Deduzindo: 

Quotas de ar·rend.amento ............. . 
Saldo das estradas coni garantia ... ... . 

5.289:3 10$661 
842:270$726 6.131 :581 $387 

fi.ca a resp-onsabHida.d·e actuál .reduzida a: · 

Ouro 
Papel 

20.011 :339$719 
1.559:490$450 

QUAPRO N. 7 - Exte1~são provllflJel das estradas contractadas e cuja COrNS>tru· 
cção é paga pelo Governo · 

Madeira-Mamoré ... . ...... ... ..... . ......... .. ..... ...... . . 
Prolongamento de Sobra.J ... .... , .' .. ...... .................. . 
Rêd·e-Cearense ... . ... .. . . .. ............... . .. . , . . ... ...... . 

Kilotnetros 
'. 

364 
120 

1.605 
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S. Lui:: a Caxias .. .. . . ..................... .. · . · . .. ........ . 
Timbó a P.ro.priá. \ .......... . .......... · . · · · · · · · · · · · · · · ... .. . 
Central do Rio Grand·e do Norte ........ .. .. · · · , · · · · · · . .. ... : .. 
Via'çíío Gera'! da •Bahia ......... ... . ..... . ..... · · · · ....... ... . 
Prolongamento da Maricá ..... ... ........ ... · . · · · · · · . .. .. .. . . 
Noroeste do Brazil . ....... ... .... . .. ... . . · · · · · · · · · · · · . ... . . . 
Goyaz . . . ... ... . . .... , . · ...... ... ... . ... · ·. · · · · · ··· ... .... . . 
No Rio Grande do Su·l . . .... ... . . . ....... · , · · · · · · · · · ..... . . . 
Manhuassú . . . · .... ....... . .... ... .. .. . ......... · · · .. . ...... .. 
Therezopolis .... . : ........... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Santa Catharina . .. ... . . ...... .. ..... .... .. .. .... . .. . . . . .. .. . 
Norte ·d O· .Paraná ...... . ..... ..... ... .. . . · · . · · . · · · · · · · · · · ' . · .. 

Kilometros 

376 
344 
606 

2.873 
64 

966 
1. 551 

816 
600 
400 

1. 100 
ZüO 

11.979 

Calcu1ando 60:000$· ·por kilometro , temos 12.000 X 60:000$ = 
7·20. 000 :000$000. 

QUADRO N. 8 - Sabdos do·s depo'S1itos 

Rêde Bahiana ... , ... ; :' .. ... . ... . ...... . 
Rêde Cearense .. ...... . .. ... .. . .... . . .. .. 
Santa Catharina . . , .... .. . .. : ..... . . ... . 
Goyaz ........ .. . .... . . .............. . 
Noro;este .... . . ... .. ... . . . .. .... .. . .... . 

i 1. 992 . 000 
i 1 . 9·24 . 558 
i . 2.0116.000 
i 3.100.356 
i 1.993.589 

Cambio de 27 
17.704:896$000 
17 .114:801 $4 16 
17.918:208$000' 
27.555:964$128 
17 . 619 : o 19$032 . 

i J 1 . 026. 503 . 97. 91·2 :888$576 

Os juros dos deposites f.eitos em Bancos estrangeiros são creditados ao 
Governo, não tend·o, porém, dados para determinai-os sinão quando apuradas 
.as quantias que vã0 sendo levanta das . 

QUADRO N. 9 - ·Deduzindo as importancias já ·paga.s e os saldos dos depositas-

~fiJ~e~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Por .conta d.os depositos, cambio .de 16 d ....... .. ..... . 
,Saldos dos depositos, ·cambio de 16 d .. . . .......... ... . 

9·2. 645 :835$538 
4.000:000$000 

44.587:4,'55$500 
1·65. 397 :545$000 

306.630:836$038 

Resulta_ .a diffe_rença de 4 15. 000:000$ (approximadamente) que têm de 
ser des•pendidos na cons·trucção da ext•ensã.o acima mencionada. 

Em 1913 a res.ponsabilidade com á construcção das ·estradas da Rêde 
Cearense, Bahiana, Santa Cath<irina

1 
Goyaz e Nor·oeste não será augmentada 
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por serem os sald·os dós deposhos ·existentes, e já ~ons1derndos eomo rr spon
sabilidade no quadro n. 6, suff.icientes para pagamento das despezas. 
· Cakulando que as outr·as constrúam 400 kilometros, a responsabilidade 
augmentará de 1 .200 :000$, juros correspond'entes a 24. 000 :000$00b. 

N. 108 - Art. Fica o ,Go•verno autorizádo a entrar •em ·accôrdo ~om o 
Es,tado da Ba·hia para Incorporar á·s estradas .de ferro federâes as de Na
zareth e Santo Amam, propriedades -do mesmo Estado, mediante ind•emni 
zação c-onvencionad;a e r-ealizada de conformidade com -a dis·poskão do 
n. · XXV•I do art. 17 da lei _n. 1.145, de 31 de bezembro de 1903, realizando 
operações de credHo até á quantia de 20.000:000$000. 

1Sala da•s ses•sÕ•es, 29 de Agosto de 1912. - Moniz de Ca1'valho. 
A ·emendia app!ica ao Estado da B·ahia e para determinadas estradas de 

ferro ·a disposição do n. ,XXVI do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de Dezembro 
de 1903, qu·e vem sendo revigorada na l·ei orçamentaria. 

A Commissão , por julgar •preferivel, propõe á. emenda , o seguinte sub-
stitutivo: . 

·"Continúà em vigor a disposição ·do n. XXVI do art. 17 dlá lei n. 1.145, 
de 31 de Dezembro de 1903 . " · 

N. 109 - Fica o Governo autorizad·o a substituir a ·construcção , já 
contractada, da linlha ferr.ea de S. Bo rlj a a •S. Lui z, pelo pro"longamento do 
ramal de Quara•hy a Alegrete, deste ponto até Santiago do Boqueirão, sem 
augmento d'e ·novas d·espeza'S. . . 

Sala das sessões, 29 de Agosto de 1912. - Octavio Rocha. 
A ·emenda póde ser acceita. Autoriza a substituição da construcção de 

uma linha autori zada por ·outra que parece de · maiores vantagens e economi
cas e que mel·hor consultam os interesses da defesa nacional, sem augmento 
de despeza. · 

N. 110 - Accrescente-se onde convier: 
Ficà o Governo autoriz·ad'o: 
1 º, a effectuar a co·nstrucção do prolongamento da via ferrea estrate-1,üca 

que V·em de S. Lui z -e 'S. Bofj a á estação de S. 1Pé dro, deste ponto até Pe-
lo tas. passando por S. Sepé. Caça pava e Ca•ngu5sú; . 

2º, a effectuar a construcção d'o orolong'amento da linha ferrea estra 
te·gica de Sant'Anna do Livramento a S . Sebastião. deste ponto a•té P edras 
Branca:s, pas•sa.nd'o ·por . Lavras, Caçapava e Encruzil<hada. 

Estas linhas serão construidas oelo regimen d'a lei n. 1.126, de 15 de 
Dez·embro -de 1903, ou por -concessão para ·éonstruir e explorar, sem onus 
oara o erario publico e reversão no fim do prazo que não deve exceder de 
60 annos . 

Em qualqu.er cas-o. nas constrll'cções o·u arrendamento, será observado o 
reglmen da concurrencia •pu·blica. . 

Sala da·s · sessões, 26 d·e Agosto de 1912. - Octavio Rec'ha. - João 
Vespucfo. - Joaquim Osorio . 

A' emenda n. 110 a .Commissão propõe o seguinte substi_tutivo: 
Art. ·Fica o Governo autoriz·ado a promover: 
a) a construcção do molongamento da via-ferrea .que vem de S. Luiz 

e S. Borja á e•stação de S. Pedro, desse ponto até Pelotas, passando por 
S . Seoé, Caçapava e Cangussú; 

b) a construccão do proJ.ongamento da linha ferrea de Sant' Anna do 
Livramento a 1S. Sebastião. deste ponto até Pedras Brancas, -passando por 
Lavras , Caca•pava e Encruzilhada; 

e) à ligação cje Caç1l·pava a <S. Gabriel; 

) 
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d) o prolongamento da Es•trada de Ferro S. Luiz até ·á colonia Serro 
Azul, entroncando wril a de Cruz Alta ao Ijuhy; 

e) a const-rucção de uma estrnda de ferro da União de Vktoria á Fóz 
.do Iguassú_, 

§ 1.º A construcção de•ssas estradas de ferro será feita por concessão 
p:;i•ra expt.0ração, · uso e goso, medi·ante ·concurrencia publica, sem onus· para 
o Thesouro, por prazo nunca superior a 90 annos , f.indos os quaes dar-se-ha 
a reversão para a União. ' 

§ 2.° Desd-e que as estradas de f·erro constantes -deste artigo sejam con
sideradas de caracter · estr.ategico, e nãeí haja c0ncurrentés á sua construccão . 
nos te!'mos do ~ 1 º, co Governo po•àet1á applicar--lhes o -regimen do n. LII, 
lettra a do art. 32 da lei n. 2. 356, de 3 l de Dez:embro de 191 O. 

N. 111 - Accrescente-se onde convier: 
ü Poder Executivo, na •vigencia da presen.te lei, fará concluir os es

tudos da Estrada de Ferro de Coroatá . ao Tocantins, rio Estado d0 Mara
nhão, podendo para isso- abri.r os necessarios creditas até á quantia de 
300 :000$000, observadas as disposições da lei n. 1.1-26. de 1903. , 
, ' Sala das sessões,. 27 de Agosto de 1912. - Dunshee de Abranc0hes. -
Ohristino Cruz. - Costa R·odrigues. - Agrippino de Azevedo. - Cunha 
Machado. 

A emenda deve ser rejeitada. O Governà •póde fazer pela Insoectorl!i 
Geral de Estradas de Ferro, independentemente àe autorização legislativa, 
a conclusãio dos est•udos a que eHa se refere. Não se justificari·a, aliás , o 
recurno do regimen da lei n. J..126 para levantamento da quantia de 300 :000$ 
destinados á ' conclusão de estudos de uma estradta de ferro. 

N. 112 - Fica o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios 
para os estudos d.efinitivos, loca cão e organização dos proj edos de oh-ras d:e 
arte e edificios das ·estradas de ferro, cuja coflstmcção fôr determiflada pela 
Presente lei. e para a respectiva fiscalização, até á quantia maxima de 
2 . 500 :000$000 . . . . 

Sala das sessões, 29 de Agosto de l912. - Octavio Rocha. - João· Ves
pucio de A•breu e Silva . 

A emenda deve ser rejeitada. A Inspectoria Federal das Estradas, . a que 
incumbe o -estudo e fiscalização da.s estradas de ferro· de concessão federal , 
está sufficie1'.temente dotada •para fazer o serviço de que cogita a emenda. 

N. Ii3 - Art. o Gov•erno promoverá, na vigencia desta lei, judicial 
mente ou em o'bediencia de disposição expressa dos respectivos contractos, 
a rescisão: immediata dos arrendamentos das estradas de ferro federaes con

. tractad:as com empr-ezas, cu1ja falta de idoneidade fique a·purada pela in
execução -dos mesmos contractos , sacrificando os intere·sses geraes e parti
~..ilarmente os das zonas a que servem as respecti•vas estr·adas. 

Paragrapho unico. Promovida a rescisão, o Governo requererá as me
dic!.as ass·ecuratorias dos bens em cuja p.osse se acham os arrendatarios em 
v.irtude dos contractos celebrados. 

-Sala d·as s-essões, 29 de Agõs.to ·de 1912. - Muniz de .Carvalho. 
A einenda ç!'eve ~er rejeitada. Os contrnctos •Consignam os casos de re

scisão, não sendo ·necessario que ·O Poder Legislativo ordene. a mes.rria ,. dada 
a Inexecução <eontractual. · 

N. 114 __:_ Art. Fica revogado o art. .35 da lei n. 2. 544, de 4 de 
Janeiro de 1912. 
· Sala das sessões 1 28 de Agosto de 1·912. - Irineu Machado. 
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O art. 35, cuja revogação a emenda propõe, preceitúa que "de 1 d',e 
Janeiro d·e 1912 em diante não 1serão ·preenchidos, na Estrada de Ferro 
Central do Brasil, os cargo•s de primeira categoria va.gos em co.nsequenci11 
do acces.so regulamentar." determinando na segunda alinea que· "nenhum .. 
•empregad'o titulado ou jornaleiro terá direito a differenca de vencimentos 
ou de diarias nos casos . em que o substituto estiver ausente '.lo serviÇo por 
motivo de nojo , gala ou ~érias." 
· A emenda a que se consubstandou no art. 35 foi approvada contra 
o voto da Commissão d·e Finanças e em substituição a uma outra, por el!a 
apresentada , e q•ue mais racional lhe pareceu para o Hm que_ se tinha em 
vista - a reducç.ão do pessoal d:a Central, dec\ar,ada . e confess_adamente 
exces·siva. · 

A .. Commissão acceita a emenda. 
·-

N. 115 - Art . Continúa em vigor o art. 32, n. XVIII, _ da . lei 
n. 2.356, de 3.1 de Dezembro ,de 1910. . 

Saia das sessões, 28 de Agosto de 1912. - Rodolpho P(l.ixão. . _ 
O n. XVII'Ldo art. 32, da l·ei n .. 2.356, .de _31 d:e Dezembro d.e .UJlO, 

mantido pefo .art. 38 do orçamento vigente, aut_oriza a concessão á Compa_nh1a 
Mogyana do prolongamento do seu ramal de Igarapuava até Uberal;>a, _ m_e: 
di(l.nt-e isenção de direitos de importação e garantia de zona, de_ que j·á gosa, 
com a obrigação de construir a mesma , sobre o rici Graode,_ uma pon-te dupla 
que, sem onus para o pubJi.co, sirva tamhem 'á estrada_ d:e rodagem, c\etermi
nando mais que sejam d:eclarndas foderaes as ·linbas actuaes , ·em_ corrstru
cção e concedidas para o effeit·o de serem fisoealizaidas pelo Governo . Fe-
deral. · 

IPód·e s·er acc·eita por não trazer despeza. 
- -

N. 116 - Art. .fica o Governo autorizado a mandar proceder aos 
estudos da Estrada de. Fetro Cen1ral da: Bahia, d'a estação Bandeira de Mello 
até á cidade da Barra, não podendo gastar mais de 500 :000$, correspon
dendo aos estudos de Barreiros á Barra. 

Sala das sessões. - Muniz ·de Carvalho. 
. A ·emenda- deve ser rejeitada. Para os estudo•s de uma estrada de ferro 

o Governo não precisa de autorização_ legislativa, po•dend:o .faz•el-os por in
termedio da Inspectoria Federal de Estradas · dê Ferro, que tem nesse :tra
balho uma das suas attri·buições. 'Dar, além da ·dotação oue_ tem aquella 
Inspectoria, mais 500 :000$ só p'ara os estudos de uma es.trad'a é acto que 
as nossas condições financeiras não permittem. 

N. 117 - Continúa em vigor o art .' 32 ·da lei n. 2.356, de _31 de 
Dezembro de 1910. . - · 

N. LXIII - 'Diminuindo as ·despezas :actuaes oue oneram o erario pu· 
bli.co ·e exigindo o cumprimento integro das obrigações assumklas r!O's respe 
cti vu;i contractos. · 

Sala das s-essõ·es. - Muniz de Carvalho. 
O numero d·e que 1rata ·a emenda, determina: 
'"A rever: · 

. a) os contrados de arrendamento das estradas de ferro da Uniã'o , sem 
aug-mento de despezas, com re·ducção ·das !!!rifas e de accôrdo com os arren
datarios , estabelecer as seguintes obrigações: -

1 ", de. ser a estrada ·a·poarelhada d:e carros frigorifie;os , carros-restau
rantes e carros-.dormitorios, dos typos mais mo:derno•s; 

2•, de serem "co.nstruid·os d·epositos fri.gorificos nos· p0ntos inici_aes das 
estradas de ferro, nos pontos de ·cruzamento com outras esfr.adq.s de ferro 
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ou 'de rodagem é em outros pontos mais conv:enientes ao movimento d·e im
·portação das grandes regiões ptoductoras; 

3ª, a ' promo,ver a povoação das terras. marginaes, ou proximas ás es
tradas, como ficou estabelecido no decreto n. 6 . 533, de 20 de Junho de 
1907, clausula VIII e seus paragra•p]Jos, referente ás linhas de concessã·o 
da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo ao Rio Grande do . Sul; 

· 4", a fazer o re-po·voamento florestal das marg.ens dessas linhas; 
b) os ·contractos .de arrendamento das estradas de f.erro f.ederRes . al

terando os onus r-eci,procos, para o fim de realiz.ar a c·onstrucção do·5 pro -
longamentos e ramaes nec0essarios." · 

A disposição, que a emenda revi.gora -para Hl13 e que consta t :i mbeni 
do orçamento vigente; consagra medid·as uteis e ou.e devem oermanerer. O 
ad:ditivo que rhe dá a emenda deve , porém, ser reieitado. A sua primeira 
parte já está previ,st·a na determi·naçãb de "reduccão ele tarifas" e a seg11r>da 
consigna um dever inherente á admi·nistração e que não precisa e nem 
deve ser lembrado em lei. 

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

N. 118 - ünge ·convier: 
1Art. Continuam -em vigor as seguintes disposições dn art. ~2 da 

lei n. 2.356, de 30 d:e Dezembro de 1910, com as restrkções imlicadas 
abaixo: 

N. 1 - sem aca.rr·etar augmento de déspeza. 
Sala das sessões. - Muniz de Carvalho. 
O n. 1 da lei n. 2 :356, de 31 de Dezembro de 1910. a que se refere a 

emenda supra, é o seguinte: 
"I - A modificar os contra•ctos d·e estradas . de ferro oue não .con

tenham · a clausula de rev·ersão das mesmas ao dominin ·da União. oara ' o 
fim de estabelecer uniformemente esta .clausula, .podendo -conceder com-
pensaçõ_es ·em praZJO'S e preços ki lometrkos. " · · 

A emenda. manda vigorar, no exereiciÓ de 1913, esca disnosicão . ac
cres·centand·o-lhe "s·em acarretar ·augmento de desoeza". A' Commi8siío 
não parece possi\nel dar compensação em precos kilometricos . sem aue 1f"•sa 
acarrete ·augmento -de desoeza e. nem julga plausiv"el , sem essa comoensa
cão em dinheiro , a compensacão em ' pr'a.zo oara uma estrada que a tem 
illimitado. Opina, pois, pela rejeição da emenda. 

N. 119 - Art . Gontin~a -em vigor o art. 38 da lei n. 2.356 . de 31 
de Dezembro de 191 O ( oremio de 7 :000$ moeda-p·apel - para caéla locomo
tiva que as comoarn)lias ·de estradas de ferro construirem eni s1rns nffi<Ci
nas). -oodendo o Governo abrir credito até á importancia de 100 :000$ !Jara 
atte·ndei: ·a esta despeza. · 

Sala da-s sessões, 28 de Agosto de 1912. -:- RodoJ.pho Pai l) ão. 
A Commissão acceitçi a emend:a, 1 reduzindo, . porém, a 70 :000$ a impor- · 

ta1ncia n'e11a ,consi·gna,da. · · 

N. 120 - Onde · convier.: 
Art. 1.º Fica a Go·verno a•utorizad·o a fazer acauis1rR.o da · Es:tr'lia de 

Ferro Juiz de · F6ra a Piáu, como ·nrolong-amento dR Linha Auxiliar da 
Central. oelo preço maximo de 50:000$ o kilometro, fazendo para i""n as 
necessadas operações de credito. · 

Art. · 2.º ·fica ' j,gualmente autorizado a prolongar a Estrada de Ferro 
Juiz p~ Fórn a Piál.J até Leopoldina, bem assim a ligar a. mesma Estrada 
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de Ferro Piáu com o .ramal de Palmyra a Pira:nga, 'faz.end·o entroncamento 
no ponto mais conveniente deste ramal da Central. 

Par.a esse fim poderá o Governo effectuar as necessarias o·perações de 
credito até mil contos d·e réis no exercicio financeiro d.e 1912. 

Sala das ses.sões, 28 de Agosto de 1.912. - João Penido. 
Trata-se de autorização para encampação de uma pequena estrada de 

61 ki,Jomertos .que, annexada á Central, deve augmenta·r-lhe a renda sem ac
crescer as despezas. 

A Commissã"o o·pina, . pois, pela approyação da ·emenda, menos na parte 
final em que diz "·para este fim poderá o Governo · effectuar, etc. " . 

1Para execução das obras autor·izadas, uma v'ez que sejam levadas a 
effeito, o Governo encont.rará recurso no substituüvo á ·emenda n. 83. 

V:e11ba 7• - I~spectoria de Portos 

N. 121 - 1Red'ija-se as'Sim a tabella para a Inspectoria Federal de Por
tos, Rios e Canaes: 

PESSOAL 

Funcéijornarios ido quadro 

1. inspecto·r. . .. ; ..... . . .. . .. ... . 
3 sub-inspectores ........... . . .. . 
1 chefe de secção ... . .......... . 

. ..... . . .. 30:000$000 
18 :000$000 54:000$000 
. ......... 21 :000$000 

J. thesoureiro (incluindo 10 % 
·para quebras) . , ...... . ... .... . 
chefe de contabilidade ........ . 

. . . . . . . . . . 19:800$000 

. ......... 18:000$000 
1 secretari·o. . . . .... . . .. ....... . . .. .... . .. 15:000$000 
1 guarda-livros .. . .... . .. ... . .. . . ......... 12:000$000 
1 ·eng·enheiro de 1ª Classe .. ·· ... . . ......... 14:400$000 
2 engenheiros de 2ª classe ...... . . . . ....... 12:000$000 
2 enge·nheiros de 3" classe ... . . . ' 9 :•600$000 19:200$000 
2 fieis de thesoureiro (incluindo 

1 O % para quebras) . .. ... .. . . 9:240$000 18 :480$000 
3-_ offkiaes .. . . . ........ .. . .. . . . 9:600$000 28:800$000 
5 primeiros escripturarios ..... . . . 7:200$000 36:000$000 
9 segund.os escripturarios . . ...... . 

13 ter;ceiros escúptur.arios . . : .... . . 
6:000$000 54:000$000 
4:800$000 62:400$000 

10 praticantes . . ........ . .. ...... . 3.:600$000 36:000$000 
1 arc;:ihivista ................. . .. . 
1 desen:hista .chefe ...... . . . .... . 

. ......... 6 :000$000 

. . ...... .. '9 :1600$000 
1 dese.nhista de 1 ~ classe . . .. ..... . . . ....... . 7:·200$000 
2 desenhistas de 2" class·e ... · .. . 6:000$000 12:000$000 
1 copductor de 1 n classe .... ' . .. . . ......... 8:400$000 
2 conductores de 2ª classe ... . .. . 7 :200$000 ' 14:400$000 
2 au1dliares techriicos .. . ......... . 4:800$0ÓO 9:600$000 
l porteiro .... ... ....... . ..... . . . . ........ 4 :200$000 
7 continuos ... .. .... ...... ... . . . 2:·600$000 16:800$000 
6 serventes .. . ...... ... ... ..... .. 2:160$000 12:960$000 
l ·estafeta com 5$ de di·aria . .. ... . .... ' ·' .... 1 :825$000 554:065$000 

1 
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Addidos 

1 director-gerente .... .. ... . . . . . . 
1 sub-.gerente .. ............ . . . . 
1 engenheiro de 2" class•e ....... . 
1 administrad1or de l" classe . . .. . 
2 ·ajudantes de lª classe ... . .... . 
2 conferentes de 1" classe . ... • .. ·. 
1 conf.erente de 2" classe ....... . 
1 che·fe de secção extranumerario . 

7:720$000 
5:790$000 

31 :300$000 
23:840$000 
13 :980$000 
9:285$000 

15:440$000 
11 :580$000 
4:460$000 
7:300$000 

A1jud1as de custo, diaria,s, substituições, ·gratificações 1extra-
ordinarias e outras .. . ........ . .. . ........ : ...... .. . . . . 

Material 

Alugueis de casa, serviço sanitario e pena 
de agua .. ... .. ..... . . ..... .. .. . . . . ....... . . 

Automovel, ohauff.eur, ajudante e material para 
o serviço . • ......... .. . . . . . . ... .. . . ... . ... 

Publicações , J.iivros, objectos de 1escriptorio e ·@
senho, editaes, serviço teliegraphico e telepho-
nico e outros ..... .. .. . ... . . . . . . .. ..... .. . 

.Moveis, utensilios, repartições e concertos . .. · .. 
Passagem ...... . ... ... ............ . .. . . . ... . . 
Des~e:as j udicia.es, · escripturn.s, traslados e cer-

tt-does .. ... . . ....... ~ .. . . . .. .. . . ... . .... . 
Despez·as miudas de prompto pag·amento . .. ... ". . . 

37:000$000 

~ 12:000$000 

38:000$000 
2:000$000 
6:500$0ÇO 

1 :500$000 
3:000$000 

/ 

117: 185$000 

t 8:750$000 

720 :000$000 

100 :000$000 

820:000$000 

A importancia total da dotação desta verba será .entr>egue á Inspectoria 
que realizará os ·respectivos •pagamentos em cad·a exercicio, 'prestando contas 

· na .fórma da lei. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1912. - Octavfo ' Rocha. 

A em.enda , · no que diz repeito ao pessoal, reproduz a taheHa orçamenta
ria . Transforma em "Ajudas de. custo, dia.r.ias, substituições, .gratificações 
extraord-inarias e outras", passando-·a para a rubri·ca do Pessoal e redu zindo
!\ a 48 :7 50$ a sub-consignação "Passagens do p•essoal em viagem, diarias, 
substituições , gratificações extraordinarias e contas" que se escreve na ru
brica Eventuaes e cons'.gna 67 :850$000. Reduz a 37 :000$, d ella excluida a 
"conducção" a sub-.consi.gnação " ,Alugueis d.e casa , serviço sanitari·o, penna 
d'agua e conducção". Crêa uma nova ·su-b-consignação "Automovel, chauf
feur, ajudante e material para o serviço", dotando.-a com 12:000$000 : 

Desdobra .a sub-consi.gnaçào "1Publicações, 'livros e objectos d·e escri
ptor.io, des·en:ho, te.J.ep.hones, despezas de prompto pagamento e outras", <lo
tada com 32 :400$ nas seguintes: "Publicações, livros, obj ecto.s de ·escri.pto
rio e desenho, ,ed-itaes, serviço telegraphi·co, telephoni.co ·e ou tros " , com 
38 :000$; ".Afov•eis utensilios, reparação ·e concertos", 2 :000$ ; '"Passagens" , 
6 :500$ ; "Despezas judiciaes ·escripturas, trasladas e çerti<lões" 1 :500$ ; 
"Despezas miudas e de prompto pagamento" 3:000$000, 
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A' Commissã·o parece que , a proposta orçamentaria, apr-esentada _pela 
autoridade competente, deve consultar melho-r os interesses do serviço. 

Propri:a, po·r isso, apezar do elevado conceito ·ém .que tem o seu autor, 
a rejeiçá•o da emenda, si não julgasse mais convenient·e apresentar-'lhe um 
substitutivo. 
. A des.peza ·com I~s·pectoria de' Port~s, ·Riüs ·e Canaes d·eve, não ha con
testa-r, ·Co:rrer por conta da Caixa Es.pecial creada pdo decreto n. 6. 368, 
de 1907. 

AViim se .tem feito :até hoje, não frgurando · nem mesmo .no orçamento 
vig·ente; apezar de regulamenta.da por decr•.eto de 3 ·de novembro do anno 
passado, a verba a ella .destinada. 

1P·ensa pois a Com missão .que a ·emend•a n. 94 deve ser substituida pela 
seguintê: 

A' verba 7" - lnspectoria Federal de Portos Rios e Canaes; sup
prima-se. ' 

N. 122 - Fica o G9ve-rno -autorizado a. despender até 200 contos •com a 
continuação ·da rectifi.cação, desobstrucção e dragagem do rio Paraguassú, 
no Estado da Bahia, afim de evitar as inundaçõ•es nas cidades de · Cachoeka 
e S. Felix e mel.horar as condições de navegabi'lidade do -referido rio no seu 
treoho navegavel . · 

Sal.a das sessões, 29 d·e agosto d·e 1912. - Ubaldino d·e Assis. - Pe
rei-ra Teiléeira. - Mario Hermes. - üctavio Mangabeira. - Antonio Moniz. 

N. i:o;3 -'- Considerando .que a lei de orçamento votada para o anno de 
1910 concedeu ao Poder .Eléecutivo autorização ·pana mandar proc·eder á des
obstrucção do rio Paracatú, da -sua barra, no rio 1S. Francisco, até ao p-orto 
de Burity, ao mesmo tempo a subvencionar a companhia que se pl'opuzer a 
fazer a .res.pectiva navegação; · 

Considerando qu.e, parn o serv.iço da deso·bstrucção, a mencionada au
. torização :não restringiu :a verba que a execução dq serviço exigia, e que, 
para a subvenção, a verba ·o-rçada foi a de trinta confos annuaes; 

Consi.derando que a alludida autorização ·for reproduzida nos. orçamentos 
votados pa:ra os .annos ·d·e 1911 e 191·2; 

Considerando que o Püd·er Executivo iniciou o serviço constante da mes: 
ma 1disposição legislativa e que os trabalhos pros.eguem . 'a.ctivamente, ex·e- . ' 
cutados .pe'la commissão n.omeada pelo Mto poder; 

Considerando que ü interesse naciona•l reclama :a conclusão da obra, 
que, pela via fluv.ial do S. Francisco, tornará tri'butaria da Estrada de Ferro 

· Cenfra.J do Brazil, pelo porto de .Pi.rapora, uma vasta e rica reg;ão brazileira, 
comprehendida nas · fertei.s bacias do iio Paracatú e seus numerosos affluen-
tes, a1guns do's quaes são na vegiweis; , · · 

Consid•erando que as obras projectadas, seguncjo os ·estµdos Já feitos por 
profissfonaes competentes, nomeados pelo .Poder 1Executivo Federal, não irão 
a-lém de mil contos de réis; 

iConsid·erando que, send.o assim, convém limitar o credito ha tres annos 
existente nas leis de orçame•nto mencionadas: 

Apres.ento a seguinte emenda ao orçamento da Viação: 
Onde convier: 
Para c·ontinuação e conclusão das ·o·bras de melhoramentos no rio Pa-

racatú, da barra de S. Francisco do porto de Burity 1. 000 :000$00Q. 
Sala das sessõ·es. - Afr·anio M·ello Franco. 
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N. 124 - Ficam restabe'lecidas as verbas orçamentarias para os ser-· 
viços dos portos dü Maranhão, Fortaleza, Natal, CabedeHo, Santa Catharina, 
Lag4na, ·Itajahy e Corumbá, e bem assim a autorizaçãü relativa ao porto 
de Amarração. · 

·S.ala das· sessões, 24 de agos·to d·e 1912. - Eloy de So:uza. - J. Lamarti
ne. - R. Arthut. - · Moreira da 1Rocha. - Agapit·o dos Santos. - Augusto 
Monteiro. - Bezerril Fontenelle. - Celso Bayma. - Simeãü Lea1. - Ca
mHlç_ de Hollanda. - Agrippino Azeved·o. - joaquim Pires. - Luciano Pe· 
reira. - Frederico Borges . ......,. Ohristino Cruz. - Mavigner. Annibal B. 
Tolédo. - Oscar da Costa 'Marques. 

N; 125 - · Onde ·convier: 
Airt. IGontinúa em vigor o n. IX do art. 58 da lei n. 2 .. 544, de 4 de · 

janeiro do corrent·e anno. 
Sa:la ·das sessões, a·gosto de 1912. - Faria Souto . - Raul Veiga. 

Elysio de Araujo. - Silva Castro. 
Observação - . O dispositivo que se pede continue em vigor autoriza 

o Governo a dispender até á quantia de 300 :000$000, continuação de obras 
já iniciadas no porto de S. João da Barra. · 

.N . . 126 - Hoa ·o Governo Federal aut.orizado a mandar proceder a 
d.ragagem e deso'bstrucções da bacia comprehendida •entre a praia de Pajus
sara e os recif.es do porto de Jaraguá, no Estado. de Alagoas, para servi r de 
abri·go e 1ancoradouro aos navi·os de peq:ueno calado. 

Sala das sessões, 28 d·e agosto ·de 191.2. _:_ Raphael Pinheiro. - Borges 
da Fonseca. 

N. 127 - Onde convier: 
Art. fica o Governo autorizado a fazer os serviços necessarios d.e 

dragagem nas represas do rio Muriahé (Estado ·do Rio de Janeiro) , bem como 
a desobstmcçãci e limpeza · dos rios da baixada noroeste do Estado do Rio, 
município de Macahé e Campos ... e ·bem ass.im a promover a desobstrucçã.o · dos 
rios Sant' Anna, S. Pedro, Santo Antonio e Guandú no mesmo Estado e limi-
tes deste com o ·Districto FederaL · 

Paragrapho. Para execução dos ~erviços · con'stantes deste artigo o Go
verno fará as operações de, credit.o de que trata o § 1 º do art. 58 da ·1ei nu
mero 2 .544, de 4 de janeiro de 1912, ·cujas disp·osições vigorarã.q para esse 
effeito . 

Sala das sessõ:es, agosto de 1912. - Faria Souto. 

N. 128 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar .proceder a draga·gem e melhora

·nentos nos canaes Pa·lmer e Moss-oró, .na lagoa de Araruama, mantida a ver
ba n. 7, in fine, d·o art. 31 da l ei n. 2.356, de 31 de dezembro d'e 1911 . . 

Sala das sessõe·s, 10 de agosto d~ 191•2. - Augusto Car.Jos de Souza e 
Silva. 

N. 129 ~ Onde convier : 
a) fi.ca o Governo autoriza.d9 a despend·er a quantia necessaria para me

lhorar a navegaçã.o do rio ·lguassú , nos pontos que julgar necessario limpar 
o fundü do rio, afim de fac.ilitar a navegação de pequenü's vapores e outras 
emba'rcações que actua'lmente trnfegam neste rio, entre as cidades da União 
da Vic'tor!a e Rio Neg'ro e porto Amaz<ma·s, no Estado do Paraná; 

b / a despender .a verba rlecess.aria com a descbstrucção do canal e o in-
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dispensavel melhoramento do porto de Antonina, no Es:tado do Paraná, afim 
de poder dar accesso á navegação de navios a vapor e outras embarcações, 
cuj a·s obras do porto possam prestar-se á atracação de navios ·e· á fàcil carga 
e descarga de mercadorias; 

e) a ampliar as ·obras do cáes e ponte d·o porto· de Paranaguá, no Es
tado do Paraná, por.que as obras ·projec·tadas já são insufficientes para at
tender actua·lmente ao numero sempre crescente de nav.ios que alli aportam, 
elevando-se ao d.obro a verba votada; 

d) ·para ex·ecução destes melhoramentos fica o Governo autorizado 
igualmente a, dentro da capaddad·e da taxa .de 2 %., a .que se ref.e!'e o decreto 
n. 6. 368, d.e 14 de feverefro de {907, a . faz'er as necessarias ope.raçõ·es de 
cred.ito . 

··E para reforço çlas quantias .destinadas a ·este fim, o Governo poderá 
tambem fazer as operações de credit·o, cujo serviço de juros ·e amorti zações 
não u'ltrapasse a importanda da verba consjgnada na rubrica 7" do art. .l " .. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 119 12. - Corrêa Defreitas. 

N. 130 - Ond•e convier: 
Art. fica o Governo autorizado .a despender até. 100 :000$ com a .des-

obstrucção do baixio "Maria P·equena", no f.i.o da Parn ruhyba, Estado do 
Piauhy. · 

N. 131 Onde . convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar fazer •es tudos para melhoramento 

Jcis portos de S. 'Sebastião e Cananéa, no Estado de S. Paulo, despendendo 
>ité a quantia de 60 :000$000. 

Sala das sessões , 24 de agosto de 1912. - Bueno de Andrada. - Ro
drigues A•lves Filho. - Prud.ente de Moraes Filho. - Raul Cardoso. - Fer
reira 'Brruga. - 'Martim Francisco. - Galeão Carvalhal. - ·Cand.ido Motta. 
- ·José Lobo. 

N. 132 - Mantenha-se a autorização ao Governo para auxiliar a dra
g·agem e melhoramentos ·do rio Cuyabá, com a quantia de 100 :000$000. 

Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - Alfredo de Mavignier. 
Annibal B. Tol·edo. 

N. 133 - Verba 7ª - Obras federaes nos Estados: 
Ficain mantidas as · seguintes' vel'bas: 

Portos, banas, canaes, rios e cáes de Santa Oatharina . .. . 
Barra e porto da Laguna . .. .. . . . . .. . .... .. . .. . ... . .. .. . . 
Para as obras do canal da 1Laguna e Araranguá .. . . ... .. . · 
Barra e porto de Itajahy ..... . ..... .. . .. . . . .. . . . .... ... . . 

289:000$000 
200 :000$000 
100 :000$000 
200 :000$000 

Sala .das sessões, 27 de Agosto d·e 1912. - Celso Bayma. - Henrique 
Valgas. - Pereira de Oliveira. 

N. 134 - Na v-erba 7", I. Mantenha-se a d,o.tação de 100 :000$ •para 
melihoramentos e draga•gem do porto de Antonina, no Estado do Paraná, já 
consignada na lei n. 2 . 544, de 4 d·e Janeiro de 1912, art. 33. · · 

!Sara das sessões, 24 de Agosto de 1912. Carvalho Chave•s. - Cor-
rêa De freitas. 
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N. 135 - .Destaque-se da verba - Ob'ras fed:eraes nos Estados - a 
quantià de 100:000$, para a const.rucção d·e um pequeno cáes no porto d'l 
cidade d·e Uruguay·ana, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala das •sessões, 29 ·de Agosto de 1912. - Carlos Maximiliano. - João 
Benicio da Silva. - Diogo Fortuna. - Osorio. 

N. 136 - A' verba 9" accrescente-se: 100 :000$ para a•uxiliar as obras 
de saneamento d·e Friburgo e desobsrrucção do rio Bengalas. 

· Sala das S·essões, 28 de Agosto de 1912. - Augusto Carlos de Souza e 
Silva. · 

N. 137 - Art. - ·fica o Governo autorizado a de·;;pender até a quantia 
de 50:000$ com a desobstrucção e rectificação do leito do. rio Sengimirin, 
na ddade de Santo Ama.ro, Estado da Bahia, concluindo as obras ora para
lyzadas . 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1912. - 'Mu:niz de CarV'alho. 

N. 138 - Onde convier: 
fi.ca o Governo autorizado a mandar concluir os estudos do porto de 

S. Luiz do Maranhão , despendend·o para esse fim . até a iinportancia de 
300:000$000 . 

Sala das •sessões, 28 de Agosto d:e 1913. - Cunha Machado.-Ohristino 
Cruz.. - Dunshee de Abranches . - Costa Rodrig ues. - Agrippino Aze
vedo. 

N. 139 - Onde convier: 
·Promover a dragagem do rio Parnahyba nos ·p.ontos aonde as arêas dif

ficultam e até mesmo impedem a navegaçao, adquirindo para isso o material 
preciso, d:espendendo até a quantia .de . 250 contos. 

_'Sala das seEsões, 24 de Agosto de 1912. Christino Cruz. - Joaquim-
Pires. - •R. Arthur. - Lucia no Pereira : 

N. 140 - Onde convier: 
Despender até a quantia de quatrocentos contos com acqu1s1çao de mais 

umil draga de urgente necessidade para acudir á remoção das arêas que 
invaq:em cada ·vez mais . o por.to , res·pectivos batelões e rebocador para o 
trnnsporte dos productos da dragagem , em .S. •Luiz do Maranhão . .. 

1Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - Christino Gmz. - Costa Ro
drigues. - ·cunha .Machado. - Agrippino Azeve.do. - Dunshee de Abran
ches. 

N. 141 - Augmentad.a a verba 7• d:e 100 :000$ ·para a desobstru cção 
do rio Tubarão, em Santa Cathi rina. 

Sala d.as sessões, 24 d e Agosto ·de 1912. - Celso Bayma. 

N. 142 - Accrescente-se ·onde convier: 
O Governo ·auxiliará com 1 . 000 :000$ o Governo do Estado do Ri-o 

Grande do Sul :nas obras que está realizando nas lagôas que ficam en fr e 
Torres e Porto Alegre. '· · 

Sala das sessões, 24 de Agosto de 1912. - Domingos Mascarenhas. 

N. 143 ~ A' verba 7ª. Accrt<;ente· s ~ : 300 :000$ para .as obras comple
mentares .do p9rto de Paranaguá, no Estado do Paraná. 

Sala da'.s sessões, 24 de agost? de 1912. - Carvalho Chaves . - Ccrrêa 
Defreitas.. 
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N. 144 - Onde convi.ér: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a mandar proceder á limpeza 

e desubstrucção nos pontos que necessitarem essa .providencia do rio lguassú, 
no Estado dü Paraná, ·aberto para -es·se fim o credito d·e 50 :OOO:DOOC. 

Sala das sessões, Z4 de agosto de 1912. - Carvalho Chaves. - Corrêa 
De freitas. 

N. 145 - Accrescente-s.e .onde convier: 
Art. O Governo frca autorizado a 0des1pender até a quantia de 200 :000$, 

no present·e exerdciü, pela lnspectoria de Portos, Rios e Canaes, com o ser
viço de desobstrucção do •leito do rio Goyanna, no .Estado de Pernambuco, 
comprehend.ido entre a barra do de •Pontinha é a ci·dade daquene mesmo 
nome, .podendo despender mais a .quantia de 50 :000$, .tambem no presente 
ex•ercicio, ·si •aquel'la primeira imp.ortancia fôr insufficiente para estender 
a·quelle melhoramento até Jguarassú. 

Sa·la das s•essões, 24 de .agosto de 1912. - Borges da Fons.eca. ~ Rego 
Medeiros. - Flores da Cunha. ~L- Netto Campello. - Luciano Pereira. 
Rocha Gavalcanti. - O'legario Pinto. - Raphael Pinheir.o. - Floriano de 
Britto. - .Oias de Barros. - João Chaves. - Nicanor do Nascimento. 
J. Bonifacio. - Raul Alves. - Antonio Moniz. - Gumercindo Ribas. 
Pedro Lago'. - Agapito dos. Santos. - M.oreira da Rocha. - Mauricio d·e 
Lacerda. - Octav.io Mangabeira. - Joaquim Pires. - Cost~ Ribeiro. 
Augusto de Lima .. 

N. 146 - Accrescente-se onde convier:· 
Fica o Governo autorizado a d·espender até . 100 :000$ ·com as obras de 

prot·ecçã-o ás margens da ilha de ltaparica, municipio do mesmo nome, Esiado 
da Bahia, de accôrdo com os estudos já realizados. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Octavio Mangabeira. -- An
tonio .M.uniz. - ·Muniz de Carvalho. 

1•'i. 147 - ünde convi·er: 
Fica o Governo autorizado a despender até a quantia de lüO :000$ com 

a abertura da barra commum das •lagoas Norte e Mangua·ba, no Estado d·e 
Alagoas, bem como com a desobstrucção dos rios .principa.es que nella es
coam. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1912. - Ro·cha Cavalcanti. - Bar
ros Uns. - Aristarcho Lo.pes. - Monteiro de Souza. - Joaquim Pir·es. -
Alfredo de -Carvalho. - Baptis·ta Accio.Jy. 

N. 1'48 - Onde convier: 
Art. O Governo contra·ctará com ·quem maiores vantagens offere.cer 

a desobstrucção do canal de Macahé a Campos, podendo despender, dentro 
do ex·erdcio, até a quantia de 300 :000$000 . 

.Safa das sessões, agosto de 1912. - Faria Souto. - Raul Veiga. 
füysio de Araujo. - Silva Castro. 

N. 149 - A' verba 9" accrescente-se 50:000$ para auxiliar as obras do 
saneamento de Petropolis e despbstrucção dos r.ios e cana·e5 que banham a 
cidade. 

Sala d.as sessões, 28 de agosto d.e 1912. - Augusto Carlos de Souza e 
Silva. 

N. 150 - Art. Fica o Governo autorizado a mandar construir um cáes 
no porto da cidade de Therezina, Estado do Piauhy, para o serviço de atra-
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cação de va.pores que demandem aquella ·cidade, de accôrdo com os estudos 
já feitos, para o que poderá despender até 200 :000$000. 

Sala das sessões, 29 d·e agosto de W 12. - J Oa!quim Pires. 

N. 151 - Accresc·ente-se onde convier: 
Os serviços relativos aos melhoramentos dos portos da Republica serão 

custead os com o producto '10 fundo de 2 ºIº , ouro, na fórma do regu•lamentv 
que fôr dado á Caixa especial dos Portos, annexa á respectiva ins.pectoria, 
ficando o Governo autoriza,do a abrir os necessarios creditas pa;-a attender 
ás desp·ezas com as commissões e fiscalizações emquanto não estiver re
gula!mentada a referida · caJxa ou for·em .insufficientes os seus saldos, até 
a quantia de 2. 500 contos. 

Sa:Ja das sessõ·es, 29 de agosto de 191·2. - Octavio Rocha. - J oiio Ves·· 
pucio de Abreu Silva . 

N. ll':2 - Accrescente-se onde. convier: 
O Governo contractará com qu·em mais vantagens ·offerecer e de accôrdo 

com a .Jei dos portos da Republica, decreto n. 6. 368, de 14 de ·fevereiro de 
1907, as obras do porto das Torres do Estado do Rio Grande do Sul, po
dendo despend·er para esse fim até a quantia d·e 20. 000 :000$, ouro . 

Sala das sessões, 17 de agost.o de 1912. - Domingos Mascarenhas. 

N. 153 - Au.gmente-se: 
Verba 7" - Para conclusão dos estudos e dragagem do 

ração ·e caes da Parn a,hyba ( Piauhy) . .. .. . .. . .. : . . .. . . . 
Joaquim Pires . · 

porto de Amar-
300 :000$000 

N . 154 - Continúa em vigor o art. 32 da lei n. 2.356, de 10 de de7 
zembro de 1910. 

N. LXI - Não podendo applicar mais de 400:000$ no exercicio para taes 
obras. - Muniz de Carvalho. 

O numero citado na emenda supra, dispõe: 
"A realizar as obras necessarias a·o me'lhoramento dos portos e rios na

vega veis da 'Republica , de accôrdo ·com o decreto n. 6.368, ç!e 14 de feve
reiro de 1907, pódendo effectuar as necessarias operações de credito, ou no 
regímen das leis ns. 1 . 740, de 13 de outubro de 1869 e 3 . 314, de 16 de outu
bro de 1886, ns. 1, 2, e 3 do art. 7, paragrapho unico, s·em a responsabi1idade 
da União sobre garantia do juros . 

N. 155 - Art. 32 da lei n. 2 . 356, de 30 de dezembro de 1910: 
N. VIII - Gastando até a quant ia de 100 :000$, na · vigencia desta l ei. 

Mun.i z Carva.Jho. . 
~ O n.- VH a que se refere a emend a, diz: 
"A mandar proceder á retificação, desoibstrucção e dragagem do rio Pa' 

raguassú, na Bahia, afim de evitar as inundações nas cidades d e Ca·c•hoeira 
e S. F·elix e a melhorar as condições de navegabilidade no re ferido rio, 
no seu trecho navegavel, abrindo para ta'! fim os necessarios creditas." 

As .emendas de ns. 122 a 155 consi·gna!m verbas qu.e, sommadas, imopr
fam na elevada quantia de 27. 562 :.000$000. 

Quasi todas s·e refer·em á . construcção e melhoramentos de portos, dra
gagem e desobstrucções d·e rios, lagoas e canaes. 

Para fazer face a despezas dessa natureza ha uma caixa especial , es
tabeloecida pelo d·ecreto n.. 6. 3u8, de 14 de fevere.iro de 1907. 

Da genese desse decreto se verifica que o pensamento legislativo, n e.Jle 
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consubstanciado; foi ·o de armar ·o Governo dos meios jnd·espensaveis para 
promover o me1horamento, em praso breve, dos portos brazileiros em geral, 
sem distincção entre grandes e pequenos ·e entre os muitos e os poucos pro
curados para importação e dos r.ios navegaveis. 

Bem app:\icado e executado- o decr.eto n. 6. 368, os récurnos nelle exa
rados são mais do .que sufficientes aos encargos ·q:ue as emendas de ns. 122 
a 155 ·consignam. 

A Commissão entende que ao Governo se deveria deixar liberdade de 
acção ·no "estudo p·ara todos os .portos e na execução, mesmo com cara
cter provi·sorio, dos melhoramentos reclamados para cada um, de conformi· 
d ade -cm a sua importancia commercia!l". 

Como, porém, ha ·obras, de portos e r.ios · navegaveis, que teem ticfo até 
agora consignação orçamentaria e porque a sua paralização possa importar 
em prejuizos maiores, a Cornmissão concorda em c·onsignar-lhes novas ver
bas, iguaes ás do orçamento vigente, mas que d·evem correr por conta da 
caixa especial. 

O decreto n. 9.078, de 3 de novembro de 1911, que regulamentou a 
"Inspectoria Federa.\ de .Portos, 'Rios e Canaes" prevê a execução de o·bras 
dessa na.tureza e pe'la União directamente, ou por concessionarias, nos ter· 
mos da lei n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869 e mais dispos.ições :legislati
vas que a ampliaram. 

A' vista do exposto, propõe a Commissão ás emendas de ns. a o 
seguinte: 

Substitu~ivo 

.Art. O .Governo custeou pela Caixa 1Especi:l'l de que trata o decreto 
.n. 6.368, de 14 de fever•eiro de 1907, das obras de melhoramento de portos e 
rios navega veis já iniciadas, podendo despender 100 :000$ com o porto do 
Maranhão; 300 :000$ com o de Fortaleza; 386 :000$ com o de Natal; 377 :000$ 
com o de Cabed-el'lo; 50 :000$ com o de Parana.guá; 289 :000$ com o porto, 
b-ar·ra e ·cáes de Florianopo.\is; 200 :000$ com a barra e o porto de Laguna; 
200:000$ c2m a barra e o porto de Itajahy; .lOO:üOO:P com as obras do can'!l 
da Laguna e Araranguá; 100 :000$ ·com os me1horamentos e dragagem do Por
to ·de Antonina; 300 :000$ com o porto de Corumbá; 50 :000$ com o prosegui
mento da dragagem do rio Cuyabá; 440 :000$ com a desobstrucção do rio 
Paracatú, da barra de S. Francisco até o ·port·o de Burity ;· e 200 :000$ com a 
continuação da rectificação, deso·bstrucção e dragagem do rio Paraguassú, no 
Estado da Bahia; 300 :000$ com os melhoramentos do porto de Amarração, 
no Piauhy e 200 :000$ com os me·lhor.amentos do Port-ó de S. João da Barra. 

§ l.º Desde que o·s recursos. lhe permitiam, o Governo providenciar!: 
para a immediata execução das o•bras neoessarias á conclusão dos melhorn-
mentos referidos neste artigo.. , 

§ 2. 0 Por conta da mesma Caix.a Especia'1 e nos termos do decreto nu
mero 6.368 de 14 de novembro d·e 1907, o Governo poderá promover a cons
trucção do porto de Nictheroy, des1pendendo çom o mesmo até 12.000 :000$ e 
bem assim ás obras d·e melhoramentos d.e portos, rios navegaveis, lagoas e 
canaes da 'R·epubJ.ica que julgar mais ur·gente·s e uteis. 

§ 3.º Para reforço das quantias provenientes das operações de credito 
feitas de ac-cõrdo com art. 3º do decreto n. 6. 368 de 1907, poderá o Go
verno fazer operações comp:J.ementares, cujo serviço de juros e amortização 
não ultrapasse a dotação annual de 

S 4.º Das operações de credito resuHante da .autorização c·ontida no 



§ 3º, serâo a·pplicados p·elo menos 20 º\ º nos serviÇos ·de rios navegaveís e 
canaes nos Estados não dotados de alfandegas. . 

§ 5. 0 rNos termos e de ac·côrdo com a lebra b) do § 1º, art. 2º, do regula· 
menta approvad·o pe'lo decreto n. 9 . 07.s de 3 de novembro de 1911, fi_ca o 
Governo autorizado a conced·er, mediante concurrencia publica e a quem 
maiores vantagens offerecer , a construcção , usü e goso dos portos das Tor
res, no Rio Grande do Sul, Cananéa e lguape, em S. Paulo, Caravellas , na 
Bahia e quaesquer outros, que julgue de conveniencia, não podendo, porém, 
nos contractos de concessão tornar dependentes dos mesmos a cobrança e o 
quantum .de taxa a que se refere o n. 2 do art. 4º do d·ecreto n. 6.368, de 14 
de novembro de 1907. 

N. 156 - Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender até a quantia d·e 200 :000$ para 

limpeza dos rios Posse, Cainaba e ltaypú no Municipi·o de Iguassú até São 
Bento, não ·comprehendidos no serviço da baixada fluminense. 

Sa\.a das sessões, 29 de agosto de 1912. - Manoel Reis. 
A medida que a emenda consagra é complementar ao· saneamento da 

baixada do Rio, mas não foi c·omprehend.ida no contracto para o mesmo . 
·A Commissão pensa, pois, que se pó-de ap,provar a e menda , reduzind·o

se a JOO :·000$ a quantia nella consignada. 

N. 157 - Accrescente-se onde convier : 
Art. •Para a dra'gagem e desobstrucção do canal do ri·o Capiberibe, 

entre a ponte do Recif.e e a ponta dos .Coelhos em frente ao Hospital de 
D. Pedro II, abrindo no corrente exercício ·o credito de 150:000$000 . 

Sala das sess ões, 24 d·e agosto de 1912. - Borges da Fonseca. - Rego 
Medeiros. - Erasmo de Macedo. - Flores da Cunha. - Domingos Masca
renhas. - Netto Carnpello . - Luciano Pereira. - Rocha Cavalcanti. -
Olegario Pinto . - floriano de Britto. , - Raphàel Pinheiro. - Dias de 
Barros. - João Chaves. - Nicanor do Nascimento. - J . B·onifacio. -
Raul Alv·es .. - Antonio Moniz. - Gumer-cindo· fübas . - Moreira da Rocha. 
- Pedro Lago. _:__ Agapito dos Santos. - .Mauricio de Lacerda. - Octavio 
Mangabeira. - Joaquim Pires . - Costa Ribeiro. - Augusto de Lima. 

O rne'l>horamento que a emenda pro·põe, é evidentemente complementar 
á construcção do Porto do Recife. 

A Commissão a·cceita pois a emenda, n'la•s dando-lhe a fórma de au
torização ·e para ser o serviço que dia autori za feito por conta do Porto do 
Recife. 

'V'erbas : 8." (Obras ·O(}n t ra as 'Séccas) - 9.• (•Aguas e 0 .bras Publicas ) - U• 
(I·n s.p·ec to•ria Geral de Es tradas ) - 16• ( Even tuaes) 

N. 153 - A' verba 8ª:· 
rEstendida a zona das suas operações ao territorio do Estado do Ma

ranhão. 
Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - Costa Rodrigues. - Cunha 

Machado. - ·Chrlstino Cruz. - Dunshee de Abranches. - Agrippino Aze
vedo. 

<Pelü parecer da Commissão a ·em.enda se torna desnecessaria, pois pro
pondo a reducção do orçamento vi·gente. a Commissão : amp1ia a acção da 
Ins.pectoria a "•quaesquer zonas em q;ue se t·ornem necessarias as obras con
tra as seccas". Para maior: clareza, -por~m , propõe a Cornmiss ~o que a seu 

.. .. ,.,. 
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;' 



- 120 -

modo d,e ver fique consignado no corpo do orçamento, como actualmente, pelo 
que o fferece o seguinte substitutivo: 

A' verba 8": 
!nspectoria ·de Obras contra as Seccas - Accrescente-se "inc'luida a 

irnportancia necessaria ao pagamento das prestações dos confractos já foi tos, 
á satisfacção dos compromissos d·e .premios assumidos em virtude do de
creto n. 7 .619, de 21 de outubro de 1909, á m:anutenção de serviços instal
lados e a obras novas, inclusive irrigação, ·em quaes-q-uer z.onas ·em que se 
tornem necessarias contra as seccas". 

N. 159 - . Da verba 9" (Aguas, Esgotos) d1estaquem-se 500 :000$ para 
acabar o s•erviço enceta·do de abastecimento de agua da Es trada Marechal 
Rangel , a partir do lango do 1Vaz Lobo, Miat\rizl, Vi·ga·rio Geral , Pe1n)1a e 
Olaria. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 191·2. - Bueno de Amdrada. 
A emenda deve ser rej-eitada. O prnjecto -consigna verba suffident·e para 

a conclusão dessas obras e construcção de novas. A determi·naçã·o legisla
tiva do quantuni •para essas -obras, ·em que se lhes ·conheç·a o 01rçamento, 
póde crear embaraços á •administração, a cujo criterio s·e deve deixar a: ap
plicação da verba, destinada ·ao aba<Stecime·nto de agua, pelo modo que julgar 
mais racional ·e util aos interesses publicos. 

~ 

N. 160 - Supp.rima-se: 
Verba 9" - Repartição de Aguas e Obras Publicas - Dia rias: 

107:310$000. - Joaquim Pires. 
A Commisão não póde a·consdhar a approvação da emenda, que visa 

supprimir a iverba destinada ao 'Pagamento de dimias a .que os funcciona
rios d1a Repartição de Aguas ·e Obras Publicas têm di reito ex-V'i da dispo
sição do •Regulnmento. 

N. 161 - .Supprirna-se: 
Verba 10" - Esgotos da Capital Federal - .Diarias: 27:375$000. -

J oaquirn Pires. 
A Comrnis.são não póde a·conseJ:har a a.pprovação da eme·nda, que 

supprime a verba destinada a diarias a que têm direito os fonccionarios 
da Repartição de Esgotos da Capital Federal, po:r força de disposição re-
gulamentar. ' 

N. 162 - Supprima-se: 
Verba 11" - Illuminação Publica - Diarias: 28:080$000. - Joaquim 

Pir>es. 
A Commissão não póde aconsel·har a 1approvação da ·emenda, que 

sup.prime a verba destinada ao pagamento de dfarias .que, em virtude da 
disposição regu1amentar, são devidas a os funúionar.ios da fospectoria de 
Illuminação 1Publica. 

N. 163 - Introdu za-se na tabella de vencimentos do •pessoal do es-· 
c-tipWrio central da Insp:ectoria Federal d'a·s Estradas a modificação que 
se segue: 

Os funccionarios abaixo terão as seguintes di·arlas : 

1 secretario. . 
2 officiaes. . . 
1 contador. . . . 

••• ••• ••• ••• . • ' .J •••.. • .•.. •.•• . • .. • • • .•••••• 

8$000 
7$000 
B$000 
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t primeiros escripturarios . .... . .... . . .. . .. .. ...... . .... · · ... . 
2 segundos escripturario:> ............... . ....... . ........ . .. . 
1 archivista. . . . ..... . .... . .... . ... . .. . . ... . ....... ... .... . 
1 ajudante de contador ............ . .... . ... . . ·· ... .. . .. . .. . 
5 amanuenses. . .................... . .. . .. ...... . .. . ..... . 
1 .porteiro. . . . . .... . .......................... . .... . ...... . 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1912. - Mangabeira. 

6$000 
6$000 
6$000 
5$000 
4$000 
3$000 

A emenda deve ser rejeitad·a; ·consigna um augmento de vencimentos 
que a Commissão não póde aco·nselhar. Accresce que a emenda trata .de uma 
repartição reformada ha um anno a·penas e em cuja r·efo.rma foram grande
mente augmentados os vencimentos. 

N. 164 - :Substitua-se o n. 12 do artigo unico pelo; seguinte; 

12 - Inspectoria Geral de Estra·das: Serviços creados pela 
lei n. 9. 076, de 3 de novembro de 1911 ..... . .. . 

Serviços necessarios ás linhas em construcçãá e linhas a 
construir no exercício d'e 1913 .............. . .. . 

Tó~al ........... . ............ .. ...... . ........ . 

2.157:084$300 

l. 245: 176$600 

3.402:260$900 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1912. - João Vespucio de Abreu e Silva. 
- Nabuco de Gouvêa. - Octavio Rocha. -- Carlos 1Maximiliano. - Osorio. 
- Gumercindo Ribas. - João Benici·o da Silva. · 

Á. Co'mmissão , attendendo á necessidade de séria fiscalização nas in
numeras estradas de ferro em construcção, acceita a ·emenda, que não con
signa despeza permanente, pois o •pessoal deve ser nomeado em commissão. 

N. 165 - Verba 12" - Mantenha'-se a verba die 3.402:260$, pedida 
pelo Governo. 

Sala das sessões, 26 de ago.sto de 1912. - Octavio Rocha. - Joãu 
Vcspucio e Abreu e 6ilva. 

Prejudicada pelo parecer d·ado sobre a emenda n. 164, perfeitamente 
id entica. 

N. 166 - Fica o Governo autorizado a fazer alterações e suppressõe~ 
na tab ella da Inspectoria Federal de Estradas, nunca excedendo, porém, a 
verba orçamentaria votada pelo Congresso para o exercício de 1913. 

Sala das s·essões , 29 de agosto d·e 1912. - Octavio Rocha. 
_ A •Commissão não póde a·conselhar a a·pprovação da emend·a, que im

porta em delegação de poderes. 

N. 167 - Verba 16" - Eventual - Mantenha-se a verba de 200:000$, 
como de proposta do Governo. 

;Sala as s·essões, 26 .de agosto de 1912. - Octavio Ro-cha. - João V·es
pu-cio de Abr·eu e Si1va. 

A emenda deve ser rej·eitadia. niversás despezas que corriam por -conta 
da verba "Bventuaes" tiveram -consi·gnação propria , o que importa em au
gmento da mesma que, assim, fi.ca com margem para attender ãs crescenteg 
exigencias das despez1as imprevis•tas. 
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AUTORIZAÇÕES 

N. !68 - Onde çonvier: 
Art. Ficam supprimidas, nas repartições subordinadas ao Minísterru 

da Viação e Obras Publkas, as gratificações addicionaes ·em razão do tempo 
de siervi ço, garantias aos actuaes funccionarios, já em goso dessa van
tagem, aquellas que lhes competirem , na fó11ma dos Te[lpectivos regul!' 
mentos. · · 

'.Sala das .sessões, 27 de agosto de 1912. - M·etello Junior. 
A emenda, tal como •está redigida, parece visar a ·inutilização do dis

posto no art. 36 d·o ·Orçamento vigeITTte e que, ao ver da .Commissão, contém 
medida de car,acter permanente. Garantindo "aos actuaes funccio·narios; já 
em goso dessa •vantagem, aquellas que lhes competirem · na fórma dos res· 
pe•ctivos regulamentos", \a emenda descobre o intuito de só sup·primir as 
gra'tífücações addkionaes. aos funccionariio:s .que forem momeados d'epoi::, 
de ·entrada 1eim execução a lei orçamentaria para o anno proximo. Nesses 
termos e apezar de ·considerar p·ermanente · a disposição , a Commissão, •para 
maior clareza, acceita a emend.a com .a seguinte modificaçàt> - Em vez dt 
''já em goso dessa vantag•em, leite." :ct;ig·a-se: "ar:iua}Iles 1em 1cujo 11;0.so 
estão". 

N. 169 - Accrescente-se .onde convier: 
'Tornam-se extensivas aos f.unccionarios do Ministerio da Viação, na 

região do Amazo·nas·, as vantage·ns d·e que gozam, na referida zona, os 
funocionarios do Moinisterio da Agricultura (iProtecção á borracha, etc.) 

ISala das ses.sões, 29 de ago·sto d1e 1912. - Mangabeira. 
A Commissão não pôde aconselhar a ·extensão das vantagens que goziam 

os .funccionarios do Ministerio da ·Agricultura, na Protecção á borracha, aos 
funccionarios do Ministerio da Viação . Recohheoendo, porém, ·ser pequena a 
_porcentagem de 20 que lhes é concedida, ·propõe a sua el·evação a 40 % 
na região da Amazonia. 

. N. 170 - Art. Continúia em vigor, na vigencia do actual exercicro 
financeiro, o d:ispo.sto no art. 22, n. XLIII da lei n. 957, de 30 de dezembro 
de 1902. 

-Sala das isessões, 28 de agosto dé 1912. - Irineu Machado. 
A emenda visa ·co·nceder aos ·empregados do Correio ambulante, aos 

carteiros e llO'S ·estafetas ambulantes dos Telegraphos, residentes nos subur
bios <la Capital Fed·ernl, pas•s·es •na Central com o abatimento de 75 %. 

De•ve ser rejeitada. As 'passagens de suburbios da Central já são suffi
cientemente modicas, não sendo Hci'to aO" .Legislativo reduz.il-a.s aind'a mais, 
concorrendo assim para o augmento do deflJCit. Accresce que não seria justa a 
concessão desse favor a empregadios que residem nos su.b'urbios da Ce·ntral,. 
quando outros, de mesma categoria, Pesidentes em outros pontos, quiçá de 
conducção mais penosa, não. o gozariam. 

' N. 171 - Art. Ccmtinúa ·em vigor a autorização ·do n. LX do art. 32 
da lei de 4 de janeiro de 1912, relativa á impressão da revista do Club de 
Engenharia na Imprensa Nacional, de accôrdo com a lei de 14 de oo.tubro 
de 1903. · 

S.ala das sessões, agos1o de 1912. - Josié Bonifacio. 
A Commi·ssão o-pina pela ·rejeição da emenda. Além de estar •a Imprensa 

Nacio·nal em um período de reorganirnção, consequente ··ao incendio que 
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d'estrui·o grande parte do seu material , trata-se de uma associação ql" possue 
I'e·cursos sufficientes e que pód1e, por ·conta prnpria, imprimir a sua revista. 

N. 172 - A.ttendendo a que a cidade de Nitheroy, Capital do Estad'ci do 
Rio de J àneiro, pela sua collocação, é como que um prolongamento da Ca
pital da Republica, tanto que alli residem muitos dos que exercem a sua 
activi·dad·e ·nesta Capital , quer no ·commérdo, na inâustria, qu er em funci;ões 
·publicas federaes: mas 

Attendendo a que aquella ·cidade não of.ferece completa;s garantias de 
vida aos seus habitantes pela conhecida defficiencia das suas condições 
hygi·enicas; ·' 
·' Attendendo a que nessas ·cond'içÕes a cidad•e de NHhero'y, tão vantajosa
mente situada, offereoe, aos olhos de visitante·s, um desagradavel contrast e 
com a Capital Federal , ·e que o·s custosos melhoramentos aqui realizados só 
serão verdadeiramente, aprec·iijveis ·quando extensivos a Nitheroy ; 

Attend'endo a que, naturalmente, por motivos de .força maior, nem o 
Governo do Estad·o do Rio ·de j'a1neiro, nem a Municipalidad'.e de Nitheroy, 
têm conseguido , até o pres•ente, estabelecer esgo·tos naquella cidade: 

Offereço a se·guinte ·emenda ao Orçamento da Viação: 
Onde convi•er: 
" Fica o Go·verno autorizai:to a entrar em accôdo ·com o · Govern·o do 

Estacdo .do Rio de J anei-ro para ser feito o saneamento da cids d·e de Ni
theroy, podendo d·esp ender, para tal fim, até a qua·ntia de 4. 000 :000$, no 
e>0ercicio de 1913. 

Sala d'as sessões, 26 de agosto de 1912. - Candido Motta. 
A emenda d:eve ser rejeitad·a; consigna uma medida que escapa á 

acção do Governo Federal e que só se justificaria se estivessemos em con
dição de folga financeira. 

Accresce que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no patriotico 
intuito. d:e sanear a sua bel\a Ca pital , já contrahio um emprestimo a es se fim 
d·estinado e trata, com empen·ho, d·e levar a e ffei.to as obras d•e sa ·1eamento. 

N. 173 - Ond1e convier: 
Fica o Governo autorizado a .des pender atié a quantia de 500 :000$ oara 

a reconstrucção da Estrada da Graciosa , que li.ga a cidade d'e Antonina a 
Curity·ba . no •Estado do Paraná. 

:Sal.a das sessões , 27 de agosto de 1912. - Corrêa Defreitas. - Car· 
valho Chav_es. 

N. 174 - Onde convier: 
Consid·erando que, com despeza relativamente pequena, póde ser resti'· 

tuida ao Patrimonio Nacional a estrnda de rodagem União e Industria. entre 
as cidades d·é Petropolis e Jui z de Fóra, cuja construcção foi motivo de 
ju·stificado orgulho para a geração ·passada; 

Considernndo .que as boas estrad<as d·e rnda.gem são ·tão favoraveis ao 
desenvolvimento ·e progresso do ·oaiz como ·as estradas de ferro; 

Considerando que é insignifi.cante o numero daquel!as em nossa terra; 
Oonsiderand1o .que a industria d·e automoveis, com as immensas vanta

gens d·ella decorrentes, só oód·e ser impla•nta.da ·e desenvolvida no Br.asil ; 
se nos appa11élharmo•s para isso em estradas aperfei çoadas; 

Apres·ento a s·eguinte emenda: 

"Fica o Ooverno auto·rizado 'ª auxiliar os Estados do Rio d:e Janeiro 
e de Minas Cernes na r·econstrucção da estrada. de rodagem União e In-
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ctu.stria, que lig·a as cidad·es de Petroipolis e de Juiz d·e Fóra, •podendo dis
,Pender até a quantia d·e 900 :000$000. 

Sala das sessões, agosto de 1912. - João Penido." 
Por· maio·r que s·ej a a utilidade das estradias de rodagem, a Commissão 

não póde, no momento actual, .ac-onselhar a ap•pr.ovação das emendas nu
meras 173 e 174 que consigna uma d·espeza de 1. 400 :000$, a .qual avolu
maria de muito o deficit já previsto. 

N. 175 - Ac-cresceate-se onde convier: 
Fica o J'oder Êx1ecutivo autoriz.ado a entrar em. accôrdo com o Governo 

· de Matto~Grosso ·para a construcção d·e uma estrada de rodagem que, par
tindo da villa «e Aquidau:a•na, vá ter a B-ella Vista , passando por Nioac, 
pod·endo., para isso, realizar as d·espez.as necess-arias •pela verba de Obras 
Publicas. 

Sala das sessõ:es~ 24 de agosto d·e 1912. - Anni-bal B. Tolecto. 
A emend1a que consigna medida identica á das de ns. 173 e 174 deve 

s·er rejeitada, não só pelos mofrvos que aconselham a rejeição daquellas, 
corrio ·porque não ha, no pfO!j•ecto do orçamento, a verba "-Obras Publicas" 
pela qual pude·sse coner a despeza . 

N. 176 - Art. .Ficam tambem em vigor as seguintes disposições da 
mencionada lei n. 2 . 356: 

Art. 52, n. 11 - EJ.ev·ando a subvenção até 300 :000$000, - Muniz de 
Carvalho. 

O art. 52 da lei n. 2 . 356, de 30 de dezembro de 1910, cujo n. 11 a 
emend1a manda conti·nuar em vigor, não poissue semelhante numero. Deve 
ser rejeitada. 

N. 177 - Continúa em vigor da lei n. 2.356 o art. 63 - não podend:o 
realizar operações de credito de importancia superior a 3 . 000 :000$000•. 
Muniz de Carval•ho. 

N. 178 - Continúa em vigor, da lei n . 2.356 , de 30 d·e dezembro de 
1910, o ·art. 62 - nao podendo despender mais qÚ·e 300:000$ na vigenéia 
desta l·ei. - Muniz de Carvalho. , 

As emendas de ns. 177 a 179 d;eveín ser r1ejeitadas. Elias revelam um. 
equivoco d1e seu autor, pois os •artigo1s da lei n. 2.356 que mandam con
tinuar em vigor· nada têm de commum com o orçamento d f( Viação e nem 
tão pouco com os -additivos que dias consagram. 

N. 179 - Gontinúa em vigor, dw lei n. 2.356, o art. 59 - sem f1avores 
pecunia-rios. - Muniz de Carvalho. 

N. 180 - Art. Continuam em vigor os ar.ts . 49 ·e 62 da lei n. 2.35ô, 
de dez·embro d:e 1910 (subvenção d.e 7 :000$ por kilometro de estrada tra·· 
fe g.avel ·por automo veis industria•es. etc.), podendo o Governo abrir cre
dito até a importancia d·e 1. 500 :000$ para attender á despeza com a referid11 
subv1ençã-o . 

.Sal~ das .se.ssões , 28 d·e ago'81o de 1912. - Rod:oJpho Paixão. 
A ma'io-ria da Commis.são prnpõe a eista emenda o seguint·e substitutivo: 
"Art. Fica o Governo autorizado a auxifiar os Estados e municípios 

qu:e construirem estradas , ca.proçaveis, com seis metros, pelo me·nos, de 
lairgura e pontes metallica.s ou de cimento armado , com a quantia de 6 :000$ 
por ki!Gmetro, qwantia· que póde ser elevad:a a 10 :000$, uma vez que as 
estradas sejam ma·cadami ziadas. " 
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EMENDAS DA COMM!SSÃO 

N. 181 - Art. Na vigencia da presente l:ei, a construcÇão de qual-
quer trecho, ainda não concedida, de ramal ou prol·ongame-ht.o de ·estradas 
de fer.ro custeadas ou diri•gid:as pela União sómente se fará mediante prévia 
concurrencia publica, de a-ccôrdo com a legislação em vigor. 

§ Lº Esses -contractos de ccinstru'cção serão feitos pelo Miinisterio da 
Viação e submetüdos ao regi•stro d.o Tribunal de Contas. 

§ 2.º A fiscalização da ex·ecução dos mesmos contractos caberá á l:<e
partição .federal d·as Est-radas. 

N. 182 - Art. Em ·caso de resc1sao do contracto relativo á des· 
·obstrncção e saneamento dos rios· ·d·a . baixada do Estado do Rio de Janeiro, 
poderá o Gov·erno, observadas as fo.rmalidad.e-s das leis vigentes, celebrar 
novo contracto. 

N . 183 - A' verba 2• - Correios - Eleve-se de 40 :000$ para a creação 
de agencias em Abunam, Villa ·1Murtinho e Ouajará--Mirim, no Territorio do 
Acre. 

N. 184 - Art. E' autorizado o Governo a mandar construir um canal 
na lagôa Mirim, entre Santa Victoria e o do S. Gonçalo, com um ·ramal 
até J aguarão, e bem assim, os portos de Santa Victoria e J aguarão, abrindo 
o·s necessa·rios creditos até a quantia de mil ·contos de r-éis. 

N. 185 - Cuntinuam em vigor as disposições do n. II do art. 32 da lei 
n. 2.356, d.e 31 de dez•embro d.e 19101 arts-. 39, 40 , 53 e 54 da lei n. 2·.544, 
de 4 de ja·neiro de 1912, .podendo, em irelação a .este u'ltimo, substituir, 
o Governo, pela electrka a tracção a vapor, uma vez que não ha•j a augmento 
do orçame·nto já a·pprovado, e dos ns. XXII e JGL do art. 18 da lei n. 2.221, 
d·e 30 de dezembro de 1909. 

N. 186 - fica o Governo autorizad:o "ª transformar em sub-adminis
tração dos -Correios a agencia d:e i • classe d·a cidade da Bana do Pirahy, 
podendo abrir o necessario ·credito até 60 :000$000. 

Sa.Ja da!I .Commissões, d.e dezembro de 1912. - •Ribeiro Junqudra, 
Presidente e R;elator. - Antonio Carlos, com o _Relator , menos quanto á 
emenda n. •68. - Felix .Pac·heco, com restricçõe·s. - Galeão Carvalhal, com 
r.estricções. - Qctavio Mangabeira, com restricções. - Pereira Nunes. -
Caetano de AJibuquerque, ~com restricções. - João Simplicio , com restricções. 
Homero ·Ba•ptista, com restrkções. - Raul Fernandes. - josé Bueno. 

;,; 
·., 

'-.' 





NOTA 

Em 7 de dezembT-0 -ent·ra em discussão o parecer sobre as emend as em ~· -

Ora:n os Srs. Rodolpho Paixão e JuvenaJ Lamar.tl ne. E' encerrada. 





. DISCUSSJ.O 

O Sr. Ro•d•olpho P ·aixão (*) - Sr. Presidente, venho apenas fazer 
ligeiras eonsiderações ácerca de tres pareceres sobre emendas que offereci 

· ao .Orçamento da Viação. 
Sessão c1e Começarei, Sr. Presidente, •pelo parecer á •emenda nu-

7 ele D e.zen1'b1·0 mero 17, a qual mandava continuar em vigor o art. 44 
da lei n. 2.544, ·de 4 de janeiro de 1912, podend:o o Go

v.erno ·abrir credito até a quantia de oem contos para attender ás despezas 
com a equiparação de que trata o .citado artigo. Ess•a autorização ·er\I para a 
equiparação dos vencimentos d•os funccionarios das sub-administração dos 
Correi·os de Uberaba, Campanha, Diamantina e Rio das Contas aos dos que 
respecüvamente lhes correspOndem na sub-administração d·e Riheirão Preto, 
abrindo parn isso o necessario credito. 

A maioria da Commis:são, nfo in totum, julgou que essa emenda d,evia 
ser re,j eitad•a. 

Na occasião do debate sobre o Orçamento da Faz•e.nda declarei que 
seria col>laborador assíduo da Com missão de . Finanças e que, portanto, . não 
viria pleitear emendas minhas ·que tivessem parecer contrario da CommTs
são, assim, v·enho apenas fazer algumas .considerações acerca dessas emen
das, mostrando · que ha d·<ius pareceres, qu~ revelam contradição por parte do 
Hlustre Relator , e accentuando q:ue ·as sub-administrações de Uberaba e de 
Campanha s ão ml!ito mais importantes do que varias administrações 
de div.ersos Estados. Ha admi·ni;straçõe·s de Estados do norte e mesmo 
de Goyaz e outros Estados que não ·teem abso'lutament·e movimento que _ se 
possa comparar ao destas sub-administrações, e não produzem a terça parte 
da renda s iquer das sub-administrações de Uiberaba e >Campanha. 

Não ha muito foram eq:uiparados os v·enciment-os aos da sub-a·dministra
. ção de Ribeirão Preto, recentemente creada, e· me parece que seria de toda 
justiça, que a i'l!ustre .commissão désse parecer favoravel a essa emenda. 

A Umitação de credito foi, porém,· subordinada á exigencia da Mesa da 
Camara e eu devo declara·r ao· nobre representante de Minas, meu amigo e 
colloega, Dr. ·Ribeiro Junqueira, que com 39 contos e tanto se •poderá faz er 
essa equiparação. 

Basta allegar que o sub-administrndor de Ri·beirão Preto vence seis 
contos e os de Uberaba e de Campanha vencem cinco contos. 

A differença ·é d·e um conto _de réis, para funccionarios de uma r-.epa-r
tição muito mais importante que outras sub-a dministrações melhor a qui
nhoadas. 

ü .que propu.gno é, pois, uma medi·da de alta equidade. 
Não venho p'leitear a approvação de minhas emendas, indo de bancad·a 

. em bancada p·edir votos . 
Cumprirei a .promessa que fi z, e S. Ex. sabe que sou incapaz de faltar 

ás promess as que faço e de .seguir caminho differente d,aquelle que me tracei . 
Outr~_ emenda é.,ª seguinte: · 

('*) Es.te discurso não fo i r <jvis t o pelo oraçlor , 
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"Co.ntinúa em vigor o art. 18, n. 43, l º e 2° da lei n. 2.221, d·e 30 de · de· 
zembro de 1909, ·podendo o Governo abrir credito até á importanda de 
3. 000 :000$ para attend·er á despeza .com os .estudos e construcção da e•strada 
de ferro ·e ramal a que se refere a cita·da disposição." 

·Bsta autorização está concretizada no orçamen.to de 1909 do seguinte 
modo e tem continuado em v.igor: 

".fica o Governo autorizado a contractar com a Estra<la de Ferro de 
Goyaz, ou, com quem mais vantagens offerecer, a construcção: 

l º, do prolongamento do ramal d.e Araxá-Ubernba pelos municipios do 
Prata ·e Villa Platina, até á margem do Paranahyba, no ponto mais conve
niente, abaixo da Cachoeira Dourada, nos termos da 'lei n. 1. 126, de 15 de 
dez•embrq de 1903; 

2º, é um ramal que,. partindo do ponto conveniente do· prolongamento 
passando por Monte-Alegre, em ,M.inas, vá terminar no Rio Verde, E1stado de 
Goyaz." 

,Essa estrada figura no. orçamento em virtude d·e emenda apresentada 
na Camara desde 1906 ou .1907; é a estrada do mais alto alcance econo
mico .para os Estados de 1Minas e Goyaz, como para a União. .Os ·seus 
estud·os foram mandados executar pelo illu:stre Sr. Dr. ·Seabra, e por ·ella plei
tearem o Congresso Mineiro ·e o ·ex~Presidente da Republlica, Dr. Affonso 
Penna; .por ella N'm tra'balhado o digno ministro da Fazenda, Sr. Dr. Fran
cisco SaHes. 

· Trata-se d·e uma estrada .que não póde absolutamente estar abrangida 
pelo dispositivo que a·presentou -o Hlustre relator da Commissão, e não póde 
por uma razão muito simpl·es: ella escapa a essa inclusão porque não é mais 
um traçado a esco.lher, é estrada que o governo já resolveu mandar construir, 

. a cujos estudos já fez pr-ocedei:, estando e!Jes .promptos e approvados até 
á ddade do Prata e tendo sido gast.os com os mesmos mais de 300 :000$ . 
Houve ord·em do ministro, dada em minha presença ao inspector geral das 
estradas., no sentido de chamar concurrencia para a construcção dessa linha. 

E' por isso que digo 1que e1lla não pód·e absolutamente figurar no dis
positivo que manda destacar as medidas approvadas, as quaes, depois," terão 
andamento ou não. S·erá talvez a morte, -o garroteamento de uma idéa, que 
foi acceita p.elo Congresso, e tem figurado no orçamento, sell,1 a menor op
posição. 

Não se trata de autorização nova, repito; a estrada é de toda a necessi
dade, porque vae ligar as zonas tio aHo s·ertão de Goyaz e de Minas á 
Ca:pital Federal, canalizar .para esta movimento não pequeno, e ao mesmo 
tempo dar augmento de renda a estradais custeadas pela União, inclusive 
a CentraC 

·C1V11pro, não tanto um dever de representante d·e Minas, dessa zona que 
conheço bem, mas, principalmente, um dever de patriota, .pugnando para 
que do dis·positivo seja ·exduida a estrada a que al1ludo, e que, di·g.o mais uma 
vez, não está nos casos de ser .comprehendida na esphera -do mesmo dispo
sitivo. 

Não quer iss•o dizer que ·eu com eHe esteja ·em desaccôrdo; o illustre 
collega, aprese.ntando-o, foi impulsionado pelo espirito reflecüdo de que sem
pre tem dado prot as e pel\o •estudo que tem feito acerca desta materia, e 
teve dé certo o intuito de evitar que estejamos aqui, a caoda mo•riiento, auto· 

· riza.ndo a construcção de estradas f.antast'i cas·, que .só poderão dar deficit no 
dia de amanhã, que jámais poderão ·corresponder á espectativa do go
verno que as mandar construir, e fazer face ás des.pezas futuras com o 
seu custeio. 
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A estrnc[a d·e que faHo está em condições bem diversas, é uma linha de 
penetração, que trará, como já disse, fartos elementos de renda para a 
Oeste de Minas e para a Central, e, ao mesmo tempo, drenará daquella zona 
longínqua, do sertão· de Minas e de Goy-a:?, tódos õs productos expo·rtaveis, 
conduzindo.-os ao porto desta Capital. 

Pedirei, .portanto, na ciccasião de s·e votar, que o meu ·digno collega, 
leader da banca,da, ·exclua de seu dispositivo a emenda, porque, como declarei, 
os estudos estão feitos , ·ápprovados, e a lnspectoria Geral das Estradas de 
Ferro teve ord0em para publ.icar editaes, chamando concurrentes á cons·trucção. 

Outra emenda a cujo respeito attribuo tambem a enganp o parecer de 
S. Ex. é a relativa a aut·omoveis industriaes. ~ 

Como .nos. annos anteriores, apresentei agora a seguinte emen;::la: 
"Continuam em vigor os arts. 49 e 62 da ·lei n. 2.356, de dezembro de 1910 
"subvern;ão por kilometro de estrada trafegavel por automov·eis industriaes , 
etc., podendo o Governo abrir credito até a importancia de 1. 500 :000$ para 
attender a despeza com a referida subvenção." 

ü substituto da Commissão é o seguint·e (Lê) : "Fica o Governo auto
rizado a auxiliar os E:;;tad0s e munidpios que construirem estradas car· 
roçaveis , com seis metros pelo menos de largura, e pontes meta'1licas ou de 
cimento armado, com a quantia d·e 6 :000$ por k;·lometro, quantia que póde 
ser elevada a lO :000$, uma vez que as estradas sejam macadamisadas". 

!;:' bom ·.quê se reflicta bem: eu mando 'ficar em vigor a autorização que 
estabelece apenas o premio de 4 :000$; a Com missão estabelece o de 6 :000$, 
podendo ser elevado até 10 :000$ uma vez que as estradas estejam macada
misadas . 

Quando, Sr. Pres·idente, em 1906 eu apres·entei á Camara a idéa da cons
trucção de ·estradas trafeg·aveis por automoveis industriaes, eu o fiz com 
uma emenda precedida de uma longa exposição para a qual chamo a benevol.a 
attenção do meu Hlustre col:lega de bancada, e onde .demonstrava, ~ luz da 
evidenci'a, que essas estradas eram as verdadeiras estradas do futuro, que 
el·las seriam as vendadeiras estradas vidnaes que drenariam em todos os pon
tos do paiz ·os productos .Para as grandes linhas, não só para as custeadas 
pelo Governo, como para as linhas de emprezas particulares. Esta ·exposição 
foi apresentada á Commissão de Finanças, que a recebeu um pouco re
ceiosa. Depois di srn, deante de uma declaração ou ante!> uma exposição 
auxiliar da minha , luminosamente produzida por este exposiMr Jucido que 
nós reconhecemos ser honra de nossa bancada o Sr. Carlos Peixoto, a Com
missão vohou atraz e acceitou à emenda .de braços .abertos, tendo o Hlustre 
Presidente da Camara, o Sr. Sabino Barroso, lavrado o parecer nesse sentid_o. 

Desde essa epocha, Sr. Presidente, a emenda figurou nas J.eis orçamen
tarias. Ella mandava dar 4:000$ de auxilio por kilometr·o de estrada construi-
da para ser trafegada por automovei.s industriaes. · 

Esta auto.rizaçâ'o está regulamentada pelo Governo, existindo já diversas 
emprezas organizada·s; em estudos e até em construcção dessas estradas. 

A Commissão quer agora pôr de lado esta idéa fecunda e acceita por 
todo o paiz , e que até hoje só tem mereci.do applausos daquelles que mais ou 
menos comprehenderam o seu venda•deiro alcance. 

Venho, portanto, chamar a attenção do meu illustre col'lega e da Ga
m,ara para que c-ontinue no orçamento esta autorização, mesmo porque ella 
jii está regulamentada e a-bsolutamente não contraria a substancia do substi
tutivo apresentado por S. Ex. 

São disposições que ·podem marchar parallelamente; a.mbas podem co
existir no. mes·mo orçamento, porque a d·e S. Ex. trata de estradas carr-oça
veis com uma largura .determinada e a outr.a trata de · estradas para serem 



-132 -

trafegadas ~or automoveis industriaes, me:liante condições estabelecidas po·ç 
mim; o regulamento do· Gov.erno cons,ervou todas as condições, aliás as mais 
rigprosas. Só assim não teremos j ámais de nos queixar aqui d·e surprezas 
como aquella do engenheiro Lobad, que no Acre construiu uma estrada fan
tastica fundad·o em uma emenda contra a qual me bati, sem ser attendido, 
dando em resultado, hoje, a uma reclamação de cinco mil c-ontos por uma 
estrada que poderia ter sido feita por mil contos. 

Na medida que propuz não poderia haver isto, porque ·o regulamento 
foi_ assignad·o por uma das mais altas competencias da engenharia brazileira, 
o Dr. Franc.is·co Sá, quando ·Ministro da Viação. Lembro., portanto, ao meu 
illustré C·Ollega de bancada a idéa de acceitar á minha emenda, mandando 
conservar a autorização no orçamento, para se conce·der as vantagens não 
só aos Estad·os como aos munidpi e aos particul-ar-es e emprezas. Isto é 
o essencial, porquanto desde que não s·e -conceda a emprezas e particula
res, mata-s.e por completo a idéa. 

As munidpalidades não se moveram até hoje; tenho procurado fazer 
essa ·propa•gand:;i nos 36 municípios do meu di-s-tricto e nada consegui; imputo 
iss·o a emprezas particulare'S que teem feito -d·es·pezas á sombra dessa autori
zação e em ·breve nós estaremos vendo a i-déa convertida em pratica no 
nosso paiz, traduzindo os mai~ beneficos resulta-dos. Pediria, portanto, ao i!
lustre rei.ator que acceitasse a minha emenda mantendo a autorização. 
Absolutamente nã·o irá isso d·e encontro á idéa contida na autorização que 
proponho, sendo, até, o unico meio _de concilial-·as., mesmo porque não se 
deve querer que ellJ.prezas que iniciaram suas obras e estud?s á sombra de 
uma autorização regirlamentada, e julgadas garanüdorns, venham a ter pre
juízo. 

Essa Idéa, estou certo, foi das mais felizes e· fecunda·s que tenho üdo 
neste Congresso. . 

Estou convencido de que todos quantos estudarem o assumpto hão· d·e 
ver que -.eHa é perfeitamente viavel no nosso meio e encerra em si uma me
dida do mais ai.to· alcance para o engrandecimento economico do p-aiz, para a 
facili-dade do transp,orte, em todas as industrias, porque, á 'Semelhança dos 
grandes rios servidos pelos seus affluentes, assim lambem as grandes es
tradas precisam dessas pequenas 1inhas, des·sas estrndas viccin~.es, que 
te·em 9.ara as grandes Hnhas uma vantagem incontestaveL ' 

Vim apenas fazer uma simples observação sobre essâs tres emendas; as 
demais, -d-e minha autoria, tiveram parecer favoravel de S. Ex. 

Estou. s·egurn de que, deante das razões que acabo de dar, o meu il
lustre collega, que, como disse, estudou este assumpto com o max.imo carinho 
e competencia, ·não d-eixará de acceital-as, fazendo uma modificação que ab
solutamente não irá contrariar os interess•es d·o :paiz e a opinião de S. Ex ., tão 
bem exarada no seu bem elaborado parecer. 

Já declarei que a ceei-to o substitutivo de S. ,Ex.; acho que é uma 
medkl-a necessaria, mas entend-o que no substitutivo essas estradas não de
vem ser comparadas ás outras. 

o SR. CUNHA VASCONCELLOS dá um aparte. 
O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Ha estradas novas autorizadas. A idéa cul

minante do meu i11ustre co'1.J.ega ·e amigo foi - que não se mandasse pro
ceder a estudos de estrada•s que não .fossem julga.d·as convenientes pelo Go
verno, que é o competente para julgar dessa conveniencia, por mei-o de seus 
engenheiros e do das rep·artições publicas. 

Mas, Sr . .Presidente, essa convenienci-a já está mais do que julgada, tão 
julgada que o Governo já deu ordem na minha presença, para se abrir a re
spe.ctiva concurrencia. 
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Ainda 'hoje se tratou diss-0 na Insp·ectoria Geral das Estradas de Ferro. 
Ü SR. CUNHA VASCONCELLOS - Entr•e •as emendas apresentadas algu

mas s·e referem a estmdas tambem já estudadas. 
ü SR. RoooLPHO PAIXÃO - V. Ex. terá o meu voto se .conseguir que 

e1'la fpja dessa esphera traçada pelo substitutivo do no,bre Deputado, que 
s.endo sa'!utar, não póde, entretanto, comprehender essas estradas que já fo

. ram julgadas necessari·as e cujos estuid·os foram l·evar esperanças ás diver 
sas zonas a que s·e destinam, es.peranças por ass.im diz·er já traduzidas em 
facto. · / . · 

Eu espero, Sr. Presidente, que a Gamara corresponda ao desejo· jus· 
tíssimo d·as ' populaçõ-es que confiam no futuro dessas obrns emprehendidas, 
constata.das materialmente na sua execução, e que não -anniquillemos as es
peranças dos habitantes dess·as zonas, que são as mais ricas do paiz. · (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Juvenal Lamartine - (movfm~nto de attenção) - Sr. Presi
dente, a honrada Commissão de Finanças. destacando, para ·constituir pro~ 
jecto em S·eparado , grande numero de emendas off.erecidas ao orçamento da 
Viação e r.e-!ativa's a construcções de .estradas ·de ferro, não me pa·rece· ter 
resolvido com equidade. • - · 

As emendas a·pres.entadas se referiam a estradas de importáncias varia
veis e em 'geral tambem diversas, de modo que a'lgumas dessas vias de 
transporte se impõem como uma necessi.dad.e inadiavel, porque, a1ém de ser
virem propriamente ao trans·porte de mercll!dorias e pas·sageif'OS, se d·estinam 
a solver .que,stões ·economico-sodaes de a'lto interesse nac:ona\, permittindo 
o repovoamento d·o sóJo., a fixaçifo do trabalhador nacional, o bem-estar ãas 
po·pulações .sertanejas privadas de tudo e abandonadas ás suas pro·prias for
ças na luta titanka 'e ingrata contra o meiü physico., tendo como companheiras 
tragicas a ignornncia e a miseri,a. . 

As emendas são todas em fórma de autorização. O Poder Executivo com 
milhares de elementos para conhecer das vantagens, importancia e inadia· 
bilida·d·e de cada uma das estradas cuja c·onstrucção é rec.Jamada p.elas ne
cessidades das r·egiões a que ellas se destinam servir, terá o criterio pre
ciso para ir preferindo aquellas que for,em reclamadas com mai•s urgencia, e 
mel1hor attenderem ao plano geral de viação ferrea do BraziL 

Ao Poder Legislativo nem cabe fixar, como fez a emenda adciitiva da 
Commissão, o preço ki.Jometrico da construcçã·o na quantia ridicula de 
45 :000$ incluindo o material rodante, nem conhecer das vantagens ou de 
outros detalhes techni.cos de uma .Jinha ferrea. 

Dentre as emendas destacadas pela honrnd.a Commissão, <i'l~c1mas dellas 
visam a construcção de estradas de ferro que trarão grande augmente á ri-
queza publica. . . • 

Neste numero 'está a .que 'ª bancada do .Rio Grande do Norte, d:a qual 
sou o mais obscuro membro, of.fereceu por occasião da 2ª discussão do or
çamento da Viação, aut·oriz,ando o Governo a contractar a construcção de uma 
estrada de ferro que, partindo d!e Mo·ssoró, no Rio Grande do Norte, atra- . 
vesse o · ·interior d,este Esta<lo, o da Parahyba e fosse entroncar na rêde de 
viação forrea do nordeste brasileiro. 

·Representantes de uma das circumstandas políticas do n9rdést.e brasi
le'i·ro, constantemente flagellado pelas s,eccas, cumpria-nos o dever de, cor
respondendo á confiança dos que nos deJ.egaram ·a honrosa incumbencia de 
repres·e-nta!-os no Congresso· Nacional, pleiteapam junto ·aos pode11es federa·es 
a realização die uma das maiores e mais legitimas aspirações do puvo, in
telligente e honrado .que trabalha aquelle ped·aço de nossa Patria. 

A importancia <lessa g·rande ·via de communicação e de transporte e cu.ja 
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construcção advogan:mos · com o maximo d., 'nosso esforço, não é só de 
ordem regional, mas sobnetudo de ordem economica, s'Ocial, administrati'Va 
e mesmn estrategica, como procurare·i demonstrar. 

Ap·proximando de um importante porto de mar, como é o de Mossoró, , 
grande numero de municip·ios dos afastados sertões dos gstad'os do Rio 
Grande d·o Norte, ·Ceará, Parahyba ,e Pernambuco , essa estrada será o ccim
.Plemento necessario da solução do problema d'as secca·s , um d'os maiores, 
s·enão o maior problema economico-social ·a resolv·er presentemente no 
Brasfl. 1 

Ha muitos annos, desde o regímen passado, o povo de minha terra vem 
pleitea·ndo a construcção dessa estrada que reputa, com muita razão, a mai·s 
importante das medi·das ac.onselhad1as ·para neutral iz·ar os effeitos das crises 
climat·ericas que reduzem á miseria a população de todo o nordéste brasileiro 
e empo·brecem duplamente a Nação, que tem sid.o privada de centenas· de 
milhares de seus filhos , arrebatad·os pela fome e pelas ·epidemias, e g·astou 
larga ,e improficuamente dezenas de milhares ·àe co.ntos com soccorros pu
blicos, cuja distribuição, sem criterio e sem espírito de 1justiça, servio para 
augmentar os males . e crear no•vas fontes de miserías á população flage11ada , 
como succedeu na grande 'Secca de 1877 a 1879. 

Aos apri,ellos isolad_9s do póvo d10 R'io Grande do Norte s·e tem vindo 
ultimamente juntar a opinião .autorizada de profissionaes extrangeiros e na
cionaes e de políticos eminentes, que, procurando estudar o Brasil social, 
mas des·conhec·endo ainda do que o Brasil phf.sico, se mostram surp11ehen
didos d1e que um tão importante melhoramento , como é a estmda que advo
gamos, nãó tivesse até agora s·ido iniciado. 

· A construcção da Estrada de Ferro de Mossoró a S. Francisco Já é 
obj ecto de um proj ecto d,e lei que , apresentado no Senado pelo illustrado Dr. 
Meira e Sá, que re·presentou o Rio Grand'e do Norte, foi appro'.'a·do naquella 
Casa e remettido á Gamara, onde pend·e de parecei: da Corpmíssão de Fi
nanças para ser dis·cuüdo e vota·do. 

Justificando esite proj ecto , o ·então representante do meu Estado pro· 
duzio 'Um memorav,el dfacurso, no qual •a.preciou, com a .\ucidez ·prporia de 
se privilegiado talento, o traçado da ·estrada de .ferro reclama ha tantos annos . 
a fertilidade e a productividade dos terrenos por ella atravessado·s, as nozas 

- mais dfrectamente interessadas, a densidade de sua po·pulação, a excellencia 
de seu dima e a imp'Ortancia do porto de Mossoró, .que é o ponto inicial da 
linha. 

Renunciando sua cadeira no S·enado, onde uma -curta estadia foi suffr 
ciente para attestar a opewsidade d'e seu espírito e o fulgor de s.eu talent0 
o Dr . . Meira e Sá, que 1ho·je occupa o ).ugar de juiz seccional do Rio Grande 
do Norte com honra para amagistratura federal, não s:e deslembrou do seu 
projecto. Agora mesmo vem de publicar uma monographia d·e mais de 100 
paginas, intitulada ..Ecos do Sertão, que é um bello trabalho, no qual ofram 
discutidos tpdos ps lados da questão com uma superioridade e um vigor de 
argumentação .que fazem honra ao seu brilhante talento. 

A con-strucção da 'Estrada de Ferro die Mossoró a entroncar na rêdt: 
da viação do nordéste b!'asileiro é o mais importante complemento das obras 
contra as seccas naquella região. 

A açudagem, que se multiplica annualmente, pela iniciativa donortísta 
tenàz e traba.\ha·dor, 'animado agora pela acção do Governo, augmentand10 a 
producção daquellas ·terras feracíssimas, fez crescer ainda mais a ·exigencia 
de meios .de tran·sportes rapidos e ·economkos que esta,beleçam commnica
ção constante com o lito11al. 

Das diversas estradas d'e ferro proj ectadas ou já em construcção, ne-
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nh uma tem a importaµcia da de Mos·3oró ao S. Francisco, ·que atravessa o 
coração de toda a região mais flagellada pelas seccas. 

Até h_a bem pouco tempo o povo d·o norte do Brasil nenhum auxilio 
efficaz havia récebido da União - mãi desnaturada e avara que lhe exigia 
fortes contingentes de s1oldados )l_ara seu exercito de terra e mar, grossas 
rendas dos impostc·3 sobre borraoha, sal e algodão e via seu t.erritorio dila
tado com a incorporação do Acre, co·nquistado pelos sertanejos do nordéste 
brasileiro - mais admiraveis na sua coragem e pertinácia do que os bandei·· 
rantes ·que, attrahi·dos p·elo ouro , vararam o interior dos Estado•s do Sul. 

"Não se conhece na pistoria, dis Eucydes da Cunha, exemplo mais gol
peante de .emigração tão anarchica, tão precipitada e tão violadora dos mais 
vulgares preceitos de acclimatamento, quanto o da que desde 1879 até hoje 
atirou, em successiva·3 levas, as populações sertanejas do territorio entre a 
Parahyba e o Ceará, para aquelle recanto da Amazonia. Acompanhando-a, 
mesmo de relance, põe-se de manife,sto que lhe faltou, desde o principio, não 
só a marcha lenta e progressiva das migrações seguras como ·os mais ordi
narios resguardos administrativos. 

"ü po·voamento do Acre é um caso historico intei ramente fortuito, fóra 
da directriz do nosso progresso. 

"Tem um recur•so tormentoso que ninguem ignora: as seccas periodi
cas dos nossos sertões d'o norte, occasionando o exodo em massa das mul
tidões fla,gelladas. Não o determinou uma crise de ·crescimento , ou excesso 
de vida des·bord-ante, capaz de rea•nimar outras pj!ragens, dilatando-s.e em iti
nerarios que são o dia:gramma visiveJ- da marcha triumphante das raças; 
mas a escassez da vida e a derrota completa .ante as calamidades naturaes. 
As suas linhas baralham-se nos traçad·os de uma fuga. Aggravou-o sempre 
uma solução invertida : todos os fracos, todos os inut.eis, todos os doentes e 
to.dos os sacrificados expellidos a esmo, como o rebotalho das gentes, pa·ra 
o deserto. Quando as grandes seccas de 1879-1880, 1889-1890, 1900-1901 
flamejavam sobre os ·sertões adulto·s, e as cidades do. !ittoral se enchiam •em 
poucas sema·nas de uma população adventicia de famintos assombrosos, de
vorado·s das febres e das bexigas-a preoc·cupação exclusiva dos ooderes pu
blicos .consistia no libertai-as quanto antes daquellas invasões de barbaros 
moribundos que infestavam o Brasi.l. Abarrotavam-se, as carreirns, os vapores 
com aquelles fardos agitantes , consignados á mort·e. Mandavam-nos para a 
Amazonia - ·vastissima, despovoada,, quasi ignota - o que equivalia exp_a
trial-os dentro da propria patria. A multidão martyrisada, perdi·dos todos os 
direitos, rotos os laços .d·a familia , que se fraccionava no tumulto dos em
barques accelerados, partia para aquellas bandas J.evando uma carta d.e ·prego 
para o desconli.eci.do; ia com os seus famintos, os seus febrentos , os seus 
variolosos, em condições maHgnar e corromper as localidadies maiis sa
lubres d•o mundo. Mas feita a tarefa expurgatoria não se curava mais della. 
Gessava a intervenção governamental. Nunca, até aos nossos dias, a acom
panhou um só agente official, ou um medico . Os banidos levavam a missão 
dolorisissima de desapparecerem ... 

"E não désappareceram. Ao contrario , em menos de trinta annos o Es
tudo que era uma vaga expres·são geographica, um deserto empatado , a 
estirar-se sem lindez, para sudoéste, defenio-se de chofre, avantajand·o-se 
aos orimeiros oontos do nos·.so desenvolvimento economico." 

Os nosso :- P~tadistas desconrerem ou não nuer.em ver essas qualidad es 
· extraordinarioas de resis•·encia e rle caoacidAd·e do novo do norte. d·~scriotµs 

com tanta verda·de pela p'enna flllgurante <le Euclyd.es rla Cunha; e neg.am
\he, já não .digo o conforto· e o bem ~star a que têm dir·éito os povos civi
'izados, mas os elementos necessari0s ás suas co•ndições existenciaes. 

A ex·p!icação desse estado da politica brasileira está na pro·pria natureza 
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dos s.erv.iços que reclamamos. Nós Brasileiros só gostamos de ·cousas r.e
tumbantes, que deslumbrem a vista e se prestem a figurar como um ca
pitulo ·espaJ.hafatoso nos relatorios o.ffici.aes, para que a Europa i1ntebra se 
curve reverente ante· o no·sso progr.esso. 

O noTtista crwe conti:nú1a ia sofflr•ell porque é dodl não faz obra de ll!na•
chista; .tem amor á terra, não emigra; está com o estomago habituado á 
digestão pesada das raizes sylvestres, não d·éve .aspirar ao conforto e ao 
prazer das iguarias finas. Que importa que de vez em quando uma secc'a 
au.ebate pela fome algumas dez·ena:s de mHhares de nortistas? 

Os cofres da União -destinam milhares de .contos para subvencionar a 
immigraçiio extrangeira, que preencherá os ·claros ' abertos na nossa popu
lação, melhorando-a até sob o ponto de vista moral e introduzindo a gr.éve, 
o anarchismo e a ameaça á ·segurnnça publica, eJ.ementos de civ ilização que 
o nosrn povo não póde fornecer á nossa ·nacionaJ;dade. 

"Emquanto -0 colono 'ita1iano., diz ainda o autor dos !Yertões, se desfoca 
de Ge.nova á mais remota fazenda d·e S. Paulo, paternalmente assistido pelos 
nossos poderes publicos , o Cearens e effectua á sua custa e de todo ·em todo 
desamparad:o, uma via·g.em mais diffkil, 1em que os adiantamentos .feitos pelos 
con!Iia·ctantés insaciaveis, irn;;ados d·e pa·rceJiias. phantasUcas e de preços 
inauditos, os transformam, ás mais das vezes, em •devedor para s•empre 
insolv·ente . 

"A sua actividade desde o primei.ro golpe da machadiinha, constringe
se para logo em um circulo vicioso inaturavel: o debater-se exhaustivo para 
saldar tl'ma divida que se avoluma, ameaçadoramente, aicompanhando-l·he ns 
esforços .e as fad1ig.as ·para saldai-a. 

E" vê-se ·completame"P,t•e só na faina dolorosa. A expio-ração da seringa, 
neste ponto .peior que a do caucho .. impõ.e· o isolamento. Ha um laivo sibe
riano .aqueUe trabalho. Dostoiweski sombrearia as suas paginas mais Ju
gutbres com esta t·ortum: a do homem co·nstantemente a cale.ar durante .a 
vida inteira a mesma estrada de que é .elle o unico traniseunte, triJ:ha obscura, · 
estrei. tisE-úma a circulante que o !•eva, intermittentemen.te e desoes1peJrada
ment.e ao mesmo ponto de partida. 

"Nesta empreza de l~ isypho, a :rolar 1em vez d·e um blóco o seu pro
prio cor·po - partind•o, chegando e partindo, nas voltas' constrictoras de um 
circulo deinoniaco , no seu eterno giro de encar.cerado em uma prisão s·em 
muros, a:ggravada por um officio rudimentar que e!Ie ap~1ende em uma hon 
p·ara exercei-o toda vi·da , automaticamente, ·por •simpJ.es movi mentos re
flexos - se não o enrija uma ~mHda estructura moral 1 vão-se-lhe com a 
intelligencia atmphiada, todas as 1esperanças e as illusões ingenuas, e a 
tonificante alacridad;e áouelle lance, á ventura, em busca da fortuna. 

"ParaHelamente, a -decad.encia organioa. 
"A alimentação , que é a base mais firme d.a hygi·ene tropical, não lh'a 

fornece durante largos annos, ·a mais rudimentar cultura. Conistittie-se ao 
revés de todos os pr.eceitos, a.dstricta aos fornecimentos escassos d-e tod.as as 
conservas su:speita·s e nocivas, com o derivativo aleatorio das caçadias. 

· ''iSobre tudo isso o abandono. O seringueiro é, obri.gatoriamente, p.ro.fis· 
sionalmente, um solitario . · 

. '"Mesmo no Acre propdamente dito, onde a densidad·e maior das ar
vores de borracha permitte a abertura de 16 estradas em uma 1egua qua 
drada, toda essa área, capaz de sustentar , de accôrdo com a unidad·e agrí
cola correnti::, dncoenta familias de P'equ,enos lavradores, requer a 1activi
dade d·e ·oito homens apenas, que lá se .espalha e raramente se vêm. Cal
cule-se um se·ringal médio, de duz.entas· dtradas, tendo cerca de IS Jeguias 
quadradas; e este latifundfo, q.ue :S·e povoaria a larga com 3. 000 ha1bitante•s 
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activos, üomporta apenas 'ª populaçãá invisível de 100 trabalhadores exagge
radameflte dispersos. 

"E' a conservação systematica do deserto, é. a prisão do homem na am
pfüude desafogada dá terra." 

Este treçtho , cuj·a leitura <acabo d>e fazer, sa:hido da ·penna de um , dos 
maio·res homems de lettra<. que o BrasH tem possuído, é um attestado fri
sante e doloro~o . da r,esistencia .e capacida·de de· trabalho do nortista ·e da i·n
curia criminosa dos poderes publicos, que collocam o trabalhador nacional 
em süuação inferior aos Ghinez0es ·Contractad'os para a construcção da Ma-
deira--Mamoré. , 

A partir, entretanto , de 1904, quando occupou a pasta dra Viaçfo o emi
ne·nte Dr .. La•uro Müller, o ·problema das s0eccas começou a srer {fevidamente 
estudado. Immediàtamente atacadas as obms mais urgentes e redamadas 
pela crise em qu.e se debatia 0 nortre, foi esboçad•o o plano geral de estudos 
para a rnlução do grand·e prnblema nacional e humano, hoje, feHzment,e 
confia.do ·á lns·pectoria de Obras Contra as Secca:s, .que ·dentro, d'e um prazo 
r'elativamiente curto, cone.e·guirá ap·pardh.a.r o norte dos meiàs seguros de 
annullar, ou pelo menos . de reduzir 'ªº mínimo os effeitos das 'grand•es es
tiad·as, se não lhe fôr muda,da a or-ientação e não lhe faltarem os meios ne
cessarios para uma obra de tamanho alcance social ·e .economico. 

O trabalho da lnsp•e.ctoria de Obras Contra !J.S Seccas exige, entretanto, 
paTa poder col\imar seu fim, .cje dous complementos indispensaveis: a !!p
provação do proje.cto sübre irrigação, que meu disti·ncto coinpanheiro de re
presentação, . Sr. Eloy de Souza, 'apresentou na s'essão do ranno passado, e 
a construcção d·a estrada d.e Mossoró ·ao S. Francisco. 

Destes dois projectos s.e têm occupado largamente a imprens·a do paiz 
e profissiona•e'S illrnstres, nacionaes e extran.geifüs. Não visam interesses re
gionaes - olham par·a 'O bem geral dra nação , interessam, ou, pelo· meno•s, 
deviam interes•sar todüs os estadistas brasileiros que tivessem uma visão se
gura da gr:andez·a deste paiz e deseja:ssem concouer para ella. 

Affirmei .em começ.o que 'ª con'strucção .da Estr·ad>a d·e :Ferro de Mo1ss·oró 
ao S. Francis.co não visava sómente a neutralizar os .ef.f.eitos das seccas, o 
que por si só era bastante para aconselhar sua immediata construcção; mas 
qu<e sua gr>ande imp·o·rtancfa era tambem d·e ord•em economica, administra
tiva, estrategica e, so1bremdo, social. 

Sob -0 ·ponto de vist:f do soccorro ·ás 'populações do interi·or do Rio 
Grande d•o Norte, Ceará, Parahyba e Pernambuco, nenhuma outra estrada 
se lhe pód·e comparar, porque perpendicular á costa, servirá os sertões desses 
Estados. cuja populàção •actualmente, em sua maior parte,, expo·rta, pel·<::> 
por·to de Mossoró, 1os s'eus productos trazidos em costas de animaes atravé~ 
dezenas de leguas. 

S éu futuro economko se ·encon:tm, certamente, ass1:<gurado ·pelo desen
volvimento que norte· do Brasil começa a ter a cultura do algodoeiro, a mais 
remuneradora de todas as lavourms e que constituirá, dentro em brev.e, a 
fór·tuna do norte, como. fez a dos Estados .Unidos, ond'e as condiçõ·es clima
tericas são menos favoraveis a.o seu desenvolvimento do que no nosso paiz, 
principalmente na .exten·si.ssima zona comprehendida entre as bacias do São 
Francisco e do Tocantins. 

Em importa·nt0e discurso pronunciado na sessão. do anno passado pelo 
meu talentoso collega e ami·go Dr. Eloy de Souza, que pessoalmen1e es
tudou o problema da irúgação e .da cultura d10 algodoeiro no afamado valle 
do Egypto , .encontram-se d,a.do·s estatísticos de grande irnportancia, porque 
da comparação que fe;z ,entre a prnducção média de um ·algodoeiro do valle 
d'o Nilo,. cultivado pelos processos mai•s modernos e adiantados da agri-· 
cultura, e de um algodoeiro da zona d·o Seri·dó, ·no .Rio Grande do Norte, 
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fratado por processos coloniaes, a vantagem ·em favor deste ultimo é de 
mais de 200 % . 

Actualmente, p'e lo porto de JV1ossoró , a exportação annual do algodão já 
a-ttinge a oeroa de 100 mil •saccas, com o peso de seis. mil e qui1llhentas to
neladas e valo r minimo d•e cinco mil contos . Posso affirmar á Camara que 
construida a es trada .de Mossoró ao S. Francis.co centuplicará esta quanti
d•ade ·~m al·gumas dezenas de ·anno. 

Não exa·ggero. . . 
Conheço mu ito bem ois J er ti liss imo s terrenos do meu Estado, do Geará, 

.Parahyba e Pernambuco, onde a agricultura não se tem desenvoivido pela 
difficuldade e carrntia de transporte. 

Os terrenos actualmente aberto s, abandona.dos á criação, serão culti
vados porque o algodão aind.a offerece uma garantia certa ás diversas espe
cies de .gado, nas épocas .de secca, pela incompamvel riqueza nutritiva do 
caroço. 

Nós Só pedimos tnms·port.e rapido para que a pro.d'L!'cção da·quene povo 
resi·stente, te·naz e bom que habita o nor.déste brasneiro se expanda de modo 
a c•ausar admiração e assombro aos. que ainda não conhecem as qualid·ades 
do s·ertanejo , justament·e a·ppeil idad<0 - .o ]apon;ez brasileiro. 

Com ,area li z,ação do plano ·da reconsrrucção de barragens ·tão. bem i!fr 
ciado ,J:ela In:s·pectoria d e Obras Contra as Seccas, cuja .di,ercção está confiada 
profissio·na·es ho ne stos e trnbalhadores, a producção tende necessariamente a 
aug mentar, já pela fi xação do tra•bal.hador que não mais emigrará acossado 
pelas ·seccas, como pelo sys.tema de irrigação que se estabelecerá normal
mente com a captação das aguas e sua regular distribuição. 

Virá e-amo conse quencia forço·sa a lavoura intensiva de accôrdo com os 
·modernos insi·namentos sem que s e fa çam preciso•s os pro~essos da lavoura 
se ~ca , di.spendiocos e d•e resultados duvi.dos os , no nord·éste brasileiro. 

Os dein ai s productos que são exportados pelo porto de Mossoró e de 
producção da zon a que será servida pela estrada cuja construcção advoga
mos, são: 

600 mil pelles cabra e ovelha. 
13 mil c·ouros rnlgados . . 
48 tonela.das de cêra de carnaÚ1ba. 
1. 600 . 000 al queires de sal. 

As mercadori as importa.da.s e· remettid!!!s para o int·erior em costas de 
an i.maes são as seguintes: 

12 mil sac·cas de café . 
15 mil cai xas de sabão. 
12 mil ca1 xas de kerozene. 
35 mil saccos de cereaes. 
65 mil volumes de fa zendas, miud·ezas, estivas, etc. 

A est•es artigos d·evo accrescentar mais 240 mil alqueires de sal, trans·pO·r
tados em anima·es , para os municipios do intePior. 

Difficilmente se fara uma id·éa justa dia importancia das salinas do Rio 
Grande d·o Norte - as mais rkas e poderosas· do mundo. Profissional 
illustre avaliou em um . milhão e duúntas mil toneladas ·a capacidade pro
ductiva das salinas de Mos·soró, Macau , que dariam uma renda á ' União de 
12 mil contos, mantido o imposto actual de 10$ por tonelada. . 

•A difficuldad1e de transporte por terra tem contribuido, inoontestavel-



·\ 
\ 

\ 
~ · 

- 139 

mente, para que a . industria do sal não tenha tido •até hoje o desenvolvi
mento des•ej ado. 

Em Mossoró o.u Macau, o sal póde s·er produzido e vendido na razão 
de 6$400 a tonela.da, ao passo que no interior do Pia•uhy seu preço ·eleva-se, 
muitas· vez·es, a um conto de réis por tonela.da, não permJt.frndo que os fa
z.endeiros dêem a seus gados esse elemento .de vida e de nutrição. 

A renda que a União tem auferido do imposto do ·sal no Rio Grand:e 
do Norte é .de dous mil contos por anno , que representa 400 % sobre o 
valor do producto , s·egundo o calculo feito ·pelo illustrndo Dr. Meira e Sá, 
no seu importante trabalho - Ecos do Sertão. 

Para justificar, portant:o, .e aconselhar a construcção urgente da Es
trad:a d·e Ferro de Mossoró ao S. Francisco bastaria salientar a importancia 
dos dous principaes productos do norte brasileiro - o a'1godão e o sal. 
A estes se veem juntar os decorrentes da industria pastoril. Os campos de 
mimoso e de panasco de todá aquella região são admiraveis para a creação 
de todas as especies domesticas. 

A Estrada de Ferro de Mossoró ao S. Francisco ferá sempre fretes 'Para 
o ·interior e de lá voltarão abanotados os seus carros. 

Apreciemos ainda outro aspecto da estrada e quie vem em auxilio de um 
probJ.ema social ' de ma.gna importancia. Escrevia o Dr. Chrokatt de Sá: 
"Ligando a estrada d'e ferro de Mosso ró ao Sã:o Francisco, por J oaz·eiro, á 
viação bahiana, e por Pirapora á Central do Brasil, e por ·~Sta á viação 
mineira, á parulista! e ás estmda sde S. Paulo, Rio Grande e Auxiliar, 
ella permittirá o abastecimento de quasi todo o paiz, por · v.ia terrestre, e 
p:or esta formidavel rêde, que não é mais um sonho, mas uma realidade, pas
sará, além do sal, o sold:ado nortista correndo ao primeiro appello da 
patria." · . 

Eis ahi traça,do, por mão de mestre, seu lado estrategico e admfoistra
tivo. 

Vejamos agora qual será sua importancia do ponto de vista puramente 
social. 

Sa·be ·a Camar·a, •sabem todos os que s·e interessam pelos problemas so
ciaes que ternos no Norte povo - "o maior ·dos capitaes· 1humanos e a mais 
important·e das necessidad•es dos paiz·es despovoados" ~ no ·dizer exprés
sivo e justo do substituto .de Rio-Branco , mas povo genuinamente bra·si
leiro que tem ·vivido, se desenvolvido e dilatado as· fronteiras do Brasil 
desajudado dos · poderes pubUcos. 

A id·é.a de raça está hoje profundamente mod<ificada. A sua importancia, 
seus costumes, •sua organização familiar , s·eu valor social e politico deped.em 
mais da educação dos indivi,duos que a compõem e do me·i:o economico em 
que vivem, do· que de sua origem •ethnologka. A sub-raça que occupa o 
nordéste brasileiro, ~em perd·er nenhuma das qualidad·es superiorns das tres 
raças, ·cuja fusão se vem fazendo no Brasil, adquiria quaHdades novas , no 
meio •em que vive. 

"Quando penso nesse povo, diz ainda o "Dr. Chrokatt de Sá, sobrio , 
intelligente. jovial, como só sabem e podem ser os fortes, corajoso, resi
gnado, cheio ·d·e f.é , de amor entranhado pelo sól-o , porquanto delle affastado 
pela calamidade cosmica, volta cheio d'e es·perança ao primeiro· brotar de urr1 
rebento; amor forte oue o exodo constante, prov.ocado p:ela inclemencia da 
natureza não consegui o tornal-o noma·d·e; povo que acode ç:heio . d.e patriotis
mo ao primeiro appello da patria, · enchendo as fiUeiras do .Exercito, . que vai 
dar a collaboração d·e sua vid1a nos serin;gaes mortiferos, na construcção de 
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estradas de ferro, nas zonas insalubres do Madeiras ·e, Mamoré e Tocantins; 
·quando nelle pens·o, quando penso nesse povo, .lembr:o-me de tal modo da 
ca·lma e coragem, .da energia .e intelligenci.a, do desprezo da morte do heroico 
povo japonez, que me habituei a considerar o •sertanejo o -:--- japcmez bra-
11ilieiró. 

".Pois bem, é ess.e povo .que ha dez·e·nas de annos implora aos Governos 
do nosso paiz que dêem por finda ·essa .agonia .secular, que .Jhe dê, ·não o 
conforto , não a felicidade, !nas s·implesmente a vida, imp·edind:o ess:e exodo 
periodico, exodo assassino, ·exodo desmorali ?Jador, prendendo-o ao sólo pelos 
fortes laços .da estrada d1e ferro . 

"Será muito pedir? 
"Muitos o têm conseguido, sem soff.rer tanto." 
A verd.ade em toda a sua nudez está expressa nestas palavras que tran· 

screv·o da monographia do Dr. Meira ·e -Sá. 
Eu sei,- sr. ·Presidente, que aHegam contra a construcção .dessa estrada 

d·uas razõe~ - a condição do porto de Mossoró e de correr parallela á 
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, já em construcção. 

Nenhuma d·ellas p.rocede e só póde s:er allega'da pel0s que não conhe
cem aquelle p_orto •e a zona a ser atraves:sada pela estrada que pleiteamos. 

Os maiores navios que conduzem a band·eira braz.ileira frequentam cons
tantement.e o porto d'e Mossoró, onde carregam com mais economia de tempo 
e d.e dinheiro de que descarregam no porto de Sa·ntos. 

Assim é que um navio de 5. 000 tonela·das leva 10 dias, no maximo, 
par.a car!'egar naquelle porto e 18 e ·até 20 para descarregar no de Santos, 
que se a·cha modernamente apparel·ha.do. 

A zona da Estrad'a d.e f<erro de Moss-oró é muito affastada do traçado 
da estrada de ferro c·entr.al do Rio Grande .do Norte, cujos interesses não 
poderá j ámais prejudicar. 

Ambas po·ssuem elementos de vida proprios. 
A extensa zona ·compr:ehendid'a entre o rio Assú ou Piranhas e os co11· 

trafortes da Borborema, na .qual se acha o val!:e riquíssimo do· Seridó, ga
rantem o trafego da Central , que em .hypothese nenhuma pode.rã ir buscar 
os productos do vale de Apody e s:eus tributarias, que ·continuarão .a sahir 
p-elo p·orto de Mossoró, mesmo transpo.rtados at.é ahi ·em a·nimaes e pagand10 
elevado frete . 

Não se desvia o curso das correntes economicas quando as condições 
do meio physico a iss.o op·põ.em uma resistenci.a invencível. 

Está neste caso a zona tributaria d.o porto de Mosso-ró, infelizmente mal 
conhecida ainda dos nossos homens publicos. 

O povo brazileiro pertence ao grande grupo clas.sificado por Desmoulins 
sob a denominação de commllnitario, podendo soffrer .algumas subdivisões 
que deixarei apenas indicadas: temos a zona do pastoreio, que vai de Matto
Grosso até Maranhão, passando pelo Piauhy; a das populações que habitam 
as praias e as margens dos grandes rios e que vivem da pesca dos fructos 
a.rbo rescent·es; a da cultura do café, do matte, da oanna de ·assucar, etc . , 
ainda não de tudo libertada dos processos primitivos da agricultura, que nos 
ensinaram os primitivos colonizadores . ' 

A nossa . política não é nem tem sido outra cousa que a ·poliüca alimen
taria , tendo a maioria d·os que se educam, 'como ·escopo principa:J. o fonccio· 
na!ismo publico ·e ·como .fim secundaria o ·estudo e a solução dos grandes 
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problemas economico-sociaes, que ,em um paiz uovo e da extensão do 
nosso crescem de difficuldades ·e assumem extr.a9rd.i'naria importancia. 

No nord1éste brasilei:ro ha zonas ·em que ·o po,vo começa, por força do 
meio, a evoluir para ·o regimem par.ficu~ari.sta, do qual já ·estaria muito ap
proximad o: se · não tiv:esse sido tão descurada .sua educação ·e não lhe ti
vess,em si.do negados os -elementos necessarios para essa evolução. 

As repetidas crises C'limater.ica.s fizeram desapparecer as producçô:es es~ 
pontaneas do sóló, d.e modo que a.quelles que não emigravam, ou nã'o foram 
eliminados pela fome e p:elas epidemias, trabalham :hoje com - tenaddade a 
terra que tem sabido recompensar o esforço do povo nortista. 

O pl,antio do algodão, a lavoura que menor quantidade d\': humid1ade 
exige para seu des·envolvimento, .~cabO'u de fixar o povo ·do norte, de forte 
inici~tiva inc!ividual, intellig,ente e sobrio, que clama justamente por transporte 
rapido ·e barato para os praductos do seu ·esforço e do seu trahalho. 

A estrada de ferro cuja construcção reclamamos te-rá um desenvolvi
mento approximado .de 600 kilometro s, segundo os c-alculos mais aceitaveis. - / 
O preço .total de. sua constmcção não ex,cederá d·e 20 mil contos, tomando a 
média de 33 contos por kilometro, que jámais será ultrapass:ada devido 
ás condições favoraveis do terreno. 

Sómente o sal do R'io Grand.e do Norte rend,e annualmente uma media 
de .dous mil oonto·s á União. Ora, é suffici·ente que o Governo des tine o pro
ducto do imposto de consumo que paga o nosso sal, para que a .Estrada pos·sa 
ser construida em 10 annos, ou sejam 60 ki!ometros d.e linha por anno. 

Não deve a União vacHl ar um só momento no desvio da renda d·o sal 
para ser ·ªP'Plicado em · uma obra de resultados sociaes e hum:anitaTios de 
tanta relevancia. Todos os annos se repete a tentativa de aboHr o imposto 
de · constimo do s·al que a União .cobra. Appliquemol-o á C'lonstruç:ção da· es
trada de forro de Mossará, que augmentaremos assim, de muitas vezes, a 
fortuna publica, facilitando ·a solução do grande pwblema das seccas, ·qt)•e 
não será attaca1d-o com· exito sem meios faceis d,e communicação e de tran-
sporte. ' 

E' em nome de mais de tres milhões d.e braz'.leiros d:esajudados e aban
donados ás suas propria,s forças, que pedimos a construcção dessa impor
tantíssima .estrada de ferro. 

,E' precisü sialvar noS'sa nadonalidade e ouvir os .clamores de um povo 
secularmente martyriz.ado .sem que tenha perdido nenhuma de suas qualida
des de resistencia e d.e bo·ll.dade, por.que o sertanejo é, na feliz expressão 
de 1Euclydes da :Cunha - ante!' de tudo um forte ... E' batalhador p:erenne
mente combalido e ex·austo, perennemente audac:oso c forte; preparand·o-:se 
s,empre par.a um r·econtro que não vence e em que se não deixa vencer. 
(Muito bem; muito bem' O orador é mzt'to cum.prim611.tado.) 

O Sr. Presi·d·ente - · Continúa ·a discussão. 
Tem ·a palavra o Sr. Pedro Lago. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a pa.Jayra o Sr. Pires de Carvalho. ( Pau,sa.) 
Não está presente. 
Não 'ha oradores inscriptos. 
E' ·encerrado em di·scussão uni,ca o pareoer da Commissão de Finanças 

sobre as emendas offereddas na 2ª discussào do projecto ·n. 173, de 191 2, 
f:xando as despezas do Ministerio da Viação para 1913, ficando adiada a vo
tação do projecto. 
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VOTAÇÃO 

• Votação do pro}ecto n. 173, de 191:2, fixando as despezas do Ministerio 
eia Viação para 1913 (com emendas) (vide projecto n. 163 A, de 191-2) 

_ (2" discussão). · 
Sessao ele. 9 ·ele Posto a votos é approvado em 2" discussão, salvo as 

Dezenib1·o emendas, o seguinte ·a rtigo do 

PROJECTO 

N. r73 - 1912 

Artigo unko . O Presidente da Republica é autorizado -a despender, no 
exercido de 1913, pe'1a repartição do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
com os serviços designados nas seguintes verbas, a . quàntia de 
12.942 :992$4{)0 ouro e 129 :060 :502$660 papel. 

Verbas 

1." Secretar.ia de Estado .. .... . . . 
2.ª Correias . . ... . ... ... ... . ... . 
3." Telegra·J)hos .. · ...... .. .. .. ... . . 
4." 1Subvenções ás Companhias de 

Navegação ........ . .... .. . .. . 
5." Garantia de juros ... ... .... ... . 

6." Estrndas de. Ferro Federaes: 

I. Estrada de Ferro Centra'! do 
Brazil . ........... . ..... ... . 

II. Estrada de Ferro Oeste de 
·Minas .. . ... . . . ... . ....... . 

7." Inspectori.a Geral de Portos, Rios 
e Canaes .. . . .. ....... . . . . . .. . 

8.'' Ins-pectoria de Obras contra as 
Seccas ..... .. .. ... .... .. .. .. . 

9." Repartição de Aguas e Obras 
Publicas ..... ... . .. .. . ...... . 

10.ª Es·gotos da Capital Federal. .. . 
11." IJrluminação da Capital Federal. . 
12." Inspectoria Geral das Estradas. 
13.ª Inspectoria Geral de Navegação 
14." I - Fisca•lização de serviços di-

versos . . .... . ........ .. . . . .. . 
II - C. F. de D. e S. 'da Bai-
xa.da Fluminense ... .. ....... . 

15." Empregados a·ddidos ... ...... . . 
16." Eventuaes . .. . .... . .... .. .. . . 

Ouro 

290 :000$000 
666 :5ti5$6.20 

1 . 663 :700$000 
8 .415: 336$780 

1 . 905 :OÓQ$000 

2:400$000 

·Papel 

761 :525$000 
21. 670 :71'6$500 
21. 243: 140$000 

2.455:443$400 
1 . 858 :780$060 

51. 774:653$500 

4.754:555$000 

820:000$000 

7.000:000$000 

5 .644:885$500 
5.036:865$000 
2. 185 :9.80$000 
2.779:672$600 

152 :605$000 

60:000$000 

593:801 $ 140 
117 :880$000 
150:000$000 

12 . 942: 99·2$400 129. 060 :502$660 
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O ,sr. Presidente Pas.sa-se á! votaçfo das emendas. 

VERBA 2" - CORREIOS 

Votaç~o da segui_nte emenda sob o n. 1, do Sr. Aurelio Amorim e outro: 
"Onde convier: 
O Governo mandará construir em . Manáo·s , Estado do Amazonas, um 

edificio para (JS Correios até a importancia de 500 contos de réis, devendo 
esta importancia ser paga em dous éxercicios." 

r 
O Sr. Presidente - A esta ·emenda e ás de ns. 2 a 5 a Gommissão 

offer-eceu o seguinte substitutivo: 
"Art. Fica o _ Governo autorizado a adquirir ou mand.ar construir edi-

fi.cios para Correios e Telegraphos, conjuncta ou separadamente, nas locali
dades onde houver pr.edios alugados, uma vez que a importancia do .a>Ju· 
guel corresponda, no minimo, a 7 º\º do preço da acquisição ou da construcção 
que será pago em apo'lices da ,(iivida publica ao par e de juros de 5 º\º, papel, 
cuja emissão será feita pelo Ministerio da Fazenda, mediante a demonstra
ção da relação entre o preço da construcção ou acqui·sição." 

Approvado o su:bstituivo e prejudicadas as emendas ns .1 a .5. 
Rejeitadas 'succes·sivamente as emendas ns. 6 e 7. 
Votação da seguinte emenda sob o n. 8, do Sr. José Bonifacio: 
"Art. O Governo providencia~á para a creação e installação imme-

diata .de agencias posta:es nas sédes das sub-divisões judiciarias. do:g muni
cipios, de accôrdo com o dis,posto na lei eldtornl vi.gente." 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob o n. 9, do Sr. Galeão Carvalhal _e outro:S: 
Venba 2ª - Correios - Administração dos Correios de S. Paulo : 
Na consignação para a agenciá especial de Santos; 
Accrescente-"e: 54 :974$ para pagamento da gratificação de 40 º\º so

bre os 1·encimentos de todos ·os seus funccionarios, c9ncedida em virtude 
do art. 41 do orç1mento vigente (lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 191e) e 
de accôrdo com o decreto n. f:l.682, de 24 de julho de 1912. 

Ap.prov.ada. 
Rejeitadas st;ccessivamente as emendas ns. 10, 11 , 12 e 13 . 
Votação da seguinte emenda sob n. 14, do Sr. João Chaves: 
"Onde convier: 
Na confo.r'.midad·e do regulamento baixado com o decr,eto n. 7 . 653, de 

11 de novembro de 1909, fica estabelecida para os funcdonarios dos Cor
reios do Pará a mesma gratificação regiona'1 concedida para o Amaz(lnas." 

O Sr. Presidente - A esta ·emenda a Gommissão of'fere,ceu a seguinte 
modifi.cação: 

"onde se diz "a mesma gratificação regional concedida · para o Amazo-
' nas" diga-se "a gratificação regional de 40 º\º." 

Approv.ada com a modificação 
Votação da seguinte .emenda sob n. 15, do Sr. Metello Junior e outro: 
"Na verba 2" - Correios - cA.ugmentada de 100 :000$ a sub-consi .. 

gnação - Conducção de malas, etc., - destinando-se esta importanc~a ao 
pagamento ' dos salarios de estafetas internos, cuja nomeaçã·o se tornar 
necessar.ia nas re,partições que executarem 'º :serviço de ·encommendas pos
taes (coHs-,postazix) e outros que s,e iniciarem em virtude de accôrdos. in
ternacionaes." 
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O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte pare-
cer que conclue c·om uma modificação: • 

"A .emenda consagra uma medida nec·essaria; estão se multiplicando ·as 
repartições em que. 1sé executa o serviço de encommendas posMes e é ma
nifesta a insufficiencia do pessoal. O estafet-a interno, prestando kerviços que 
quasi :s.e ·e·quiparam aos dos amanuenses, tem a vantagem de perccrber .menos e 
depender mais do fiel desempenho do cargo para que elle syja mantido, 
Cmo, porém, os estafetas internos percebem apenas 150$ metisaes e por 
julgar que é su•fficiente a consignação da verba para mais 50, a Commis
são a.ceei ta a emenda pro·pondo a reducção de 20 :000$ da quantia neila 
consignada. • 

O Sr . .relator já fez da tri'buna a rectificação a um erro da impressão da 
sub-emenda da Commiissão, na qual está 20 :000$ ·em vez de 1 O :000$, como 
foi escri-pto no ü-fi.gina1 d0 parecer. 

Approvada com a modificação. 
Hej eitadas :successivamente as emendas ns, 16 e 17. 
Votação da seguinte emenda s·ub n. 18, do Sr. José Bonifado: 
"Da verba para Telegraphos seja .destina.da a quantia neces1saria para 

o pro.longamento da linha telegraphica d·e Lavras a Oliveira." 

O Sr. Presidente - A esta emenda e ás d·e ns. ' 19 a 41 a Commissão 
offereceu o seguinte substitutivo, que ·se acha á pag. 11 do avulso: 

"Augmentada a verba 3" de 100 :000$, na rubrka: Construcções de novas 
linhas, sua co·nserv·ação no exercido, devendo dar-se preferencia ás con
strucções ·que tenham auxilio dos Estados." 

.A:pprovado o substitutivo da Commissão e prejudi.cadas .as· emendas nu
meras 18 e 41. 

São.oconsideradas 1prejudicadas as emendas ns. 42 e 43, por ter a Com.-
missão •preferido a de n. 44, que trata d·o mesmo assumpto. · 

Votação da seguinte emenda sob n. 44, do Sr. Anni·bal de Toledo e 
outros: ' 

Mantenha-se na verba 3" "TeJ,egraphos" a. consignação de 400 :000$ para 
a commi1ssão de linhas telegraphkas de Matto Grosso ao Amazonas." 

Appr·ovada. · 
Votaçã·Ô d·a .seguinte emenda sob n. 45, do Sr. ·Dionysio Cerqueira e 

. outro1s. 
"Accrescente-se ond·e convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a de·spender até 150 :000$ com a 

montagem d·e uma estação radio-telegraphica na .capital do Ceará." 
Justificação .,--- No orçamento dos Telegrnphos pú.a 1913 nenhum credHo 

foi incluído pa11a novas estações radio-telegraphkas, de sorte que a monta
gem de uma ·em Fortaleza · só poderá ser leva:la a effeito mediante cre
dito especial ., 

;A necessidade de uma estação naquelle ponto já está reconhecida pelos 
technicos, tanto assim que já figura no plano geral da rêde radio-telegra-
phiica naciona.l . · 

Basta dizer que de todo o litoral do paiz é a unica estação que falta 
para comgletar ·o pfano elaborado pela Repartição Geral dos Telegraphos. 

O Sr . Moreira da Roclrn. (peJa o71dem) - Pedi a palavra pela ordem 
para salientar que a .emenda que .se vae votar é d·a maior utiHdade, por isso, . 
que vem .completar o plano da rêde telegraphica brazileira. (Muito bem. ) 

De todo o litoral do paiz é a unica estação que falta para integrar o 
plano elaboPado pela RepaPtição Gera•l do.s Te1egraphos. 
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Nestas condições, ouso pe·dir á Camara ·a approvação da emenda. (Mui
to bem.) 

.E' posta a votos e rej ·eitada a emenda n. 45. 

O Sr. Moreira cl~• R ocha (peZ•a or;dem) requer a verificação da vo
tação. 

·Proced·endo-·se á verificação da votação r·econhece-se terem votado a 
favor 81 Srs. Deputados e contra 47. · 

O Sr. Presidente - Votaram a favor da errienda 8 Srn. Deputados e 
co'ntra 47. 

A emenda foi ·8p.prnvada. 
Votação .da seguinte emenda s·ob n. 46, do Sr. Anniba.J Toledü e outros: 
"Accrescente-s·e onde convier: 
Fica o Governo autoriz,a,d·o a despender até 250 :000$ com a montagem 

de uma estação radio-telegraphica em Porto Murtinhü , no Estado de Matto 
Gro·sso. 

O Sr. Caetano de Allmquerque (pela o·ràem) - Sr. Presidente, sinto 
dis.cordar dos meus honrados collegals de Commi·ssão de Finanças. Não 
possü, porem,. dei~ar de solkita·r a attenção d.a Gamara para a emenda que 
se vae votar. 

Esta emenda é da maxima irnportancia, mormente para mim, em se tra
tando do Estado de Matto Grosso, que tenho· a honra de representar. 
(Apoiado·s.) 

Não .é só isto, porém; a emenda ainda procura acudir á!s necessidades 
da defesa da fronteira do remoto Estado com a nossa vizinha Republica do 
Paraguay. 'Ü estabelecimento de uma estação radio-telegraphica em rPorto 
Murtinho terá por fim o desemp·enho de um duplo serviço, da mais alta 
importancia nacional, porquanto, po~ esta fórma se poderá fazer o policia
mento do o·erviço fiscal de·ssa fronteira, ao mesmo tempo que o p.oliciamento 
do ·serviçJ internacional que no.s .interessa tão de perto. O paiz não pôde des
conhecer oue são frequentes as incursões de paraguayos no territorfo do Es
tado, motivando ·pedidos de provj.dencias que, nem . sempre, são d.adas a 
tempo e opportunamente. 

Nestas condições, pedirei á Camara que apoie com o .seu voto a emenda 
apresentada pela bancada matto-grossense; por essa fórm.a e'lla não terá feito 
outra cousa sinão attender a uma das necessidades nacionae·s. · 

•Por outro lado, o illustrado rei.ator passou para a ver·ba de 500 contos 
a excecução desse serviço. Precisü, entretanto, diz.er á Gamara que ·estes 
500 conto-s não pódem comportar a despeza com a creação dessa estação· ra
dio-telegra:phica, porquanto . esta verba tem ·O seu destino muito especial, 
que vem a .ser custeio e a .conservação de todas as estações radio-telegra
phicas que já existem no paiz. P1'<eciso, accrescentar que -sómente com o 
custeio e conservação das estações rndi·o-telegrnphicas, no Acr.e, direcção 
geral dos Telegraphos, despende-,se quantia .superior a 300 contos. Já vê a 
Gamara que da verba - 500 contos - .a que a"lludi , qua·si nada s·obra 
p.ara s•e attender a um novo serviço, cuja neces•sidwde se impõe. 

Era ü .que me cumpria .di:üer á Camarâ, solicitando a sua benevolnecia 
para esse emenda. (Muito bem; muito bem. ) 

Approvada a ·emenda n. 46. 
Votação da seguinte emenda süb n. 47 do Sr. Pereira Braga .e outros: 
"Accrescente-s·e onde convier: 
Aos estafetàs da Repartição Geral do-s Telegraphos serão concedidas, 



146 

quand·o r·esidam nos suburbi•o·s desta Capita.!, .cadernetas de passagens me.n
s.aes nas linhas urbana•s de pequeno percurso da Estrada · de .ferro Central 
do Brazil com 75 º\ º de abatfaD.ento." 

O Sr. Pereira Braga (pefo ordem) - Sr. Presid·ente, a emenda que 
a Camara vae votar e que tive a honra de apresentàr pede para que sejam 
concedidas aos estafetas da Repartição Geral dos Telegraphos, que mor'am 
nas margens da ·Central, cadernetas com 75 º\º de abatimento, favor este 
de que já gozam os empregado.s da Estrada de Ferro Central. A Commissão 
deu parecer contrario, atkndendo as razões de economia e a:pavora:da com a 
idéa .de ser augmentado· o deficit da Central. 

Respeito muito o modo de pem;ar :d·a Commissão, mas quer me parecer 
que a·s cadernetas com 75 º\ º de abatimento foram creadas exactamente 
para auxiliar a est.es pequenos funccionarios, de ordenado·s misera.:veis, que 
residem nos suburbios, servi.dos pels. Estrada .de Ferro. E-ste deve ·ter sido 
o intuito da creação dessas cadernetas. Não peço que elles vi-aj em, de gra
ça, mas desd.e que os empregados da Estrada de Ferro já gozam desse fa
vor, é justo que elle s:ej a concedido· tambem aos estafetas da Repartição Ge
ral dos Telegraphos, que não ganharr: ma.i·s d.e ce.nto e poucos mil réis. Nes
tas condições, peço licença á Com missão de Orçamento, cujo parecer res
peito, para ap:pel'lar da sua decisão para .a bondade da Gamara, em favor 
desses infelizes funccionarios que perce·bem insignificantes ordenados, numa 
quadra em que a carestia da vida é enorme. 

O SR. rIRINEU MACHADO - E, ha quinze ou dez·eseis annos, esses es
tafetas estão a ped.ii- augm·ento de veni;:imentos, -~ue ainda não obitverarn. 

O SR. PEREIRA BRAGA - E* exacto; não tiveram augmento de vencimen
tos; e muito agrad•eço o aparte do nobre üeputado. 

Appello, portanto,, para o espir'ito de justiça d.a Gamara, tanto mais quan
to acr.edito que não será essa pequena despeza que irá desequilibrar a·s nos
sas finanças. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, o meu il
lustre co.Jl.ega não tem absolutamente razão. 

A Çommissão d·esejaria muito ser agmdavel a S. Ex.; mas, bem a con
tra-gosto, tem de ·se oppôr á approvação da .emenda, que pede se deem 
ao.s funcc.ionarios dos Telegraphos passes na Central, com o abatimento de 
75 por cento. 

Ora, Sr. Presidente, as .passagens de suburbios, na Central, já são redu~ 
zi.di•ssimas. 

O SR._ PEREIRA BRAGA - Os guardas .civis" far.da·dos, gozam do aba
timento. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - .E os funccionarios da Estrada tambern. 
O SR. RrnEIRO JUNQUEIRA - Os funccionarios d·os Telegraphos, como 

. o·s de outras repartições, que não residirem nos suburbios, mas em diversos 
pontos servidos pela viação urbana, terão d·e pagar passagens muitissimo 
mais caras do que os dos trens dos suburbios. 

Dar o favor áquelles e não o dar a estes constituiria grave iniquidad·e. 
Demais, o director d.a Central informa que a concessão dessas cader

neta•s dá ).ogar a · grand·es a-buso:S, porque é humanamente impossive.J aos 
empreg·a:dos da via-ferrea verificar si as mesmas .cad·ernetas de passes estão 
em poder dos. p.roprfos do.nos, que não raro a·s distribuem por outras pes
soas e faz.em até negodo com isso. 

Não ha razão de appellar para O· caso dos funccionarios da Central: 
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a· estes são ·dado·s passes, porque tal é o costume adoptade por to;das as li· 
nhas ferreas, em benefi.ci·o dos seus empregados. 

Nestas condições espero que a Camara rejeite a emenda. (Muito bem; 
m·uito beln). · 

E' em seguida posta a v·otos e rejeitada a: referid·a emenda n. 47. 

O Sr. Irineu Machado (pela oridem) - Requeiro verificação da vo
tação. 

Proce·dendo-·se á verificação da votação reconhece-se ter sido a emen-
da rejeita.da por ·68 votos contra 57. 

E' considerada prejudicada a emenda n. 48. 
Rejeitadas as emendas ns 49 e 50. 
V Mação da \ s~guinte emenda sob n. 51, do Sr. Monteiro de Souza e 

outro·s: ·~ 
"Onde convier: 
E' o Governo autOTizad·o a en'trar em accôrdo com a Amazon Telegraph 

Company, no senti:do de rever o contracto desta compamhia, ·afim de serem 
a·s actuaes tarifas. telegra'ph:i.cas reduzid·as de 50 º[º no minimo." 

,O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

"Onde se diz "de 50 º\º no minimo" diga-se "ao minimo possivel, sem 
onus para o Thesouro". 

Approvada com a modificação. 
Votação da emenda sob n. 52. 
Suppi:ima-se: 
Verba 3ª - Telegrapho'S - Diarias e gratificações. . . . . . 100 :000$000 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte 
parecer: 

A Commissão não pôde aconselhar a approvação da emenda que sup
prime diarias e gratificações a que os funccionarios dos telegraphos teem 
direito ex"vi da dispo•sição regulamentar; pro·põe, porém, como substitutivo, 
a suppressão, na tabella, das palavras "e gratificações extraordinarias" .. 

Rejeitada a emenda n. 52 e approvada a emenda da Commissão. 
Votação da seguinte .emenda n. 53 do Sr. Ferreira Braga ·~ outros: 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.º ·Fka o Presidente da RepubHca au1orizadlo a abri-r ao Minis

terio da Viação e .Qbrns Publicas o .credito de 600 :000$ para as desp·ezas 
com a constrúcção ·de uma linha especia:l para o serviço te\.egraphico e ·te· 
lephonico entre a Ca1pita.l Federal -e a do Esta·do de S. Paulo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario." 

, O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

"600:000$" .diga-se "400:000$", supprirnindo-se as pal~vras: "e tel·e· 
phonico". 

O Sr. Ferreira Braga (pela o•rdem, para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emenda que apresentei á Carnara, com o concurso de meu.s 
illustres colleg·as de banoada, ·autoriza o Poder Ex:ecutivo a abrir o cr.edíto 
de 600 :000$, destinado ás despezas com a construcção de uma linha éspe
cia!, . jllara o serviço t.elegraphico e te'lephonico entre a Capital F·ed·eral .e a 
do Estado de S. Paiulo. 



A Commissã.o de Finanças acceitou a emenda, na parte relativa á 
construcção da linha telegraphica especial, propondo para isto abertura do 
credito de 400 :.000$, recusando, porém, o seu assentimento quanto á constru
cção da linha telephon'ka, por não considerai-a urgente. 

,p,eço veni!l · á digna Com.missão :para, discorda.ndo de sua opinião, in
sistir junto á Gamara pela approvação da emenda, tal como foi por mim apre
sentada. 

Circumstancias imperiosas exigem a construcção .de uma linha telegra
phka . para S. Paulo, pois, as linhas hoje existentes ·são as mesmas que 
êx.istiam ha cerca d·e um qu,arto d·e seculo. · 

Não meno$ imperiosos são os motivos que reclamam o estabelecimento 
do serviço telephonico entre ixs duas caipitaes, que ·se acham ligadas por 
estreitos interesses .cornmerciiaes e administrativos .. 

1 

O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, o meu illus
tre co!J.ega, representante de S. Paulo, p.ede :preferencia para a emenda por 
S. Ex. apresentada. 

Creio que não é caso de pneferenci,a, visto como ha apenas urna modifi
cação propo·sta pela Commi·ssão. 

Devo entretanto, d.esde já dizer á Gamara que .peço em nome da Com
rrHssão, a approv.ação do parecer da mesma. 

Além dos motivos expostos, já foi -chamada a concur~encia p.ara o ser· 
viço telephonico entre a cidade · de S. Paulo e a do Rio de Janeiro; foram 
recebidas ,as propostas e nomeada. a commissão para fazer o estudo dessas 
propostas, e é possível que o Governo dê a concessão para o serviço inde
pendente desta V\!rba. 

V. Ex. comprehende que, em tae:s condições, não é curial que a Gamar.a' 
vá dar verba ·pam o mesmo serviço, em relação ao qual ha propostas até 
dispensando de todo e qualquer onus a União. (Muito bem; muito bem.) 

O. Sr. Presidente - Attenção ! A' emenda n. 53 a ·Comrnissão offe· 
receu uma modificação que va·le por uma sub-emenda. 

Vou submetter a emenda, s.a:lvo a sub-emenda. 
E' approvada a emenda n. 53 . · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a sub-emenda. 

O Sr. Ferreira. Braga (pela ordem, par.a encaminhar a votação) -
d·ecl.ara que continúa a jul·gar urgente ·e ina·diavel a construcção da linha 
telephonica entre a Capital Federal e a do ,Estado de S. Paulo. 

Enterid·e o orador que ·O serviço telephoni·co deve. ficar a cargo da Re
part.ição Gera·! dos Telegrap:hos, :p-e-J.os mes-mo:s motivos que collocam o ser
viço de correio e telegraphos a cargo do Governo da União. 

· 1Está convencido, além disso, de que esse serviço, longe d,e ser cal.is.a 
de despeza, será fonte de rend.a para a União. · 

Conclue dizendo que a construcção d·a finha -te'lepihonica virá prestar 
serviços re-aes á imprens1a e ao commerdo . 

. Bed1e,, pois, á Ca:mara -que rejeite a sub--emenda da Commissão. 
E' appro\iada a ref.erida sub-emenda da Commissão á emenda n. 53. 

O Sir. Ferreirai Bragia (peva ordem) - Requeiro iverificação de vo
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação, r.econbece-se .que votaram a 
favo:r 99 Srs. Deputados e contra 28. 



Votação da seguinte iemenda, s•ob o n. 54, do Sr. Ounha Machado e , 
outros: 

"Onde convier: 
fi.ca ·O Governo autoriza.do a contractar, dentro da verba votada de 

300 :000$, o serviço de navegação costeira entre ü porto de S. Luiz do Ma
ranhão e outros do mesmo e dos Estados vis'inhos, podendo· restringir a 
zona da ·nav.egação, s·e . o 1ju:!·gar conveniente, ou augmentar para 400 :000$ . a 
importanda da .subvenção, ·caso entenda ser conveniente a subsistencia . do . 
serviço nas me·smas cond'içõ·es ·da lei vi.gente, mantida no respectivo con
tracto a isenção· .de direitos." 

O Sir-. ·Crunhia :Mrucbaldio ( p·ela orrde m) - A eme·nda ·n. 54 autoriza o 
Gov·erno •a contractar, d!entro da verba votada, o serviço de navegação cos
teira entre o porto .de S. Luiz do Maranhão ·e outros do mesmo e .dos. Es
tados ·vis·inhos, ·podendo restringir a zona da nav·egação, se o -julgar conve
niente, ou augmentar ·para 400 :000$ a importancia da subvenção, caso en
tendia ser conveniente a sU'bsistencia do s·erviço nas mesmas condiçõ.es da lei 
vi.gente, mantida no résp·ectivo contracto a isenção de .direitos. · ' 

No art. 52, n. 5, do orçamento vigente, ·existe a mesma disposição, cuja 
reproducção a •emenda pede. 

Na proposta de orçamento feita pelo 1Sr. Ministro da Villção existe a 
v·erba de 300 :000$, a primitiva, para esses serviços de navegação .do Estado 
do .M.aranhão. 

A Comrnissão •pensa, porém, que ·eHa deve ser r·eieitada, e a unica 
razão q:ue apresenta é a dedaraçãq. de que dev>e fi.car mantida no respectivo 
contracto a isenção de direitos; contra as .praxes ·estabeledda·s e as leis que 
providenciam a .ess·e respeito. 

Não reputo justa ·esta impugnação da Commissão; •em todo o caso, re- · 
queiro a V. Ex. que divida a ·emenda para ser votada por partes: a pri
meira parte até "condições da .lei vi.gente"; a s·egunda partte al:é as ·pa
lavras "manüda no .respectivo cont!'acto a isenção d·e ·dil'eitos". (Muito 
bem.) 

O Sil'I. Ribei:l'\o Junqueira (pe.ta 011dem) - ·Sr. · Presidente, em res
posta ao illustre representante do Mara·nhão, devo .diz•er qu•e, ao relatar o 
parecer, eu thavi<a; accres·centa.do á emenda al.guma .cousa que, entretanto, 
retir·ei do mesino paPecer, visto ·como, tendo a illustre representação do 
.Maranhão pedido correcção da emenda, declarei ·que podia ser feita em 
3" .dis·cnssão, porque não traz augmento de .despeza. 

Accrescenttei que o cqntra>Cto foi r-eformado este . anno e, portanto, não 
era justo qu.e se fiz.esse ·nova reforma. 

O que a Commissão tinha em vista era reformar o serviço a :cargo .da 
Companhia. 

Assim, prevendo a . rejeição da emenda, como está, prometto ao meu 
honrado' collega .que na 3" dis·cussão apres·entarei .emenda nos termos dos 
desejos da deputação maranhense. (Muito bem.) 

O Sir. ·Pl.'esildiC!Illte - O Sr. :Deputado Cunha Macha.dó .,requer que a · 
votação d'a ·emenda n. 54 se faça por pa.rte•s, sendo urna parte até •as pa
lavras "da lei vigente" •e a outra .p·arte até o final da emenda. 

Vou pôr a votos a primeira parte. 
Os senhores. que approvam, queiram S·e levantar. (P,ausa). 
Foi rejeitada . 

.. Está prejudicada ·a s·egunda parte. 
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Vot.ação da, seguinte emiend.a sob o n. 55, do Sr. -Rodolpho Paixão e 
oütros: · 

rOnde convier: 
"' Art. ·fjca o Gov.erno autorizado a promover a ·navegação regular 

no Rio Grand'e, de ]aguará para baixo, dando, se preciso fô:r, concessão 
para ·esse _ iserviço a quem mais vanta·gens offerecer." 

Approvada. 
Votação d.a seguinte emenda sob n. 56, do Sr. Al.fredo de Carvalho e 

outros: 
Onde convier: 
"Fica mantida a subvenção de 27 :000$ concedida á Em preza de Na-

vegação a Vapor das lagôas Norte Manguaba, no Estado de Alagôas.'' 
Approvada. 
Votação da se.gui•nte emenda sob n. 57, do !Sr. üctavio Rocha e outros: 
"Verba 4" - Em vez de 2.445:443$400, papel, diga-se: 2.555:443$400, 

papel, como ·na pmposta do Governo, manti.da a subvenção a uma com
panhia 1.ct.e nav•egação entre Porto Alegre e füo Grande, so<Jidtadra pelo Go-
verno." · 

O Sr. Pre!;i1c1en1:e - A esta emenda e ás de ns. 58 a '62 a Commissão 
offereceu o seguinte substitutivo: 

"Art. .fi-ea o Governo aut·orizado a subvencionar: 
a) com 80:·000$ a companhia de navegação entre Porto Alegre e Rio 

Grande; . 
b) com 30 :000$ a Companhia Nacional d·e Navegação e Industria Pl!ra 

auxiliar a nav•egação entre Porto Alt:;gre e Santo ·Antonio da Patrul•ha, pelo 
ri•o dos Sinos, Sa·nto Antonio da Patrulha e Concelção do Arroio, pela lagôa 
de Barros, Conceição do Arroio ·e •S. Domingos do Torres, pelas l'agôas exis
tentes entre Torres e Ar.arangua, no Esta·do de Santa Catharina; 

e) com 30:000$ á empreza de navegação que se pr.opuzer ·a fazer o 
. serviço de cabotagem fluvi•al nos rios Negro e Iguassú, no E1stado do 

Paraná; 
d) com 3Q:000$ a -companhia de vapor de .cabotagem fluvial para o 

s.erviço de trnns·porte de passageiros ·e mercad'orias entr-e a Capit>al da União, 
Ca·bo Frio, .Maç:ahé, is. João da .Barra, Itabapoana, Campos, ?· Fid·elis e 
Muriahé· · 

e) 1~om 30:000$ a quem se propuzer,,. a juizo do Poder Executivo, a 
faz-er a navegação do rio Paracatú, desde a fóz de S. Francisco até ·o porto 
de Burity. 

:Em todos esses ca•sos as tarif.as ficam sujeitas á prévia approvaç'ão do 
Governo." · 

Approviado o substitutivo e prejudicadas as emendas ns. 57 a 62. 
· Votação da seguinte emenda .sob n. 63, do Sr. Pires de Ca-rvalho: 

"Art. 32 da lei n. 2.356, d·e 10. de .dezembro de 19 W: 
N. X!LIII - não elevJmdo a subvenção actu.al a mais de 400:000$, com 

o augmento de viagens ria proporção do_s auxílios. " 

·O Sir. l'lire1s .d,e Oar<"alho (pela ordeim Y - Sr. 1Pr-es:ildente, chamo .a 
aMenção da Cama'ra para a emenda n. 63, que se ·r·efere á consignaçªo para 
occorrer a serviço ·de maior importancia para o paiz. 

O serviço d-e navegação d·o rio S. Francisco, que interessa a diversos 
Esta.dos do Nqrte, está em condições precarias, difficei.s, sendo reclamado 
por todos os i-n.reressados o a·ugmento de via·gens, o resta·belecimento d:e 
certa · s-eguranç.~ , de .cer-to confàrto nessas viagens. 

Attendendo, por isso, .aos interesses do meu Estado .e, parHcularmente, 
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aos do meu paiz ·e das populações dos differentes Estados servidlos pela 
navegação do rio S. Fr ancis·co , pedi o a•ugmento· da subvenção de 300:000$ 
para 400 :ü00$, e a esta ·emenda a Gommissão de ' Finanças, ·pelo seu Relator, 
oppoz um!l consid·eraçã6 unica, isto é, dedara que não pód:e conformar-se 
com o ·augmento da subve·nção. 

Ora, Sr. Presidente, ·essa .razão não póde calai; na conscienda da Oa
mara, por.que aqui. o que deve preval.ecer é o interesse publko, alvo dos 
nos•sos esforços; e, s·e essa emenda ' procura satisfaz·er o bem publico·, sa
tisfazendo as necessidades conhecidas e reclamadias· por div.ersos Estados 
do Norte, naturalmente o criterio da illustre Gommissão d·e Finanças não · 
'póde prevalecer, nem ·actuar no -es·pirito da Camara. 

•Portanto, peço o apoio ·da Camara para .essa emenda, que representa, 
como disse, a satisfação de uma necessidJa.de immediata dos Estados do 
Norte e particularmente da Bahia. (Multo bem; mu#O' bem!) 

O S111. PledrJo . Marialni (pela ordem) -· Sr. 1Presidente, usand!o da 
palavra, é meu intuito unko reforçar o pedido feito á Camara pelo nosso 

.mustrado ·collega, Sr. Pires d.e Carvalho. 1 
A emenda n. 63, Sr. Presidente, é sómente a reproducção de um dispo

sitivo consighad!o ·no orçamento do anno passado, que autorizou o Ministro 
d.a Viação a innovar o. contracto ·parn navegação ' do S. Francisco. E, como 
o exerdcio financeiro termina em 31 ·de .d,ezembro e, por difficuld1ades que 
não vêm á pu-blko enumerar, ainda não foi lavrndo esse ·contrac:to, a 
emenda vem apenas manter a disposição afim de continuar ·O Governo ha
bilitado a fazer essa innovação. 

O Estado da Bahia, Sr. Presidente, desiste do actu-al privilegio que tem 
para essa navegação , d·e sorte que, innovando-se o contracto, fica a navec 
gação plenia em todo o rio S. Francisco, interessando, as•ism, a toda a zona 
ba·nhada por esse rio . 

Por isso, a emenda n. 63 está nos casos de ser approvad:a pela Ca· 
mar a. 

A .emepda n. 64, também assignada pelo nobre Deputado Sr. Pil'es de 
Oarvalho, consigna o augmento tle mais 100 contos na subvenção, •por achar 
S. Ex. pequena a verba co.nsignada para .esse fim. 

S . Ex. fundamenta esse augmento no seguinte: •a nav·egação do São 
Francisco, do J oazeiro a Pirapora, tem urna extensão de 1 . SOO kit o metros; 
de accôrd:o com 'ª autorização, fi ca a . companhia obrigado a faz·er quatro 
viagens mensaes de J oaz·eiro a Pirapora; mas .. nos termos da •emenda n. 64, 
ella tem de fp.zer ainda viagens .extraordinarias. 

Além d:íss-o, dev-o dizer á Gamara que o E•stad.o da Bahia, com éssa 
navegação, não fez o :serviço sómente ·ao S. Francisco, mas tambein nos 
seus •grandes affluentes, •COm<i o rio Grande, o Corri ente, etc., na ex
tensão de mai·s 250 kilometros - por tudo 1. 750 kilometros para o que 
n.ão é muito a subvenção que se pede. 

Peço, portanto , a •benevolencia da Camara para essa emenda. (Muito 
bem; muito bem!) 

O Sr. Camli11o Plvates (pe'la ordem) (*) - Sr. Presi·d·ente, o caso 
que a Camara vai decidir é, p1arece-me, dos mais claros. 

Não ha muito, Sr. Presid.ente, -aqui desta tribuna tive necessid'ade de 
reclamar ·contra o serviço d·e·· ·nayegação do rio d.e S. Francisco e a Ca
mara att-endeu ás razões .que dei , tanto assim que votou uma autorização 
ao Governo ·para inn9vação do contracto, na qua1 se incluio a obrigação, por 

(*) Este di·scu r·s-0 não f oi iie.v i&t o p:elo oi"aJdor . 
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parte .áa actual companhia·, de ·abrir mão do privilegio da nav·eg1ação daquelle 
·rio. 

,Portanto abrir mão d:e:sse· priviJ.egio era uma condição para que a cnm'
pa·nhia pudtJss.e ver a subvenção de 300 contos annuaes, que a tanto se 
elevava a subvenção anteriormente votada para esse fim. 

Nessa occasião , Sr. Presidente, eu d·enunciei, e as minhas palavras 
foram confirmiadas ·por \Ilustres repr-esentantes ·da Ba:hia, os gr'avissimos 
abu•s_os praticados por essa companhia. 

. ·Demonstrei á Cai:riara que d4rante 20 annos nem uma só das obri·ga
ções havi·a sido cumprida pela Compa11h'1a, que nenhum serviço prestava e, 
ao .contrario , .entorpecia o . progresso economico e commercial da zona , aliás 
rica, da Bahia e ·de Minas. 

Posteriormente o meu testemunho foi confirmado por meio de recla
mações e escriptos pel1a ·impr•e·nsa, e _a inda ·pelo testemunho insusp.eito do 
então .Deputa·do pelo Rio Grande do Sul , o Sr. José Carlos, que denominou 

. o~ vapores da companhia d-y "chiqueiros ambula.ntes", Pois quando ha estes 
·testemunhos e opi.niões , a •emenda não só quer a cnntiriuaçfo do privilegio, 
como aind·a quer elevar a subvenção d·e 300 piara 400 conto·s , tudo isto para 
uma companhia que " não cumprio o seu d·ever, que é uma companhià 
relapsa. 

o SR. PIRES DE CARVALHO - De quem é a culpa? 
. O SR. CAMILLO PRATES - A culpa é da companhia que não sabe cum

prir com as obrigações do seu ·C·ontrncto, que -já se mostrou incapaz de o 
·eléecutar . 

Sr. Presidente, a razão do illustre Deputado é interessante : porque o 
Gover.no :não punio as 1faltas da companhia, nós dev.emos augmentar a 
subvenção. 

o SR. PIRES DE CARVALHO dá um a·parte. 
O SR. CAMILLO PRATES - Sr. Presi·dent•e, vou ainda m.ostrar á Ga

mara como ·pensa o illustr·e autor das a:uas emendas. A ·Camara verá corno 
o ·e·sphito de S. Ex. vacilla de tal maneira que não se sabe o que deve 
ser approviado . 

A emenda n., 63, diz: 
·'"Art. 32 da J.ei n. 2.356, de 1'0 de dezembro de 1910: 
'N. XUII - não .eJ.êva:ndo a subvenção actual a mais dle 400:000$, 

com o augmento de viagens na proporçã·o .dos auxilio. - Muniz de Car
valho. 

O n. XLIII da lei n. 2.356, a .que se refere a emenda ·supria, dispõe. 
'"A innovar o ·cont!'acto que tem com o Estaa:o da Bahia para navegação 
.a vapor do rio S. •Francisco sob as s·eguintes bases: 

a) · prnrogação por 10 annos do contra.cto ·a·ctual; 
ó) ·elevação a 300 :000$ da subvenção ora em vigor; 

. e) cessação de privilegio de navegação a vapor d·e que gosa o Estado da 
Bahia em virtude do dito contracto; 

/ d) augmento para quatro viagens redondas mensaes ·entre J oazeiro e 
Pira porá e mai•s uma entre :Pira por.a ·e J anuaria em vapor.es apropriados a 
transporte de ·p•assageiros ; 

·e) viagens extraordinarias para transporte de cargas sempre que nos 
pontos termii:taes .houver accumu1o de mercadorias; 
, f) .accôrdo com as directoria·s da Estrada d.e Ferro Central do Brazil 
!l do S. Frands.co para o trafego mutuo entre as referidas estradas e a nave
gação·."· 

iPeç·o· á Gamara su·a att.enção para ·este ponto. 
E'm primeiro logar esta proporção não sei como se fará e a.epois diz a 

emenda n. 64; 
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"Artigo uni.co, verba 4", .diga-se: . .1> 

Papel - 2.555 :443$40Ó, sendo mais 1'00 :000$ para o serviço de na· 
vegaçã'o .a vapor do rio S. Francisco, entre Joazeiro •e Pirapor.a, .que se ele
vará a 4ÔO :.000$ a subvenção afim de ser augmentadas na razão de um 
terço as viagens estabelecida,s no contracto ·existente .e promovida a separa,
ção d·os serviços de carg.a e de passageiros , dotados d.e transportes abun
dantes e apropriados. 

Sa.\a das sessões da Camara dos Deputados, 26 de agosto de 1912. -
Muniz de Carvalho." · , 

De modo que, pela emenda n. 63, o illustre O.eputado péde sej.a eleva
da a subvenção de mai:s 100 contos, com a obrigação de s~ efovar o numero 
proporcionalmente das viagens,. e na emenda n. 64 o. noibre · D.eputado· fixa , 
essa proporção dizendo que .as viagens devem ser elevadas de um te.rço. 

A Gamara veja: a companhia é ·obrigada a dar duas viagens mensaes, 
de modo que um terço d.e duas seriam ·dous terços, e a coriipan:h[a ffoaria 
obrigada a dar duas viagens e dous terços de viagem, po·r mez, isto é, não 
dá nem duas nem tres. 

As viagens são redondas, a.e Pirapora 'ª Joazeiro; não póde, desde 
que ha1j a dous terços de viagem, .. haver viagens redondas. 

As 'duas emenda;s são inacceitaveis. A 1" .elev·a a subvenção a uma 
companhia como premio á falta de .cumprimento· do seu dever; a 2", porque 
mantem em privilegio odioso, porque se cessa o privi.\egio l.egàl, permanece o 
privilegi·o oriundo da subvenção que tem do Governo, que a i põe em condi
ções superiores a todo o mundo que poss·a quer0er . navegar o rio S. Francisco. 

Sr. Presidente, no dia em que cessar o privil.egio da navegação do Rio 
S. Francisco , as embarcações hão de pullular naquel\,e rio , porque o com
meraio tem-se av·o'lumado e 1solicita os esforços de cada um para · dar 
vasão aos productos daquelJ.a região. 

O que a ·emenda .pretende é premiar uma companhlia relapsa no cum
primento ·dos seus deveres e manter . um privilegio que está extinguindo o 
commercio e a producção das margens de S. Francisco . 

Nã·o duvido dos :sentimento·s patrioticos do illustre Deputado , ma·s seu 
ponto de vista é restricto de representante da Babi.a, e não de representante 
dos inter.esses nacionae·s e dos ·interesses mineiros , que estão visceralmente 
ligados, aquell.a zona, ao .serviço .de navegação do rio S. Francisc'o . 

Seria tempo, si não pudess.e ser julgado irritante, de trazer ao conhe
cimento d.a Camara os abus.os maximos que se praticam ali, mas não vale a 
pena. Basta .que a Camara considere a questão debaixo do ponto de vista 
economico, de fiberdade de uma 'industria que não · d.e.ve ter privilegio , a do 
transporte fluvial. 

Esse meio de transporte é, em toda a parte, mais barato, e, entretanto-, 
naquella zona, tem-se tornado um dos mais caros, a ponto de impossioilitar 
o progr:ess·o daquelle logar. 

Senhores, meu depoimento é pessoal. de quem conhece, a.e factv e ne 
vista, o que alli ·se passa. Eu tomaria o depoimento do illustre repres·enta:n
te da · Bahia, resi·dente na' cidade da Boarra, para dizer si a navegação do 
S. Francisco tem correspondido, não· ás intenções dos legisladores anteriores, 
mas á decima ou centesi.ma parte dessas esperanças. 

Devo ainda informar que o privilegio cessa em 1914, isto é, temos 
apenas um anno .e pouco de privilegio .conced'i.do a essa navegação; si' a Ca
mara approvar a emenda, proroga esse privilegio por mais 10 annos, met
tendo 3'. 000 :000$ no bolso da companhia que, já tendo recel;>iqo uma enorme 
s:ubvenção , não cumpriu . nenhuin·a "das clausulas de sieu cóntracto·. · 
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A Camana que decida deante deste depoimento. (Muito bem; muito 'bem.) 
Vae-se votar a ·emenda n. 63·. 
Rejeitada a einenda n. 6.1. 
Votação da seguinJe em.enda sob n. 64 do Sr. Pires de Carvalho: 
"Artigo unico, verba 4ª, diga-se: 
P'apel ,---- 2. 555 :443$400, sendo mais lOO :000$ para o serviço de na

vegação a vapor do rio . S. F11ancisco, .entre Joazeiro 1e Pirapora, que elevará 
a 400 :000$ a subv·enção afim de serem augmentadas na razão de um terço 

'<Is viagens estabelecidas no contracto existente e promovi.da a separação 
dos serviços de carga .e de passageiros, dotados de transp·ortes ambula.ntes 
e apropriados. " / · · 

O Sr , Pire•s de Oairvalho (pela andem) - Argora posso fallar! 
(Risos.) 

Devo dizer que á muita consideração que me inspira a pessoa de V. Ex. 
' e, P!'incipalmente, a •elevação da sua autoridade, eu me tenho contido no 
justo protesto que tinha a fazer, com o mais legitimo ufndamento, ·porque, 
nesta Casa, tenho ·visto sempre o ·precedente de se permittir aos autores 

·das ··emendas · impugnadas, no correr das votações, o direito de fallarem 
duas . viez.es . 

. Como não me foi permittido, em occasião opportuna, responder ao 
illustre repres·entante de Minas, que impugnou injusta e infundadamente 
a emenda n. 63, uso dia palavra, como autor da emenda 64, em r·ef.erencia 
á rne;sma materia e a factos complement.ares ao dispositivo por mim apre
sentado, ·para dizer que S. Ex. não tem razão. 

S. Ex. não tem razão nem de fac to nem d·e direito. 
Não tem razão de facto - e permitta S. Ex. que eu o diga - quando 

usou até ·de uma apreciação jnju;sta e que ine daria mesmo direito d:e du
vidar da suà lealda.de, como orador •e contendor, se eu não fiZiêsse justiça 
. ao caracter d'o .no'bre Deputado. 

Sim, ·o nobre Deputado d'isse que a emenda n. 63 trata de uma Com
panhia, faz,endo suppof assim, fazendo suspeitar, talvez, no espirita da 
.Cama11a ou do auditoria cjue, ·neste momento, com as medidas que reclamo 
para o meu Estado, estou aqui patrocinando interesses particulares. (Não 
apoiadns.) 

O SR. CAMILLO PRATES - Nij·o apoiado; não 'houve d·e mi·nha parte, em 
absoluto, semelhante intenção. (Apoia'dos.) 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Era a declaração que queria provocar 
de S . . Ex. · · 

O .nobre Deputado acaba de declarar que não houve de sua parte 
semelhante intenção. ' 

O SR. CAMILLO PRATES - Eu seria incapaz de attribuir ao nobre Depu
tado · o · patrocínio de i.nteresses particulares. 

· •O SR. PIRES DE CARVALHO - Eu desejava esta d'eclaração para que 
a suspeita· não pairass.e no ·espirita de ninguem. 

1Senhores, aqui de.fendo interess•es sómente do meu Estado. (Apoiados 
geraes .. ) 

A Companhia de Navegação de S. Francisco é uma companhia que des
appareceu e cujo acervo r.epresenta milhares, de contos do erario publico 
da Bahia. 

Quand·o propugno., desta. tribun1a, em nome do ma·ndato de represen
tante . daquella terra gloriosa , alguma medida, é porque tenho consdencia 
da legitimi·dad·e, da grand.ez·a dos interesses que r-ep·resento. (Apo·iados.) 
, Não · estou tratando da Comp1anhia S. Francisco, que não existe; 'nfo 
estdu '1:ra.tando de interesses paliticulares de ni-ngu~m . 
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O SR~ ÜAMILLO .PRATES - Repito: ·eu não · disse semel'ha·nt.e ·cciusa·. 
Não s.ei por que insiste o nobre Deputado: 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Que eu não ouça, admitto, porque sou 

surd·o; mas ·que V. Ex. não ouça, quando grito, não posso conceber. 
Não affi·rmo que · V. Ex. dissesse; estou dizendo o que me convém 

diz•er. ( Ri>sos. ) 
Não fallo para o illustre Deputad.o que, nes.te particular, conhece o~ 

i.nt·eresses da minha terra; eu faHo para o publico que nã0 sabe, não 
conhece a ligação, .os laços que prende mesta co.m'panhia aos êàfres do 
Estado. · 

·UMA voz DA BANCADA BAHIANA Não se trata de Companhia; 
O SR. RAPHAEL PINIHEIRO - Eu .j·á disse isto mesmo ha- puoco, em 

aparte. 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Sr. Presidente, existia uma empreza de 

navegação do . rio S. Francisco. fa;ta empreza custou milhares de contos á 
União •e igualmente mil'har·es de contos ao meu Esta·do. " 

Esta companhia fiallio, desappareceu, e o m~u Estado, credor, rnai·or 
debenturi.sta, ·emfim, comprometüdo o seu patrimonio no acervo dessa com
p.inliia maldita, vfo-se · na necessi°dad·e de chamar á sua responsabilidade 
aquel)e acervo , o qual annualmente cu·sta ao Estad:o ·da Bahia muitos contos 
de réis. 

E' preciso que a Camara saiba que absolutamente nem directa nem 
indirectamente .estou pedindo ao Congresso NacionaL o que aliás era direito 

· meu, como representante da Bahia, uma subvenção· para a minha terra, 
não; o que estou solicita·ndo é que o erario da União conc·orra com maior 
subvenção para attenuar a responsabilidade para minorar o deficit que o 
Estado da Ba·hia tem annualmente ·com ocusteio da navegação d·o S. Fran
cis·co, serviço pessimo, como tod'os reconhecemos, mas .. . 

. O SR. ARLINDO LEONE - Serviço necessa.rio. 
· O SR. PIRES DE CARVALHO - Serviço necessario , que precisa se.r me

lhorado, afim de que as neces.sidad·es das populações de div•ersos Estados, 
servidas por elle, sejam pró vidas, como é de dever dos pod·eres pub!icos de 
urna nação constitui.da. 

· Quando solicitei o augmento dessa subvenção ~ é preciso que a 
Gamara saiba - não pedi para que do erario da. Uniã.o sa!lüsse dinheiro 
para o Thesouro da Bahia; ped:i que a União concorresse com uma parcella . 
maior para diminuir o onus, a extraordinaria despeza ·que a·nnualmente o 
Thesouro estadual é obriga•do a satisfazer. · 

O pre·juizo do erario publico da Bahia (os relato rios são claros e 
estão publicados) corh o custeio da em preza do S. Frnncisco, ·é annual
mente de mais de 400 contos. E essa ·emprezia de navegação não satisfaz 
sómente ao Estado da Bahia, mas, e principalmente, ao Estado de Minas e 
aos de Per.nambuco, Goyaz e Piauhy ! 

Portanto , não é natural que um serviço que satisfaz a quatro E·stados 
esteja tão sómente . sobrecarregando a um. 

Foi a razão por ·que, .em nome da minha terra, · pedi ao Congresso .o 
concurs.o ·do Governo, concurso legitimo, para essas necessidad'es, que se 
não pódem con~estar ·porque são photographadas, ·são expressas, são ·ex
plicitas em · atgarismo.s. 

O Estado da Bahia perde por a·nno, repito, mais de 400 contos com o 
custeio da navegação, do S. Francisco, serviço mal feito, mà·s que precisa 
ser mel.horado paPa corresponder ás neces'sidad:es das populações d·e, pelo 
menos ,. ·quatro Esfado.s da União. · 
·. 'Por· isso, Sr. Presidente, confiando na justiça da Carnara, p•eço-lhe 
que attenda á minha. emenda, porque não se trata de . um .favor , mas dp 

) 
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rewnihecimento de reaes necessid:ades de grande ·parte d.a população do 
Brasi'l. (Muito bem; muito bem.) 

O Sir. Presilde!lllte - Antes de dar · a palavra pela ord'em aos Srs .. 
D.eputados que a requereram, devo dar uma explicação á Camara. 

Ha poucos momentos neguei a palavra pela ord·em, para fallar pel•a 
segunda vez so·bre a mesma emenda, ao. Sr. Deputado Ferreira Braga. 

Procedi assim, porque •assim tenho procedido sempr.e ('apoiados)"; e 
sempre assim tenho ·prooedid'o ·de aocôrdo com a disposição expressa do 
art. 113 do Regimento, que diz: "Nos req:uerimentos ·e questões de ordem, 
a nenhum Deputado será permittido fallar mais de umíl vez, nem mesmo 
a titulo de s:e explicar. Como autor do requerimento, porêm, poderá fall.ar 
duas vezes." -

Não se- tratav•a de requerimento, mas d'e emenda. 
O protesto do nobre Deputado é feito, não contra decisão da Mesa, 

. mas contra disposição .expressa do Regimento: (Apoiados.) 

O S1r1. Pllidr10 'Mariaini (pel•a ordem) - Sr. 1Presidente, permitta V. Ex. 
que tome a .attenção da Camara por alguns instantes para responder ao 
illustre Deputado o Sr. CamiHo ·Prates .. S . .Ex., que conhece a navegação 
do S. Francisco, como eu, e que tem os mesmos interess.es pelo desenvol
vimento d'aquella zona, ao tratar dessa •questão. laborou em um ver·dadeiro 
ertgano suppondo que a ·emenda, elevand:o a 400 contos ·a subvenção, man
tem um privi'legio. Tal não existe. 

1A subvenção é dada com a ieondicão exp·ressa de se extinguir o ori
vilegio do qual gosa o Estado da Bab i:a. concess.ionario da empreza. Ora, 
desde ·que o Estad'o da Bahia recebe 300 contos •em virtude do contracto, 
·ou 400 · .contos, a ·quanto se eleva por essa .emenda, o privilegio existe 
ipso facto. ..-· -- ~ -

Quanto, ·porém, ao privilegio, de facto, S. Ex. labora em um verdadeiro 
engano. Se realmente uma subvenção é um orivjle-gio de facto, neste caso 
gosam de orivilegi·o todas as ·comoanhias subvendonadas que ·existem em 
tod.os os rios d-o Brasil, ·como ·Piauhy_ Mara11hão . Matto-Grosso e até as 
que navegam no oceano, como o .Uoyd Brasileiro. 

A subvenção não constitue privilegio e sim auxilio, para o servil!_o 
publico. 

Ora . a navegação 'do rio S. Francisco presta serviço·s, não só ao Es
tad-o da Bahia. como orincioalmente ao Estado de Minas ·e accessoriamente 
a Goyaz, Piauhy e Pernambuco. Não é jus.to que os encargos, que aliás 
~ão muitos. rncaiam só sobre um Estado , que tenha de faz•er esse serviço . 
A subvenção tem por fim diminuir os fretes, ·e é oor isso que o Governo . 
a concede ás emprezas. Si se tratasse 'de um privilegio, eu seria o ·primeiro 
a vir ·protestar contra e1le, poraue tenho semore s11stp,ntado que o privi
legio de que ·gosava a emorez.a de navegação do rio S. Francisco é a causa 
primacial d'o atrazo da:quella zona. Este privilegio de que os Governadores 
deviaqi ter aberto mão. independent·e de qualquer ind·eqinização- ou - solici
tação dos poderes oublicos, foi da·do a uma compan1hi:;i, qu.e aqui ·existe, 
patrocinada por influentes politiicos, ·organizada na Caoital Federal. -Esta 
companhia , exnlorou a ·navegação do rio S. Francisco ,_ pa muitos· annos e 
d:a m:;ineira peior oo·ssiv·el. 

Esta comoanhia -rece·bia subvenção e não a aoplicav·a aos ruelbo-ra
mentos da:quella zona. Afinal de contas, fallio, .e o -Estado da B.ahia, arre
matou, ·em · hasta publica, o acervo •dessa empreza e côntinuou a 1explorar 
o mesmo contracto. · 

l•_ l 
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:Digo que os iGovernado-res ·daquelle Estado fiZ"eram mal em não ter 
aberto mão do priviJ,egio, porque :o · Estado :aa Bahia devia ,explorar aquelle 
serviço, não -como uma empreza industrial, mas dief.endendo o desenvolvi
men!to d'a·quella z.ona. 

Por conseguinte, a 'Subvenção 'que se dá actualment,e, não é uma ga
. rantia para o privilegio, mas, ao -contrario, é concedida para s,e melhornr o 
serviço que não é bem feito, .como sou o primeiro a dar testemunho, por
que quasi todos os annos via-j-o m uitas v·ezes e muitas pelo· do São 

·Francisco . . 
O serviço é p.essimo, deixa tudo a desejar, e, por isso mesmo, · o Es

tado, predsa do auxilio dia União, afim de mefüoral-o, de comprar novos 
vapores, de .r .eorganiz·ar a frota, emfim , d·e tornar o alludido serviÇo apro
veitavel ta·nto ·para a Bahia, como para Minas, como ·os demús .Estados, 
~orno para a União, emfim. 

E' 'este o intuito da emenda, elevando a v.erba a 400 :000$; e é por 
isto que peço a ·benevolencia da Camara, no sentido d!e ser approvada a 
medida. (Muito bem; muito bem.) 

O Sir. Callllil1o P 1:r1ates (*) (pda ordJeim) - 1Sr. •Pr·esidente, antes de 
fallar propriamente sobre a emenda, peço desculpas ao honrado represen
tante da Bahia, pe\.o ·que S. Ex. vio em minhas pa'lavras, que, ·aliá:s, nada 
tinham de offensivo. 

Qu·ando me refori á ·Companhia de Navegação do S. Francisco, queria 
alludir ao Estado da Bahia. 

Sei que o Estado adquirio ... 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Foi forçado a adquirir. 
O SR. CAMILLO PRATES - ... ,esses navios, o ·privi1egio e tudo o mais; 

sei que ·de alguns annos a esta parte o Estado superintende a navegação 
'do S. ·Francis·co, que eHe durante certo tempo arrendO"u, .tirand·o dahi pro
veito pe-cuniario (não apoiados), ' compativel com o serviço; sei que o actual 
Governador da Bahia rescindio o contr:acto , qu.e aliás era f.eito a titulo 
precario e cuja resci·são não trouxe encargos pam o Estado; s1ei de tudo 
isto, de tal maneira que das palavras que anteriormente proferi o nobr1e 
Deputado pód·e riscar a "Companhia de Nav·egação d'o S. Francisco" e 
substituir por "Estado da Hahia". 

Isto, ·e·ntr-etanto, em nada altera -o argumento que produzi e . sustento, 
contra a adopção ·da emenda de S. Ex. 

O que reputo inexplicavel , paradoxal, até, é que, porque seja quem '· 
fôr sup·erintende mal um um serviço d1e Interesse publko, 'em vez de se 
pro.curar corrigir os erros e os d•esvios desse ·superintend,ente, a:ugmente
se a subv·enção, ala~guem-se os favores de qu e está gozando. 

'O SR. PEDRO MARIANI - . Isto é nec·es·sario, ·para melhorar o s,erviço. 
O SR. CAMILLO PRATES - Sr. Pre.sid,ente , a verd?de é ·esta: o Estado 

da Bahia adquirio a companhia, .com o privilegio para a navegação do São 
Francis·co, afim de fazer bom negocio. (Pnof'estos dos Srs . Pires de Car-
valho e 011'tros S:rs. D eputados . ) _ 

O nobre Deputado parece que, por não. ter a au:flção bem clãra, irrita
s'e .todas as vezes que s·e diz uma verdad·e . . . 

O SR. P1.RES DE CARVALHO - - Não me irrito absolutamente: é o meu 
modo ·de fallar; minha indo\.e é, até, da m!aior cordialid>a.de. 

O :SR. CAMILLO PRATES - Estou dizendo coisa que nada tem de ·offen
"Siva ao 1<;;overnad.or da Bahia: nenhum ·adminis'trndor que saiba com-

(~) :E<s.t~ ·di·s·cu1•s·o nã,Q foi rtev·is to ljilelo ora1dor .. 
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· prehend·er seus dever.es praticará acto que esteja em desia·ccôrdo ·com os 
interesses .do Estado a elle confiado. 

Se fosse necessaria exegese mais clara die minhas palavras, ·ellas se 
traduziriam 1em louvor, em elogio ao Governo d·o Estado da Bahia. 

Continuemos ,, porém, pedindo eu ·permissão para dizer ao nobre Depu
tado pela Ba·hia, e a·ocentuar bem, que não deve .enxergar, num s.ó monosyl
labo meu, a menor hostili·dade a S. Ex., pois eu experimentaria .sincero 
pez.ar s·e pudesse parecer que, desta tribuna, irrogo a minima offensa aos 
melindres de meus dignos col1egas. -

o SR. PIRES DE CARVALHO - V. Ex. permitte um apartre, para escla
recer o assumpto? 

Estou de pleno e absoluto ac.côrdo eom V . Ex. quanto á ruindade do 
serviço, qu·anto á sua ·precari·edade; e nós todos, d•a Bahia, queremos me
lhora_r o mesmo serviço, corrigir ·OS erros. 

·Para isto, porém, não ha d1e ser só o Estado ·da Bahia condemnado a 
pagas, mesmo porque a navegaÇão do 6. Fra.ncisco serve a ·quatro Estados, 
não s·endo justo que á Bahia, unicamente, toquem tod·os os onus. (Ha outros 
apantes.) 

O SR. CAMILLO 1PRATES - Sr. Presidente, V. Ex. permittirá que eu con
tinue, não obstante, o parall.elismo d:o discurso d_o honrado collega. Está feita 
a confissão por 6. Ex. de que o serviço de navegação bahiana não presta; 
não preciso, portanto, insistir nesse ponto. Mas, pergunto , ·O meio de se. 
corrigir esse defeito é augmentar a subvenção a quem ·superintende mal o 
serviço? ' · · 

O SR. PEDRO MARIANNI - E' fazer novo contracto. 
O SR. CAMILLO PRATES - Não seria mais curial que a Camara dei

xasse á iniciativa ·particu1ar esse serviço, q.ue até ·agora, durante 20 ·annos, 
tem sido feito . pelo. regimen da subvenção e que não presta? 

o SR. PEDRO MARIANNI - o proprio Lloyd Brasüeiro não póde ter 
navegação regular, s~m subvenção'· (Apart~s.) 

·ü SR. CAMILLO PRATES - 1Sr. Presid·ente, na.da d:e e stranhavel na at
titude .energka ·dos. illustres representantes da Bahia. 

o SR. PEDRO MARIANNI - Não é energia. 
'O SR. ÜAMILLO PRATES - M·a.s eu tenho, em primeir,o lugar, de de

f.enqer até certo ponto os interesses ·dos cofres da União, e sou tamebm um 
pouco interess ado na qualidade d:e rep11esentante de Minas, especialmente 
daqµella z•ona, cabendo~rhe prncurar pôr côbro a este .grande mat Os nobres 

"" Deputados permittirão que assuma esta altitude, que aliás não é de hostili
dade á B·ahia, mas á superintendencia da navegação d:o rio 1S. Francis·co, que 
se tem conduzido de· uma maneira inqualificavel. 

Não é preciso mais nada; basta um facto; as irregularidad·es foram de 
tal ord·en., tal o prejuizo que aque1la zona ia tendo em certa oc·casião, que 
o Ministro da Viação do Sr. Nilo Peçart·ha certa vez adqiurio duas lanchas 
a gazolina para dar vasão ás cargas que se accumulavam em Pirapora, onde 
havia milhares ·e mil bares de volumes. -
· O SR. PEDRO MARIANNI - A companhia estava dentro do contracto; 
dava as duas viagens. 

O SR. CAMILLO PRAT ES - · Chamo a attenção dos illustres Deputados 
para es te outro facto: quantas viagens ficarão sendo dadas por mez se 
passar a eménda d'e S. Ex . ? Duas e dous terços. -

'Ü SR. PEDRO MARIANNI Pelo novo ·contracto .serão quatro viagens e 
mais uma para J anuaria. . · 

o SR. CAMILLO PRATES - Duas e dous terços. 
O SR. PIRES DE GA-RVALHO - A terça · parte de 24 é oito. 
O SR. CAMI LLO 1PRATES - 'Deixemos a :questão da arit hmetica; niio va1e 
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a pena insistir. Chamo a attenção da Camara para este facto ; que é .culmi
nante: o serviço não presta, apezar de 20 annos. de subvenção e privilegio; 
Jogo, deve ser augmentada a subvenção de 300 para 400 cont.os. 

A Bahia fez máo negocio ; quer melhorai-o' (Muito bem; muito bem.) 
Rejeitada a emenda n. 64. 

O Sr. R.aipharel P .im.heiro (pela ordem) - Requeiro veri'fi.cação de 
votaçio. . ' · 

Procedendo-se á verifi.cação da votação reconhece-se que a emenda foi 
rejeitada, tendo vqtado a favor 62 Srs. Deputados e, contra, 67. 

Votação da seguiil!e 'emend.a sob n. 65 do Sr. Pires de Carvalho : 
Continúa em vigor .a art. 32 da lei n. 2.356, de 10 de dezembro d>e 

1910 . 
N. LI -'-- não comprehend·endo favores pecuniarios. 

O Srr. ·Pres:i!den1te - A esta emenda a Com missão off.ereceu a seg~. inte 
m.odificação: 

"A Commissão propõe a suppressão das palavras "não, comprehendendo 
favores pecuniarios" 

Approv~da com .a modificação . 
Re·jeitadas successivamente as emend·as ns. 66 e 67. 
Votação da seguinte emenda sob n. od do Sr. Torquato Moreira e ou.tros: 
V1erba Sª - Garantia de juros - Redija-se assim : 
"Garantia de juros, ficando o capital a que se refere o paragrapho 

unico d.a dausul:;i IV do decreto n. 7. 773, de 30 de dezembro de 1909, sob 
o regimen do decr.eto n. 4. 337, de 1 de fe vereiro de 190-2. " 

O ~n,, Torq111atia Moreir>a (pela ordem) - Servindo altos interesses dos 
Estado.s do Espirita Santo e Minas, inter.esses que felizmente não collidem, 
mas antes se .confundem com os interesses nacionaes .. .. 

O SR. RAPHAEL .PINHEIRO - S'inão . estavam perdidos ." 
ü SR. TORQU ATO MOREIRA - . . . deputados representantes dos Estados 

do Es ;:i irito Santo e Minas apresentaram ao orçamento da Viação a .:menda 
que figura neste avulso sob n. 68 e, como foi o primeiro signatario d.essa 
emend·a, julga-se no dever de encaminhar a votação, uma vez que ella não · 
conseguia maiori á de votos favoraveis no seio da Commissão de Finanças. 

A emenda n. 68 é a reproducção exacta de uma d'isposição orçamentaria. 
A Camara lembra-se de que o anno passado o -orador apresentou ao orça
mento da Viação a mesma emenda, que este anno reproduziu. 

A honrada Commissão de Finanças, por unanimi·d.ade de votos , não a 
impugnou, mas antes apres.entou substitutivo, dando a fórma de autorização 
á re'ferida emenda . · 

1Acontece, porém, que, requerida a preferencia para sua emenda, a Ga
mara, por grande maioria, concedeu preferencia e immediatamente a vbtou, 
de modo que, em vez da autorização pro·posta pela Commissão de Finanças, 
ficou figurando no orçamento da Viação a referida emenda, que era taxativa. 

Como até ser apresentado o orçamento actual não se tjvess.e resdlvido 
esta questão de que. cogitava a sua emenda, entend·eu de reproduzil-a e infe
lizment•e desta vez não conseguiu maioria de votos favoraveis rio seib da 
Com.missão . 

' A Companhia V1ktoria ·a Minas -contractou o transporte de ferro cdm o 
Governo ·da . .União, mediante clausulas que a Camara conhece. (L ê a claüsula 
4" desse contracto). 

Para que a Estrada de Ferro Victo.ria a Minas podesse faz·er o transporte 



de f·errb para o porto da Victoria, ena precisava de fazer ·a electrificação de 
suas linhas , e, ·como não constava essa o·brig-ação do seu .contacto primitivo , 
e esta ·obrigação trari·a · áquella companllfa novos onus e de.spezas não pe
quenos , o Governo, modificando o contrato anterior, conc.ed.eu-lhe os favo-
res ·Constantes da clausula 4" d·o contracto. · 

Aconte.ce, porém, que, gozando d.o capital empregado na construcção d·a 
linha ' de Victori·a a Minas, de garantia de juros sobre o maximo d.e 30 :000$, 
ouro, por kilometro , a companhia encontrou difficuldades para levantar ca
pitaes no extrangeiro, uma vez que , sendo a mesma companhia, o serviço o 
mesmo .e o ·capital o mesmo, não era natural ·que ficasse esse capital su
jeito a dous regimens. 

Foi então que, servindo e zelando o·s interesses do Estado que representa 
nesta .casa, apresentou .. aqu1ella emenda, emenda que foi assignad·a por di
versÇ.s Deputados mineiros, que, como o orador, ·zelavam tambem e serviam 
aos interesses daquelle grande Estado. 

1Por esses motivos, renovou na pr•esente sessão a emenda ·do anno pas
sado e não vê con; o nem por que motivo póde a Camara recusar o seu apoio 
á renovação de uma disposição .contida no orçamento ·actual ... .. 

'Ü SR. lR!NEU MACHADO - Nos mesmos termos. 
O SR. TORQU ATO· MOREIRA - . .. os mesmos termos, e tanto mais qu~nto 

acontece que, !rendo· a Camara votado, o anno passado, que o capital que a 
companhia precisava despender com .a electrificação de suas linhas ficava 
sob o mesmo regimeli. do oapital anterior, ·isto é, gozando de garantia de 
juros, aquella companhia entabolou negociações no rextrange1ro, f.ez con
tra.ctos so·b es·se regímen, contractos que naturalmente ficarão de nenhum ef
f eito, trazendo graves embaraços não só · á companhia, com-. .esse grande 
melhoramento, que interessa profundamente aos Estados de Minas e do tEs-

. pirito Santo , com a toda a Nação, porque elle não vae beheficiar só aquelle 
pOV·O. 

Foi confiado na justiça que preside ao pedido constante dessa emenda, que 
não duvidou d.e subscrevel-a de novo e de ddendel-a da tr:ibuna, embora 
ella não tivesse tido maioria de votos favoraveis no seio da Commissão . 

. Lembrará á Camara que, oom a -o-brigação que a companhia tem, de 
transportar por anno seis m·ilhões de toneladas de minerio de ferro (e é por 
isso que ella vae ser electrifica·da), só a : renda proveniente d•esse transporte 
bastará para exoner·ar a União das obrigaçõ.es constantes da garantia de 
juros, não só sobre o capital a.ccrescido corno soibre o capital anteriormente 
empregado na constrücção di:! Victoria a Minas. · 

O calculo está perfe:itamete feito. e o futuro dirá que não affirma em vão, 
affirmando· que es.sa garantia d:e jurns é puramente · nominal. E seja dito 
de pass·agem que a companhia quando o:bteve, na renovação do seu contracto, 
para electrificação· de suas linhas, as vantagens que o Governo lhe concedeu, 
incl uiu, por exigencia do Gov.erno, a ·Clausula da rev.ersão á União , clausula 
a que ella não estava sujeita até então. 

Dada s ·essas ligeiras explicações á Gamara, pensa ter perfe·itamente jus
tificado a renovação d.e sua emenda, que, com disse, é a repetição do que 
já se acha consignado no actual orçamento. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Cia1oge'1'a1s (pela ordem) ( *) - Pr.elimina·rmente, Sr. President.e, •e 
i:ara responder ás palavras com que ini.ciou seu dis·curso o nobre Deputado 
pelo Es.piri.to Santo, f.ique consignado que os i.ntuito.s patrioticos de bem ser-

(*) Este_ qj§curso não foi rêvisto pelo orador, 



vir á causa publica do nobre Deputado e dos signatarios da emrenda não estão 
em jogo. Todos o reconhecem. · 

Tanto quanto eu conheço do ·assumpto, elle se origina. do seguinte: exi:s
tindo a concessão da estrada d.e ferro :d,e Victoria a Minas, por conveniencia 
propria verificaram os concessionarios que haveria v·antagem de desenvol
ver o aproveitamento de mineraes existent:es em uma região de Minas Ge
rae.s; verificaram que para conseguir exportar esses mineraes em condições 
economicas :e vantajosas, que deixassem margem a grandes lucros, ser\f! ne- . 
cessado organizar o trafego por fórma a poder ser feita a vehiculaçãb de 
tonelagem importante . ' 

Seis mil:hões de toneladas acaba de dizer o nobre Deputado pelo Es
pirito Santo. 

V:erificaram ainda, que para ·chegar a esse resultado indispensavel se 
to.rnava empregar um meio de transporte que não é commum, isto :é, a . ele
ctrifiéação das linhas . 

Dahi a elevação do capital indispensavel, para o que solfcitaram do. Go
v.erno, não uma modificação do contracto ·em si, já que este ·se bas.eava em 
uma rei, mas sim lembraram-se de solicitar o que foi concedido pelo Gover
no a affectação especial dos resultad·os economicos do traf;ego, inclusive dos 
minerios para fim lambem ex.clusivo dos capitaes empregados para esta mo
dalidade do trafego. Que o negocio podia ser feito em condições remunera
doras não ha neces·sidade de affirmal-o, porque o declarou o no:bre Deputado 
pelo Espirito Santo. 

A que vem, portanto, este pedido, de se augmentar a responsabilid·ade 
publica com os. juros de 5 º[º sobre 50. 000 :000$, isto é, 2. 500 :000$ annuaes? 

O SR. TORQUATO MOREIRA - Annuaes perdão: V. Ex. sabe que o· re
gimen de juros é .este_ Vae se contando á proporção que . vae gastando o 
capital. ' 

O SR. CALOGERAS - Bem, eu nã·o queria entrar em minucias. 
Agor:a qual é o motivo pelo qual se allega a necessidade de ordem pu

blica de s.e augmentar por esta fórma os encargos da União para dar Jogar 
á exportação d1e minerios? Mas, Sr. :Presidente, se ha ponto liquido e fóra 
de duvida para nós, é que ao Brazil, como proprietario de minas, nenhuma 
vantagem advirá em serem remettidas .estas riquezas para o estrangeiro·. 
Dia virá pela distribuição e .escassez das riquezas d.e ferro no mundo que o 
Brazil terá e s.erá um dos grandes prnductores do ferro no mundo todo, 
e qualquer providencia - sugger:ida . para ,solução deste problema é profunda
mente . . contraria .e contraprod~oente aos interesses nacionaes. 

O Sr. Iri.neu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, encaminhando 
esta votação na y; essão do anno passado, eu disse .que o par.ecer da Gom-
missão transcreveu: · . 

"Diz a Commissã'o que ambas as emendas tratam de materia oontractual, 
não podendo uma das partes alter.ar o que ellas preceituam, sem acquies
cencia da outra. Por isso pretende a Commissão dar á a-Iteração a fórma 
de ·autorização. 

Nada importa a rejeição da emrenda porque ella, em si, vale por uma 
autodzação. 

Todo- mundo .sabe que ao ·redigir-se o contracto., ninguem póde ser com- _ 
pellido a assignar uma clausula com que não concordou. 

Approv·ada aquella medida como foi , os concessiona.rios, fiados nella ob
tiveram na Europa, como informou a Commissão, .á sombra da disposição 
orçamentaria, um emprestimo. No ·emtanto o relator propõe a appróvação 
da emençl:a. · 
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Vê a Commis·são que é melhor evitar um pleito inutil. Que lucraremos 
riós ·em rejeitar uma emenda dessa ·natu!"eza e em prnduzir um damno for
midav.el para o concessionaria? 

Alludiu o honrado Sr. Caloge.ras as razões de ordem publi.ca, relativas ao 
tr1tnsporte de 6. 000. 000 de toneladas de minerio, dizendo que elles não 
justificavam de modo nenhum a necessida·de da approvação da emenda, por
que não ·é de interesse nosso a exportação do f.erro. 
· iEm primeiro Jogar, em um determinado momento, da producção in

te.rna.cional, será .de nosso interesse a exportação do ferro e, em segundo 
lb~r, ninguem dirá que o ferro vae ser tr,,abalhado industrialmente, ou em 
natu.reza, ha de ser transportado em ferro-via. 

O argumento de S. Ex. prova de mais. (Muvto bem, muito bem. ) 

O. Sir. RibeiTo Junquefoa (pela ordem) - Sr. Presidente, o rapido 
d'iscurso do illustre collega, repres·entante de Minas, obriga-une a vir á tri
buna para torna.F bem claro o pensamento que me moveu a dar parecer fa
V()ravel á ,emenda que ora se discut<e. 

Eu procurei -mesmo rep.etir 'ª mi nha intenção. No anno passado .a Com
missão deu voto favoravel, mas deu sob ·a fórma de autorização. Esta fórma 
de autorização foi combatida, nesta Gamara, p.elo illustre"' collega, .repr·esen
tante ·de Minas, com a declaração de que, uma vez approvada a em,enda 
tá! qual estava redigida, era certo que as partes contractantes, ao minutarem 
o .additamento . de contracto, poderiam rej .eitar ou não , isto é, continuaria mes
mo corrio estava redigida, sob a fórma de aut,orização; o Governo não seria 
o·brigado a satisfazer, a dar cumprimento a essa disposição desde que não 
lhe conviesse. E foi por isto que, como disse, por t·er sido informado de que 
a Companhia Victoria a Diamantina, á sombra dessa disposição, negociou um 
emprestimo ·para prover a urgentes transformações de que careciam suas 
linhas, que continuei a pugnar pela approvação da emenda, certo de que 
o Governo, bem pensando a conveniencia publica, decidiria pela reforma, ·pelo 
additaménto o0u não additamento do contracto. 

v: Ex. ·Comprehende que o Poder Executivo está mais em condições do 
qu'e o Poder Legislativo de verificar .si o cumprimento ou não cumprimento .. 
de uma dispo!i·ição legislativa póde ou não trazer embaraços á entrada de·· 
capitaes para o nosso paiz. 

,E devo dizer que ninguem mais desconfia dos entraves que se possam 
oppôr á ·entrada dos capitaes estrang.eiros no Brazil do que o relator do or
çamento da Viação . 

. Penso que nós temos grande necessidade de garantir o capit·al que aqui 
vem 'concorrer .. para o desenvolvimento do paiz, e por isso, dev,emos empre
gar todos os esforços para não· tornar esquivos esses mesmos capitaes. 

Po·r ·isso, bem confiando na providencia do Governo, foi que dei parecer· 
favoravel, entendendo , como ent·endo , que não pass,a de uma me.ra autori
zação; devo .ent retanto dizer que hada inhi·be a Camara, caso julgue que deve 

ser approvada, c·omo méra autoriz·ação, d.e, em 3ª d iscussão tornar bem pa
tente que é uma méra autorização. 

O SR. C ALOGERAS - Em rel1ação a essa emenda, parece que houve votos 
que forain reservado·s, na assignatura do parecer; o Sr. Antonio Carlos, re
lator do orçamento da Fazenda, parece que est·abeleceu restri.cções. 

O SR. ·RIBEIRO JU NQUEIRA - O apart·e do meu i11ustre collega veio, ape
nas, ante~par o que eu i.a dizer á Ca:rnara . 

. Não vi.ria á tribuna, si não fossem as expressões do i"llustre represen
tante de Minas, que parece ter ameaça·do .a Gamara d.a p9s·sibilidaide d•e um 
pleito judicial para a obrigiar ao cumprimento desta disposição. 



O SR. !RINEU MACHADO - Perdão; eu não disse isto. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - O ·que quero tornar bem patente é que minha 

opinião manifestada a favor da emenda é como mera autorização, porqu,é, 
confo.rme repeti, no ·parecer, nos termos em que o illustre representante ·de 
Minas, então do Districto Federal, 1collocou a questão, ella foi approvada como" 
autorização. · 

A maioria da Gamara entende . que, mesmo em ·fürma de autorização, nã<i 
~e d.eve ap·p.rovar ·esta emenda. . 

jEis porque eu disse que o apa,r.te do· meu nobre collega veio antecipar 
o que eu tinha a dizer, to.rnando patente quie a opinião por mim manif.estada 
no parecer era uma opinião indi·vidu.al mirtha, sendo · a maioria da Camara 
contraria á emenda, mesmo em fórrna de autorização. 

Nãc> vejo inconveniente nesta adopção, em fórma d1e tJ.utorização. (Mu.ito 
bem; mu~to bem.) 

O Sr. Piires de Car·valho (Peta º 'rdem) ·- Sr. Presidente, esta emen
da despertou a !p.inha attenção, pela diVlerg,encia que a seu respeito se mani.
festou no seio da Commissão de Finanças. 

Devo declarar á Camara, logo d·e começo, preliminarmente, que voto a 
favor dia ·er.1enda, não só porque ella satisfiaz a int.er,esses da mais alta re
levancia, como tambe.m porque se trata simplesmente de uma ractificação de 
dkeito já expresso, já consignado em lei vigente. 

Porque o nob.re relator muitq me merece, eu pediri1a sua attenção pàra 
as poucas pal1avras que pretendo proferir. 

Disse e ·repito, voto· a favor da emenda, não só porque ella satisfaz a 
interesses superiores e 'ª serviços de ·necessidade reconhecida e julgada pelo 
pro·p.rio Governo, quando innovou o contracto que celebrou par.a .a construcção 
da estrad·a· d1e que trata, como tambem porque ella ractifica direito já ex
presso, já consignado e proclamado lei. 

No orçamento vigente, encont·ramos na verba V do art. 33 - Garantia 
· de juros: " . . . ficando· o capital a que se refiere o paragra.pho unko da clau

sula IV do decreto n. 7. 763, de 30 de d1ezembro de 1909, sob o mesmo re-
gimen.'' • 

,A redacção da verba V, do orçamento vigente, é uma r.ediacção impe
rativa, terminante, obrigatoria, estabelecendo direitos re o·briga.ções· pe.rrna
nentes. 

rNõs sabemos que abusivamente ou indevid·!Jmente nossos orçamentos são 
feitos, constituindo duas séries d1e disposições; as periodicas e as perma-
nentes. -

As periodicas são elaboradas para proverem despezas p.ré-existentes ou 
para estabelecerem a fórma de air11eeadação de impostos já creado.s por leis 
anterior.es. 

tBsse é que é o verdadei.ro orçamento. 
Entretanto, abusivamente, teem sido estabelecida:S, ao lado das dispo

sições periodiüas, as dispos·ições permanent.es, imperativas, que são aquellas 
que .cui·d1am de interesStes, sociaes de direitos patrimoni:aes, dkeitos e inte
resses e.ss·es que não podem fkar á mercê da ·periodicidiade dos orçamentos. 

Po·rtanto, si eu pude·sse fazer ·prevaJ.eoer a minha opinião no momento, 
diria que, ainda quando esta emenda fosse rejeitada o direito .que ella con
sagra, o principio que ella proclama, a disposiçã-0 que -ella contém, preva
lecem, porque a verba 5" do a.rt. 53 d·o orçamei:ito vig.ente ·imperati1,0amente re
conhece o direito patrimonial, o interesSte pessoal da empreza a que se re
fere como permanente que é, ·alterando· por essa fórma as relações con-

tractuaes que existem entre o Governo e a mesma empreza. 
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1Esta é a minha convkção,. resultante · .de investigações j uridicas: esse 
será o meu voto, voto pes•so.al ,_ mas que, por isso mesmo que rep!'esenta 
uma convicção, deve ser sempr.e externado, sem ambages; sem recúos, nem 
v acillações. 

A razão que apresento é tanto mais procedente quanto ainda, , no actual 
-p r;0ject·o de orçamento· da .. Receita, nós encontramos a seguinte disposição : 
"Cotinuarão .em vigor todas as disposições das leis de orçamento · ant·eceden

-tes; re fati:vas a~s inierc,sses pubJ:cos da União que não versarem p·art\cular
mente sobre a deterrnina.ção da desp·eza e fixa ção da Rec ; ita '' . 

-Portanto, as disposiçõe·s dos orçamentos precedente3 ao .que estame$ 
votando, que não dizem respeito á desp·eza ou· á Receita, r 0 guladas na'; re:,
.pectivzs leis, estas disposi~ões permanecem em virtud.e de texto cl a.ro dG 
projecto da Receita para 1913. 

Ass:m , não .só ém attenção de interesse superior , que a .emenda p; occira 
acautel·ar, como tambem porque, sob o p-onto de vista jurid'ico , a dispo siçãa 
consagrada na mesma emenda é perma.nente e está manüda na . l.ei orçamen
taria vigente e no pmjecto em elaboração , voto a seu favor. (Mu~to bem; 
muito bem.) • 

O Sr. J ·oão SillllPliicio (peba ordem.) - Sr. Presidente, tomo a liberdade 
de chamar a attenção da Gamara dos Srs. Deputaid.os para a votação da 
emenda ·ora em discussão. 

· \r ARI C·s SRs. ÜEPUTADOS - Em discussão? 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - .Em discussão, quanto ao 1encaminharriento . 
A., p.as.sagem dessa emenda, ·contra o voto quasi unanime d.a Cornmis

são de Finanças (não apo~ax:los do S.r . · Torquato Moreira e outros Sr',s. De:pu
tado-s), virá d.e term inar grnnde onus para o Thesouro Nadonal, substituindo 
uma responsabilidade prob:Jematica, por outra, dfectiva e real. 

.A r.espon•s.a;bili·dade problematica da · Uniã-o está no fa cto de <\<>pender 
a subvenção do numero d.e toneladas trans·portaidas ; ·a responsaibilidade effe

ctiva' e real é repre•sentada pela garantia d·e ju.ros do trecho, como deseja a· 
Comp•a·nhia V.ictori.a a D-iamantina. 

Sr. Presidente, está enfr.e nós condemnado o regímen das garantias de 
juros, especialmente em ouro . 

Pois , si nós modificámo.s o no·sso regímen de construcção· e de estrada s 
garantia, e que t.raziam grandes responsabilidades para o Thesouro, como 
vamos dar, no momento actual , de situação financeira diffi'cil , garantia d.e 
juros para esse tr.echo da Estra_d)l Victoria a Diamantina? (Mrriito bem.) 

Si o Governo da União fez contracto com a· c-ompanhia, para transporte 
de minerio, si .. o cont.racto •existe e ·es tá ·feito legalmente, a União que as
suma a r•esponsabiJi.dade ·da subvençã-o do transporte de minerió, que se rea
liza.r effectiv1ament·e. 

Qual será o motivo por que se pede ·essa transformação da subye nção 
em garantia de juros i 

O prnblema da construcção da .Estrada Vktoria a Diamantina está li· 
gado ao da industria .s.iderurgica entre nós . 

O SR. PIRES DE CARVALHO __!__ Corp uma grande differença: que a es
t·rnd-a não tem premias nem favo r•es .como -os que a industria siderurgica pre
tend-e. 

O SR. JoÃo Sr1MPL!Ch) - Si. esta industria se im:ilantar em nos·so paíz 
com .a concessão W-igg e Traja·no, a estrnda não te rá . a transportar , a quan
tid&de de mineri'o com que contava (não 11Jpoiado, ), não terá .subvenção que 

- possà dai a rénda d.e capital iJ.ecessario á construcc;ão . . Dahi , em tempo , o 
,pec\i:do d·e transformação da subvenção em garantia de juros, convertendo-se, 
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como disse, ·a respons,abilidade' problematka da União , em responsabilidade 
effectiva e immediata. 

Sr. Preºsidente, o problema é muito ,simples. 
Consiste, repito, em transformar urna responsabilidade problematica :·do 

Thesouro Nadonal em uma rnsponsabilidade effectiva, ·r.esponsabilidade de
corre·nte .êi'e 'um regimen cond·emnadc 'entre nós, qual o de g'arantia de juros. 
Todos ' nós, portanto., que temos interes·se quanto á situação do Thesouro 
Naciona.l, no momento actual, ((/)partes) difficil, não poderemos ·dar o apoio a 

- esta emenda que v·ern onerar os cofres pubHcos. (muito bem; muito bem). · 
E' .approvada a emenda. n. 68. 

/ 

O Sr. Mlaurilciio de LruceTlda (pela ordem) - ,Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificaçã·o da vütação, reconhece-·se que votàram a fa-
vor 97 · Srs. Deputados e contra 29. 

App.rovada. · 
Votação da seguinte emenda, sob n. 69, do Sr. José Bonifacio: 
( * verba 6", ,augmente-.se a quanüa d•.e 200 :000$ para desobstrncção -O.o 

rio Parahybuna, rem Juiz de Fóra." 

o Sir. Presildente - A esta emenda e á de n. 70 a Gamara offerece 
0 s·eguinte substituivo: 

A' ver.ba 6", n. 1 - Accrescente-s1e: "augmentada de 200 :000$, sendo 
100 :000$ para auxiliat o governo do Estado de Minas Geraes na deso.bstru
cção do rio Parahybuna, em Juiz de Fóra, e 100 :000$ para auxiliar o do Es
tado do rRio de Janeiro na desobstrucção dos ri·os Sant'Anna •e S. Pedro 
nas ·proximidades de Belém." · 

.l\ppro·vado o substitutivo e p.rejudicadas .as emendas ns. 69 e 70. 
Votação da seguinte ·emenda, sob n. 71, do Sr. Mello Franco e outros: 
"Onde convier: , 
Art. E' o Pod·er ExecutivÕ autorfaado · a conceder á Companhia Mo-

gyana ·de Estrada de · Ferro, S·em onus para .a Thesouro, privilegio para 
construir, usar "e '.gosar de um ramal ferreo, que, partindo· de Canôas, São 
Paulo, vá á villa d:e Arceburgo, em Minas Geraes." · 

Approvada . 
Rejeitada a 'emenda n. 72. . 
Votação da seguinte emenda, sob n. 73, do Sr. Olegario Pinto: 
",P:;ira os fins de regularizar os praz·os, fica o Governo ,autorizado · a 

rever os contracto.s da Companhia das ,Estrad·as de Ferro do Norte do Bra.
zH, approvad6s pelos .decretos ns. 3.812, de 17 d·e outubro de. 1900; 8 .. 123, 
de 28 de julho de 1910 e 9.171, de 4 de dezembro de 1911, reunindo-os 
em um só, ,sem alteração dos· favores e o nus neHes consignados." · 

Approv,ada. 
'Rrejeitad.a a emenda n. 74. 
Votação da seguinte emenda, sob n. 75, do Sr. José Bonifacio: . 
"Fica o Governo autorizado a fazer operações de credito até 5.000:000$ 

para r·ealizar os trabalhps de que trata ·O decreto n. 8.077, de 23 de . junho . 
de W 10 ( Rêde Fluminense) ." 

O Sir. Presiiruente - A esta emenda e á·s de ns. 76 a 83 . a Commissão 
offereceu o seguinte .substitutivo que se acha á pagina 28 ,do avul.so: · 

"rPara construcção dras linhas já .autorizadas pertencentes ás estradas 
custeadas pela União, suas ligações, ramaes, prolongamentos, inclusive· de 
Pii:_apóra a Belém, alargamento de ' bitola e officinas, .fica o Governo auto-
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" rizado a faz:er as necessarias o·perações de credito até 20. 0'00 :000$, sendo 
·5. 000 :000$ para o prolongamento de Pirapóra a Belém, não podendo esrn 
importancia ser desv:a;la para compra d•e material ou outro fim que nãb a 
e;onstrn cção propriamente." 

Approvado o substitutivo e prejudicadas as emendas ·ns. 76 a 83. 
Votação da seguinte emend,a sob n. 84, do Sr. Rodolpl;!o Paixão e 

outros: 
"Ao ·a·rtigo unico - Verba 6ª - II (Estrada de Fer-ro Oéste de Minas) : 

Di.ga-se, in fine: inclusive os ·estudos ·de um ramal que ligue a ·es.tação d·e · 
Bom Despacho á sêde do municipio de igual nome . " 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. 85, do Sr. Joaquim Pires: 
'~Supprima-se: 
Verba 6" ____: Estra.da de Ferro Central do Brasil : · 

Pessoal extraordinario 2ª, 3ª, 4ª e 6ª divisões ... . .. . . 
Pr·emios por eco no.miá de carvão ( 4ª divisão) . .;._,_· . . ...... . 

1.500:000$000 
50:000$000 

O S:r. PI'es:Ldtente - A esta emenda e á de n. 86 a Commissão off.e
receu o seguinte substitutivo: 

"Verba 6ª - 1 - Estrndà de .Ferro Central do Brasil - 1 ª divisão con
signação Administração Central e Construcçã·o - Directoria - Pessoal J or
naleiro: 3 :650$000." 

Secção de Co1rostrucção - Pessoal Jornaleiro : '45:990$ ; 4ª divisão -
Pessoal Jor·naleiro: 7 . 134 :290$000; 6ª divisão - "Pessoa1l Jor.naleiro: 
140.: 160$000 .' 

Approvad:o o substitutivo e prejudicadas as emendas ns. 85 e 86. 
Votaçã.o da s•eguinte emenda sob n. 87, do 1Sr .. M1auricio ·de La:cerda e 

outros: 
"Onde convier: . 
Fica o Gov·erno autorizado a levar .a effeito a: ·construcção do trecho de 

Pindaimonha1ngaba a Taubavé passand·o por Tremenbé, modificando assim 
nesse ·treoho o actual traça.l'o da Estrada de Ferro Central do Brasil podendo. 
effectuar as o·perações· dos creditos necessarios a ·esse fim até o maximo 
de milcontos. " 

O S\11. PI'esiild1ente - A esta emenda a Commissão offe!'e~eu a segui.nte 
modifi.cação: · 

"ünde se diz: podendo effectuar as operações dos creditos. necessarios 
a esse fim até . o maximo de 1.000:000$" diga-se: "podendo, para tal fim, 
por conta d10 ·credito d·estinado á co·nstru.cção de linhas autorizadas , pro
longamento, etc ., dispender até o maximo de 800:000$000 . " 

•Ap:provada com a modificação. 
Rej·eitada a emend·a n. 88. . 
Votação d.a s·eguinte emenda sób n. 89, do Sr. José ' Lobo e outro : 
"O pa·gamento 'das .obras da Estrada de Ferro de Itapura: a Corumbá 

s·erá regulado pelos decretos ns. 6. 899, de 24 de março de 1908 .e 8.355, 
de 8 de novembro de 1910 ." 

O S11. Jos e' IJl)oo (pela ordem) - Sr. Presidente, a providenci-a con
tida . nesta .emenda, segundo verificação posterior á .apresentação die1la, .está 

1 
previ~ta em •Corttracto, pelo que ·requeiro que consulte a Casa sobre se con

. sertte ·na sua retira·da. 
Consultada, a Gamara ·Concede a -.te.tirada pedidca. 
·~ejeitada a emenda n'. 90. 

.1··· 
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Votação da seguinte emenda sob n. 91, d;o Sr. Cor.rêa Defreitas e" 
outros: 

"Onde ·convier: 
Fica o Governo Federal autorizado a contractar ·çom a Co.mpa~hia Es

trada ,de Ferro S. ·Pa.ulo-iRio yr~de ·OU com quem maiores vantagens ·o.ffe
.recer o prolongamento desta estrada, cuja linha ferrea deverá partir, ou da 
cidade União da Victoria, ou da cida·de de Guarapuav·a, em p·roseguimento 
do ramal a se construir e que tem por objectivo ligar .Cuarapuava (em 
Pai.ma; Campo-1Erê até o Barra·cão, ,nas Missões da Argentina), á rêde f.~rrea 
da Estrada de Fe-rro S. :Paulo-Rio Grande." 

Ap·provada. • 
E' considerada pre·judicad:a: a emenda n. 92. 
Votação da seguinte emenda sob n. 93, d·o Sr. Corrêa Defrei.tas: 
"Onde convier: 
Fica o Governo autorizad·o a entrar em .aocôrdo com a Companhia Es

tra.da de Ferro S. Paulo-Rio 'Grande, 'linha Sorncabana, para fazer derivar 
um ramal que, partind:o de Faxina e passando por Api.ahy, Ribeira e Serro 
Azul , tenha como ponto terminal · o magnifico porto de Guarakus.eba . " 

Ap·provada. 
Votação da s.eguinte emenda sob n. 94, do Sr . Costa Ribeiro e outr·os: 
"Onde ·convier: · 
Fica o Presidente da Republica autorizado a contractar com a The Great 

Western .of Railway Company, arrendataria da Estrada de Ferro Cen1ral de 
Pernambuco, a construcção de uma linha ferrea de penetração, que parta d.o 
actual ponto terminal desta estrada, ·e da qual serão . •constrúid.o·s annual-
mente 60 kil·ometros. · 

Para .. effeit.9 desta aut.orizaçã-o, o Govemo poderá entrar em a.ccôrdo 
com a mesma. compan\lia. no sé11tido .de ser·em m õdificadas as porcentagens 
que ella actualmente paga .pelas linhas ferreas que lhe estão arrend.ad:as, ou 
applica·r á referi.da construcção o regímen ·estabelecido no art. 3° da lei 
n. 1.126, de 15 de dezembro de 1-903, fixando-se em .50 :000$ o preço ma
ximo kilometrico da ·Cons.truc~~o. 

O Sm. P 'resliJd1ente - A ·esta emenda e ás dle ns. 95 a 107, a Commis
são offereceu o seg,uinte additivo ," afim de ser com ellas d·estacado1s pàra 
constituir 'Jlt'Oj ectos em separndo : · 

Art. ,Para a .construcção das estradas de ferro ·cons.tantes dos artigos · 
retro , urna vez que . sejam d·e interesse gera:!, o Governo ·poderá •emtitir apo
iices papel , de jurn de 5 % ao anno, mediante as seguintes condições : 

a) As apolices ·serão emittida s ao . par e entregues ao consfructor á 
medida que o mesmo fôr concluindó e pondo em trafego trechos nunca in
feriores a 10 kilometros. 

b) O custo da construcção, apuradó sempre em concurrencia publica, 
.não poderá ::;er superior, para o total d'l linha , a 45 :000$ oor kliometro, in
clui.nd10 o material .rodante na prooorção que o Governo d·eterminar. 

e) A' medida que o Governo fôr recebendo e pagando os tr eéhos post0s 
em trafego, irá faz.endo arrendamento lprovisorio dos . mesmos ·ao co ., 
structor, não 1evando em conta da renda Ó transporte do pesso'.'al ·e material 
destinadlo á c0<nstrucção da estrada. 

d) Ter minada que seja. a constmccão da Estrada e posta toda ella e'11 · 
tra f:ego , o Governo chamará, por editaes com o prazo nunca inferior a s·e is 
mez1es, concurrenCia para o arre:lamento definitivo e com .o prazo maximo 

"ae 60 a.nnos. · 
e) Para o ari'endamento definitivo o Governo levar.li ·em consideração 

:ilém de outras condições, a quota de arrendamento, a barateza dos f:r·etes 



- 16$ 

e a sua rensao quinquenm.l, .de accôrdo com o ·des·envolvimento do trafego 
e a .conveniencia de ·!)_rotecção a tal ou ·qual genero de producção . 

. f) Para ·o . arrendamento definitivo terá ·pref.erenci.a o '.constructor. 
L Essa preferencia ·se entend·e ainda que a cs-ua proposta, avaliada em 

dinheiro, seja inferior a 4 % sobr-e a quantia c.orres·pondente a 10 % do · 
custo- total da estrada. . _ 

II. Desd:e .que não s-e verifique a hypothes·e <lo .n. 1, o Governo, ao 
conceder .a outrem o arrendamento dará ao c·cinstructor, a titulo de bonifica: 
ção, em apo1ices-pa'pel de 5 %1. uma quantia correspondente a 10 % do 
custo total da estrada . 

. g) Desde que a quota de arr-end:amento ·exceda_ a quantia necessaria ao 
pagamento dos juros d.as apoJi.ces emitüdas para a construcção da estrada, 
,e que terão -essa declaração, o •e)l:.ced·ente será applicado, annu.a1mente, 111a 
amortização d·as mesmas .apoiices, a qual será feita por cómpra, se estiverem 
ellas abaixo do par, -e por sorteio se estiverem ao par .ou . acima. 

· § 1.º Igual regimen deverá ser .app1icado ás ou-tras ·estradas d·e ferro 
de concessã-o federal, .ainda não contracfadas, · 

§ 2. º O Gov·erno pod:erá, pelo processo deste artiigo, . Jettras a e- b, 
contractar a .construicção dos prolo_ngamentos ·e rnmaes das estradas de· 
ferro custeadas pela União, devendo, nesse caso, 'Ser o pagamento feito por 
trechos ·de 10 kilometros, promptos para o trafego, com o des·éonto da quota 
correspondente ao -mat·eria.f r·odante e augmento d:a bonifkação a -que se re-
fere o 1n. II d~ lettra f. · ' 

O Sr. Manoel Borba (·pe('çi ordem) - Sr . ·Presidente ·a Gomrnissão 
de Finanças, pelo orgão do Relator <la Vi.ação, não se oppoz á approvação 
das emendas ns. 94 a 107; ao contrario; opina por essa approvação, ·pe
dindo, porém, que sejam :destacadas para formar projecto aparte. 

Conhecida a, morosiidade com ·que se pód.e tornar lei um projecto qual
quer, corr·endo os tramites legislativos, o pedido da Commissão de Fi-nan
ças importa ·na paralysação de todas as estradas de ferro cujos represen-
tantes apresentaram emendas. . 

-Como os Deputados d·e Per.nambuco, ·que propuzeram a ·construeção- die 
alguma estrada -de ferro, os de .Mi·nas, Bahia, Ri·o Gmnde do Norte, Pará e 
Amazonas propuzeram ·emenda$ relativas a outras, dentro d'esses ... nurneros, 
quer dizer · ·que, s·e passar o parecer da Commis~ão d1e Finanças, as estradas 
de ferro ·estudadas, .algumas já com trabal•hos iniciados, terão de ficar 
paradas •até .q.ue, .pelos meio1s regulares, passe a ser 'lei· o pTojecto em se' 
parado, c~mo quer a Commissão. 

Em fa.ce do exposto peço a V. Ex. ·que ·consulte á Camara se con
cede preferencia para a votação d·as emend:as, cuja approvação a Commis
sã·o de Finanças acceita; ·de rnod.o que :a Gamara poss.a ·se pronunciar sobre 
a condição de constituirem proj.ecto em separado as emendas propostas pelos 
representantes dos Estados que citei. (Mwito bem; muito bem.) 

• 1 ~1i .,..:-~r1·--·:1.·v 

O Sr. Joaquim Pires (pela or'd,em) - !Sr. Presidente; peço a V. Ex. 
·q~é ·Consulte á Camàra se concede que a votação d10 parecer se faça por 
partes, do seguinte modo: primeira parte, relativa : á acceitação ein blóco de 
fodas a;s emendas; segunda parte, que as emendas sejam desta•cadas afim d'e 
constituírem projecto aparte; terceira ·parte, ·o :additivo que a Commissão 
p~p~. . -

O Sr_. Presdldieiite - Vou submetter a votos as .. emendas, com parecer 
favoravel; em seguida o r·equerim~nto dá Commissão para que ess.as emendas 

~ 
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sejam destacadias afim de cons •ituirem proj ecto em separado; em terceiro 
lugar o additivo da Commissão. · 

Approvada a emehda sob n. 94 do 'Sr. Costa Ribeiro e uotrns. 
Votação ·da seguinte ·emenda sob ·n. 95 do Sr. Costa Ribeiro ·e outros: 
Fica 9 Presidente da Republica autorizad'o a entrar em accôrdó com a 

T·he Great Western of Railway Company, para o fim de incorporar as linhas 
federaes a ella arrendadas á Estrada de Ferro de Ribeirão a Bonito, no 
Estado de Pernambuco, de ·prnpriedad.e da referida companhia, -contractando 
ao mesmo temp·O com ella a ·construcção do prolongamento da citada , estrada, 
da estação d·e Cortez a Bonito ou de outro ponto mais conveniente entre as 
estações de Ilhas das flôres e ·Cortez até áquella dd;ade, de. accôrdo com o 
regimen estabelecido no art. 3° da lei n. 1.126,· de 15 de dezembr·o de 1903, 
fixand.o-se em ·60 :000$ o preço maximo do kilometro da -construcção." 

Ap·provada. ' _ 
Votação da seguinte .emend•a s.ob n. 96 d-o Sr. Cunha Vas·concellos e 

outros: 
"fica ·O Presidente da Republica autoriz.ada a -contractar .com o enge

nheirn J osié Antonio Saraiva , ou com ·quem melhores vantagens offerécer, 
conforme o regimen estabelecido .no art. 3° da lei n. 1.126, de 1903, a 
construcção de uma linha ferrea, na extensão de 132 klm,500, partindo do 
Recife á cidade de ~.edras de Fog.o, na Parnhyba, não e~cedendo de 62:000$ 
o pr·eço maximo kilometrico de ·construcção-, sendo aproveitados os estudos · 
já feitos pelo mesmo engenherro e approvados pelo Governo do ·Estado de 
Pernambuco. 

V1otaÇão da .seguinte emenda sob n. 97 d'o Sr. Monteiro · de 6ouza e 
outros: 

"P.ara onde -convier: 
Fica ·O Governo autorizado a mandar corustruir, confol'me o régimen 

es.tabelecido pela lei n. 1.126, d.e 1903 ,. uma linha ferrea ·partindo de Ayrão 
ou ponto mais proximo, ou co·nveniente de Manáos e difi.gind10-se ás fron
tei.q1s "d·e Venezuela pelo vane ·do rio N.egro no Amazonas, não ·ex•cedendo 
de 70 :000$ o preço maximo kilometrico de construcção." 

'Ap·provada. · 
Votação .da segui.nte emenda n. 98 do Sr. Antonio Nogueira e outro: 
Fica o .Poder Ex·ecutivo autorizado a conceder um auxilio de 35 :000$ 

por kilometro p.ara a construcção ·d·e estradas de ferro de penetração de 
bitola de um metro que, partindo dos pontos mais convenientes da r~gião 
amazonica, pr·eencham os seguintes fins: 

l º, que augmentem immedi.atamente as produ.cções dias riquezas natu-
raes ' e .seu rnefüor aproveitamento; _ 

2°, que as suas margens ·possam ser colo·riizadas. e nellas possam, com 
vantagem, ser estabelecidas as ·div.ersas i1ndustrias ag-ricolas; ' 

3º, que ponham em communicação pontos. até hoje inexplorados ou es
trategico.s, ou terminem ·em pontos fluviaes onde a navegaç~o seja franca 
durante ·o .anno inteiro; 

4° 1 que revertam á União no prazo de 90 annos sem onus algum para o 
Thesouro. 

Art. O pagamento só se fará por trechos de 10 kilometros na minimo, 
inteiramente prqmptos, ·e na especie estipulad·a pela lei n. 1. 126, de 13 ::J .~ 
dezembro de 1903." 

Ap·provada. 
Votaçã·o ·da seguinte emenc\a sob n. 99 do Sr. Aurelio Amorim ·e üUJros: 
"Onde ·cÓnvier: ' 
Fica o Pode·r Execu"tivo autodzado ·a promovér a construcção de u,ma 

estrada de ferro partindo d'a cidade de Labrea, no Estado_ ·do · Amazonas; á 
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Villa Rio~Brainco. no Departamento do Alto Acre , com ramaes. par.a Senna 
Madureira r.amaes para Senna Madureira, no alto Purús, e cidade do Xapury, 
sob as seguintes clausulas: 

a) a estrada terá um metro d·e bitola, sendo o peso dos trilhos por me
tro ·corrente de 32 kilos, sendo a rampa maxima de 1,5 ºIº ; 

b) a tabella dos fretes co-brnda pela .estrada deverá ser approvada pelo 
Governo Federal; 

e) o Governo conced·erá uma subvenção kilometri.ca para à const·rucção, 
que não poderá exced·er a setenta contos .de réis ·ou s•eja 70 ºIº menos do 
custo kilometrico da Estrada de Fer.ro <Madeira"Mamoré, agora construida 
na mesma· zona; 

d) os constructores o·bed•ecerão integralmenbe ás pres·cripções technicas 
estatuidas p.ela Repartição Fis.cal de Estradas de Ferro. · 

üs constructores ou ·empreza que para esse fim .se organiziar, terão o ar
rendamento p·elo prazo de noventa ann os, findo os quaes passará' parn a 
União". 

Ap·prov~da. 
Votação da seguinte emenda. sob ·o n. 100 do Sr. Simeão Leal e outros: 
"Onde convier: ' · 
Fica o Governo autoriza<:;lo _a faze·r a despeza necessaria com a con

Strucção do prolongamento da ,Estrada de Ferro , do E stado da Para hyba, 
de Picuhy ·a Pa :ios, d:e accôr·do com a \.ei n. 1.225, de 15 de dez·embro de 
1·903, não devendo a despeza ·a effoctuar-se exce·der a irnportanci a de 50 :000$ 
po.r kilometro . 

Approvada. 
Votação da seguinte ·eménda sob n. ,101 , do Sr. Eloy de Souza e outros: 
'"Onde convier : 

'.p(c,a o Goverri·o autorizado a fa zer a despeza necessaria com a constru
cção de uma estrad·a de ferro que, partindo do porto de Mossoró, atrav·esse 
os 1Estados do Rio· Grande do Norte e iParahyb·a e vá entroncar no ponto mais 
conveni·ente da rêde de viação Jen:iea do norte. do Brazil , de accôrdo com 
a tei n. 1.225, de 15 de dezembro de 1903, e o numero XXV•I do ârt. 17 da 
lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, que .continúa em vigor, não devendo 
.a desp.eza a dfectuar-se ·exceder a importano'.•a de 50 :000$ por kilometm." 

Approvada. 
Votação da se·guinte emenda sob n. 102, do Sr. Pires de Carvalho. 
"fica ·o Governo au~orizado a contractar com quem melhores vantagens 

apr·esentar ou em eguàldade de condições com o ci·dadão José Domingues 
Mendes, por si ou por empreza q ue organizar, a construcção de uma es tra
da de ferro que, partindo da bahia Cabralia, no Estado da Bahia, s·e dirija 
a Paracatú, no Estado d(ê Minas Geraes, ligando as ciçlades e povoaçõ:es de 
Salto Grande, ,Salinas, Grão-Mogol, Montes Claros, Jequitahy, firapora .e Pa
ra·catú, de ac1côrdo com os decreto.s ns. 7. 562, de 23 de ·set·embro de 1909 , 
e 7 . 878, ~e 28 d.e f·evereiro de 1910, não devendo a mé dia da unidade kHome
trica exceder o preço de 50 :000$, attendendo o requerimento a·present&do pelo 
mesmo .cidadão." 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. l 03. 
"Att. .fica o Governo autorizado a prolongar a Estrada de Ferro d e 

Alagoinhas a Joazeiro (Estado da Bahia) á . cidade de Therezina, p1as·sando 
por Paulista, J aicós e Oeiras ~ 'Estado do Piauhy), . despend.enáo no presente 
exerci cio até 500 :000$000." 

Approvada. 
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Votação da seguinte 'emenda sob n. 104 , do Sr. Pires de Oarvalho e 
outros: 

"Fica o Governo autorizado a contractar com quem melho11es vantagens 
a•presentar ou, em igualdad·e :de ·condições, corµ os dd.adãos Dr. J o•sé Ge
tulio .Monteiro, Asdrubal Augusto do Nascimento ·e Martinho Chaves, por si 
ou empreza que organizarem, a construcção de um.a restrada de ferro. que, 
partindo das ruinas. de Santa Maria., na fóz de lguassú, no Estado do Para
ná, atravess·e as z.onas de hervas desse · Estado, chegando a Salto Grande 
de rParana.panema, Estiada de S. Paulo, ·siga na direcção d:e Campos Novos, 
cruzando a . Estrada d.e Ferro Noroeste do Brazil na estação de Santa Cruz, 
p•assando· os rios Tieté e Turvo •e penetre no Estado de .Minas Geriáes; sirva 
a Ara:guary, EstI'ella do Sul, Soledad·e, Paracatú S. Luiz ·e Carapinas, ne•s.se 
Estado; entre no Estado de Goyaz, passando em Formosa e · se desenvolva 
pelo valle do rio Maranhão; passando em Pilar, até internar no territorio 
do Estado de Matto Grosso, nas proximid·ades da confluencia dos rio·s Araes 
e Pindrahyba, atravessre o Tio· rManso, servindo a Rosario, Tres Barras . e 
Trombas, procurando os campos d.e 1Parecio, atravessando ·o valle do Jamary 
até as vizinhanças de sua embocadura no Mad·ei11a e attingindo Santo Antonio, 
ponto terminal, de onde parte 'a .Estrada de Ferro •Ma·d·eir'a .M•amoré: 

A conoessão S·erá f.eita de accôrdü com os decretos · ns. 7 .502, de 2~ de 
setembro d·e 1909, e 7 .878, de 28 de fevereiro de 1910, não devendo a média 
da unidade kilometrica exceder o p11eço de 50 :000$, attenendo-se assim ao 
requerimento· a·presentado pelos mesmos cidadãos ao Ccmgr·esso." 

Approvada. ' 
V·otação da seguinte emenda sob n, 105 do Sr. Rodolpho P•aixão e 

- outros: 
"Art.. · Fica o Governo autorizado a contr.áctar com a Companhia Mo

gyana d:e Estradas de Ferro e Navegação, ou com quem mais vantagens O·f
ferecer, sob o regimen da lei n. 1. 1·26, de 15 d·e ·dezembro d.e 1903, a con
strucção de um ramal que, partindo do •ponto mais conv·eniénte, em traf.ego, 
da linha de Uherarba a Araguary, termine na cidade de E:strella do Sul, po
dendo emittir apolkes até ao valor de 3 . 000 :000$ par.a attender á despeza 
com a referida construcção·." 

Ap·prova.da. 
Votação da s·eguinte emenda sob n. 106 do Sr. Rodolpho P•aixã.o : 
Ond·e convier: 
"Art. :Cóntinú:a em vigor o art. 18, n. XLl1ll, 1° e 2º, ·da !rei n. 2.221, 

de 30 de dezembro de 1909, ·podendo o Governo abrir credito a.ti.é á impor
tanda de 3 .. 000 :000$ para attender á despeza com os estud·os ·e construcção 
da estrada de forro e ramal a que se refere a citada disposição." ' 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. 107 do Sr. Pires Carvalho: 
Art. Fica o· Governo autorizado a incorporar ao plano da viação 

ferrea bahiana a ligação da .Estrada de Ferro Central da Bahia á Estrada 
de Ferro ·de Naz.a-reth, de ·prnprLedad:e do me.smo Estado, construindo um 
rama( que partirá do ponto mais adequado desta estrad·a 1are o porto de sa
linas, não podendo dispender na vigencia ·desta lei mais de 3.000 :000$ com 
as obras neoessarias." 

Approv.a·da. 
E' r.ejeitado o requerimento da Co•mmissão para serem destacadas as 

• emendas ns. 94 'ª 107 . 

O ·Sr. M•anoel B .orba - (peta ordem) - Sr. P'residetne, entre as delic 
berações que o additivo adopta, ha uma •que torna impraticavel, a meu vêr, 
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a construcção das estra1das· de ferro, pedid,as ·nas. ·emendas, · e é a. que esta
belece o preço ·de 45 :000$ por kil.ometro de ·~strada d:e ferro, ·inclusive o ma
terial rodante, na ·prnporção qu·e o C ave rno determinar. 

·Parec·e-me que por tal preço nã,o se encontra.r·á quem construa estradas de 
~ITO. ' 

O proprio Rel·ator entendfa anberiormente, que o preço de 60 :000$ por 
kilometro é o ininimo, visto s.e haver V·erificado no estudo da fiscalização 
das estradas ·de ferf'o , que muita~ deli as excedem es.se minimo de 60 :000$000. 

·E a :emenda, ado·ptada pela Commi.ssão ide Finança.s, com a approvação do 
R.eJ_ator d a Viação, quando autoriza o Gov·erno a encampar a estmda de 
f.erro de Juiz de Fóra, estabelece o preço de 50 contos. . 

:Por essas razões, ·entendo· que deve ser rejeitado o ad·d-itivo da. Com
missão, (M_ubto bem; muito bem.) 

O Sl'l". Ribeiro Junqueira :___ (pela O·rdem) - Sr. Presidente, V. Ex. e 
toda a Gamara sabem perfeitamente a nesponsabilidade enorme que já pesa 
sobre o Thesouro do Brazil em refação á construcção de estradas de ferro . 

O SR. 'RAPHAEL 1P1NHEIRO - Não é só para o norte. 
• O SR.. RIBEIRO· JUNQUEIRA - Não poss·o, Sr. Presidente, comprehender 

o alcance do aparte · do nobre Deput,ado pela Bahia. O Thesouro do B.razH 
é um •SÓ, tanto para o norte como par.a o sul do paiz. Não me consta que 
haja dous. E não ha, até agora uma uni cá d'as emendas ap·provadas, que 
não o tenha si·do com autorização de despezas. 

1Mas, como ia dizendo, já são enormes as respons.abnid.ad·es que p.esam 
sobre o Thesouro do Brazil, :em rel,ação á construcção de estradas de ferro. 

O que a Cominissão teve em vista, apr.esenta.nd,o ·eSs·e additivo, foi evi
tar que as estrndas de ferro fossem co:.struidas com demasiado peso para 
o Thesüuro. 

O meu illustrado collega ·por .Pernambuco encontrou contradição entre 
o ·que di·ss•e o Relator em seu parecer e a emenda. que a.presentou. 

Não ha, absolutamente, tal contmdição. 
O qu·e eu disse e sustento é que quasi todas as estradas ,de ferro, até 

agora ·conc·edidas, Sr. Pres-idente, teem sido por um preço d•emasiadamente 
elevado. V. Ex. sahe que mro é .o concessfonari-o que ·seja ao mesmo tempo 
constructor. To·d-os ·eJle.s te:em uma série intermina de intermed'iatios. 

O que a Commissão te've em vista, foi, simplesmente-, aca'bar com ess·e 
systema <le ganho, independente de trabalho. lJma v:ez que S·eia estabele
cido um ·preço deterrnj_nado par.a os constructores desrns estradas, claro é que 
desapparec·erão todos ·ess·es inbermediario.s, fi.cando em ·c,ampo apenas os con-
structor,es. · 

Si formos, Sr . .Presidente, fazer um estud'O em relação ás estradas con
cedida.s a.té esta data, chegaremos á co ncl usào ·de que, quanto ao.s constru
ctor-es, propriament·e ditos, não ha nenhum 4ue tenha ganho superior ao de
terminad·o no· p-rnjecto . Quasi todos fazem suas empreitadas por preço in
f1erior ao estabeleci,do no additivo, e o meio ·de se corrigfr ·esses abusos é 
estabelecer ess.e preço determinado :e fazer que as estrád1as 'sejam concedidas 
por meio de .concurrencia pii1blica. · 

.Ern relaçào, Sr. Presid·énte, á Estrnda de Juiz de Fóra a Pião, V. Ex. 
deve saiber que se trata de uma estrada d.and.o renda conhecida., renda 
que servirá de base para a sua encampação. 

Na autorização que a. Commis.são manda d,ar âo Governo, para enc·arn
pação dessa estrada, não s·e fixa, o preço· de 50 contos; diz-se - até 
50:000$. (Ha . um aparte .) 
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O SR. 'RIBEIRO JUNQUEIRA - Estou apenas mostrando que não ha ess1a 
contradicção entre a emenda e o parec·er da Commissão. 

iA diHerença que vae da emenda para o additivo da :Commissão é ap·e- · 
nas de 500$ por kilometro; quer dizer: elev;a-.s·e o preço de 45 para 45 :500$, 
por kilometpo. (TrocaJm"se apartes.) · 

Nessas condiçõ·es, peço, ·em nome da Commissão, que seja ad.o·ptado 
todo o additivo por •ella proposto . 

. Ma·s, Sr. Pre?idente, quando prncedesse o argumento do nobre Depu
tado, o que seria logiCo não era a rejeição do additivo no seu to·do, mas, ape-
nas a rej-eição ;çla l~ttra b do mesmo dispositivo. . 

Nessas condições, peço que ao menos o additivo seja _ votado por paT· 
tes, isto é, a lettra b em separa·do, porque deste modo ficará talvez ·Satis-feito 
o d·es.ej.o do meu illustre .. collega por · Pernambuco, sem prejudicarmos o·s de· 
mais dispositivos do mesmo additivo. (Muito bem; muito bem.) 

O S.r. Presi1~ente - Vou submetter á votação o a.ciditivo da Commiss.ão, 
sal vp a lettra b. 

O Sir. Pir'es .de Ca.rw.a-lho (pela ordem) - Sr. Prtsidente, permitta 
V . .Ex. que, .qu·erendo encaminhar .a ·votação, estranhe que se queira desvia.r 
do crit·erio da Oamara .a ori•entaç~O: que . eJ.la ·.11deve ·seguir. A Gamara 
não deve a.liena.r a sua 1collaboração, d·eiXJando as 'Commis·sões avocar a si 
a faculdade de resolver as hypotheses, sem .que a nós, repres·entantes das l'o
caHdad·es div•ersas de que S·e ·compõe o pa:iz, s·ej a dado pugnar . por este ou 
a·quelle interesse dais .referidas circumscriíJçÕes. E' um meio este um tanto ' 
contra.rio _ áquillo que deve prevalecer para collaboração nas resoluções da 
Gamara. 

Declaro que voto .contra o restante , do parec·er da Gommissão e contra 
o additivo. 

Si a Commissão ado·pta esta norma, nós outros far.emos muito bem con
tinuando a vota.r •cúntra. o que ella .esbabel·eceu. Eu, portanto, Sr. Presi•dente, 
que votei a favor da primeira ·parte do parecer da Commissão, julgo111e no 
direito de vota:r contra .as outras .duas part.es. 

Voto tambem contra o additivo ·porque as emendas, como ·estão redigi•das, 
são mais liberaies. (1M uito bem; muito bem.) 

O Sr. PreS!ÍJà\ente ----' Vou submetter á approvaçã·o da Gamara o· addl
tivo da Commis-São, salvo a l:ettra b. 

Os '5enhores que o approvam queiram se levantar. (Pausa.) 
Approvado. 

O S:r. Raiphael Pinheiro (pela ordem) 
votaçifo. 

Requeiro a verificação da 

O Sr. Presi!diente - Queiram se levantar, conservand·o·se de pé, os 
senhores que votaram pelo additivo; oialvo a lettra b. (Pausa.) 

53 á direita ·e 48 á esquerda. 
Queiram ·se· senta:r os que votaram a favor, J.evanta.nd0-se os ,que vo-

taram contra. (Pausa.) · 
•Sete á dir·eita e 24 'á iesquerda. 
Foi approvado o add·itivo, salvo a lettra B, .por 84 votos conft:a ' 30.' 
Vou submetter a votos a lettra B do àdditivo. ' 
'Rejeitada. 
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O Sr. Oaloge,:r<as (pela ordem) - Para mandar á Mesa uma declaração 
de vot·o. 

Declaro ter votad•o contra as em.enda·s da Commissão de Finanças sobre 
c·anstrucção de vias ferreas (emenda ad;ditiva n. 108 e emenda substitutiva 
sem numero , após a de n. 83) . 

rSala das' sessõe'S, 9 de dez·exp.bro de 1912. - Calogeras. 

O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votaçií.o. 

Proced·endo-se á verificação da votação, r·econheoe-se terem votado a 
favor 44 Srs. Deputados e, contra, 68 . 

Rejeit&da a lettra B. 
Votação da seguinte ·emenda sob n: 108, do rSr. Pires de Carvalho: 
Art . .fic;a o Governo autorizado · a enfrar em accôrdo ·com o E'\'tado 

da Bahia para incorporar ás •estradas de ferro fed:eraes as de Nazareth e 
$anto Amaro, propriedades do mesmo Estado, mediante i'ndemnizaçã·o con
vendonada e realizada de conformidade com a disposição do n . XXVI, 
do art. 17 da lei n . 1.145, d'e 31 d·e dezembro de 1903, reâlizando opera
çõe'S de creditó até á quantia de 20 . 000:~00$000." 

O Sr. Presidiente - A esta emenda a Commissão offereceu o •seguinte 
substitutivo: 

"Continúa em vigor a disposição do n. XXVI do art. 17 da lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro de 1903." 
' Appro:vado o substitutivo, freando prejudicada .a emenda n. i08. 

Votação da seguinte ·emenda n. 109 do ~Sr. Octavio Rocha: 
"Fica o Governo autorizad·o a substituir a construcção, já contractada, 

·· na. Hnha feHea de S. Borja a S. Luiz1, pelo prolongamento do ramal de Qua
rahy .a Al.egret.e, deste ponto até Santiago do Boqueirª o, sem augmento de 
novas despezas .!' 

·Approvada. 
Votação da seguinte ·emend:a sob n. 110 do Sr. Octavio Rocha e outros: 
Accrescente-se onde -convier: 
Fica o Governo autorizado: 
l º, a · effectuar a construcção do prolongamento da via ferrea estrategica 

que vem de S. Luiz e 1S. Borja á estação de S . Pedro, deste ponto até 
Pelotas, passando por S. Sepé, Caçapava e Cangussú ; 

2º, a effectuar a construcção do prolongamento da linha ferrea estrate
gica de S.a.nt' Anna do Livramento a S. Sebastião, c:leste ponto até Pedras 
Brancas, passando por Lavras, Caçapava· ·e Encruzilhada. 

Esta'S linhas serão construidas ·pelo regimen da lei n. 1 .-12{), de 15 de 
dezembro de 1903, ou · por conc;essão para contruir e .ex•plorar, sem onus 
par.a o erario publico .e reversão no fim d·o .prazo que não .dev·e 'exceder de 
60 annos. 

Em qualquer caso, nas construcções ou .arrend'amento , será observado 
o regimen da concurrencia publica. " 

O Sr. Pres:iJd,ente - A esta em~nda a Cornmissão offereceu o seguinte 
substitutivo: 

Art. Fica o Governo autorizado a promover: 
a) a construcção do prolongamento da via fer r<e·a que vem de S. Luiz 

e S . Borj a á estação d'e S. Pedro , d·este ponto 'até Pelota'S, pas•sandó por 
S. Sepé, Caça·pava e ·Cang~ssú; 
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b) a ,ç.onstrucçfo do prolongamento da linha fer·rea de Sant' Anna do 
e S. Borja á ·estação de S ~ p,edro, deste pont·o até Pelotas, passando por 
Lavras, Caçapava ·e Encruzilhada; 

e) a Hgação de Caçapava a S. Gabriel; 
d) o prolongamento da Estrad~ de Ferro S. Luiz até á colonia Serro 

Aziul entroncando com a de Cruz A.lta ao Ijuhy; 
e) a oonstrucção de uma estrada de ferro da União de Victoria á Fó:z; 

do lguassú. 
§ l .° .. A cO:nstrucção dessas ,estradas de ferro será feita pQr con•C·essão 

para exploração, uso e goso, mediante concurrencia publica, sem onus para 
o Thesouro, por ·prazo nunca superi·o.r a 90 annos, findos os quae.s dar""Se-ha 
a reversão para a · União. · 

§ 2.º Desde que as estradas de ferro constantes deste arUgo ·sejam con
sideradas dê caracter estrategko , e n.ão haja concur.rentes á sua construcção 
nos termo s do § l º, ·o Governo poderá ap.plicar-lhes o regímen do n. LI! , 
lettra a do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de d·ezembro de 1910. 

O _Sr. Octavio Rocha (pela o·rdem) - Sr . . Presidente, á emenda n. 110 
a Gommissão d•e Finanças apresentou um substitutivo. Requeiro que esse 
substitutivo seja votado ·em duas partes: uma, até ·a lettra E, e outra, 
§ 1 º e § 2º. 

O Sr. Presiidie111.te - O 1Sr. Deputado Octavio Rocha requer ·que o 
substitutivo seja votad·o por partes; a primeira até a palavra 1'guassú. 

Posto a votos, é approvada a primei·ra parte. 
Votação da segunda · parte do substitutivo. 
O Sr. Ociiavio Bocha. (pela ordem) -;- Sr. Presidente, requeiro que, 

em vez de § lº e § 2º, fosse votada a parte final da: minha ·emenda, que 
manda app!icar o regimen d•a lei n. 1. 126 'e não o regimen da lei n. 2.356, 
como- está no parecer dl\ Commissão .- · 

o· Sir. Presildiente - O Sr. Deputado Octavio Rocha requ"er 1Preferencia 
para a 2• parte da emenda. 

Os senhores que approvam a preferenda requerida . .• 

O Sir. 1Ri:beiro Junqueira (pela or dem) - Sr. Presidente, com a 
devida v·enia do illustre coUega, representante do Rio Grande do Sul, peço 

· a V. Ex. que o § 1 º seja votado, desde já,. sendo a parte sol icitada pelo 
Hlustre collega, e considerado ,como r·elativa ao § 2º. 

o .SR. ÜCTAVJO ROCHA - De p\.eno accôrdo. 
O SR. ,RÍBEIRO JUNQUEIRA - Pot que a emenda d·e S . Ex . dá o prazo 

de 60 .annos ·e não ·é crivei ·que a\.guem queira construir .em 60 annos, desde 
que não tenha outro interesse; e o 0nosso desejo é que sejam construidas . 
( Af.wito bem; muito bem . ) 

O Sr. Presidente - Para .attend'er ·aos pedidos feitos' pelos nobres 
Deputados, submetterei á votação, a minha ultima parte do substitutivo, 
por · partes, is to é , submett.erei á votação , ·em primeiro lugar, o § 1 º do 
subsütutivo, ficando a preferencia requerid·a 'pelo Sr. Deputado Octavio 
Rocha ·para a ultima parte ·do mesmo sub'Stitutivo, que é º. § 2º. 

O Sr. Pedro Marianni (pefa ordem) - Requeiro verificação. 

Q Sjr. Presid1ente - Vai-se proceder á verificação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconheceu-se que .votaram a 

fav<Jr 101 Srs. <Deputa·do.s e, contra, 7. 
App.rovado o § 1 º . 
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O Sr. ·Pr.esild;ente - ·O · Sr. Deputa-do Octavio ·Rocha requer, na v·otação, 
p.re.ferencia para a ultima parte da _sua emenda sobre o· § 2° dio substitu
tivo da .Commissão. 

O Sr. 1Ribeiro Junqueira (pela ordem) Sr. Presidente, uma vez 
que a Gamara rn3o!veu .qu·e as emendas de ns. 94 a 1()17 não constituissem 
proje·cto,s aparte, creio representar bem o pensamento da maioria da Com
missão, ·dizendo que não vejo inconv·eniente na realização do des·ejo mani
festado· pe-lo nobre Deputadio pelo Rio Grande do iSul, visto que a Estrada 
de qU.e se ' trata reca>hirá no mesmo regímen das outras. 

1E' approvada a preferencia requerida. ·· 
E' approvada a ui.tima paTte da emenda n. 1 iü, ficando prejudicado 

o § 2º do substitutivo da Commiss&o. 

O Sr. Pires de Oa,rvalho (pela ordem) - Sr. Presidente, ·peço a V. Ex. 
se digne proceder á verificação da votação. 

O Sir. Oictavfo R<O'cha (pela ordem) - Sr. -Presidente, a•penas. para 
diz·er que a 2" parte da emenda tem pai:ecer f.avoravd da Gommiss&o. 

· Proced·endo-se á verificaÇão da votação , reconhece-se que votaram a 
favor 109 Srs. Deputa,dQs e, contra, 1. 

O Sr. Presidente - A emenda foi aj1,pmvada por 109 votos contra um. 
;yo,tação da s·eguinte emenda sob il1. 111 do Sr. 'Dunshee de Ahranches 

e outros: 
"Accrescente~s·e onde -convier; 
O P·oder Execu·tivo, na 'vigencia d.a presente lei, fará concluir os ·es

tudos .da Estrada de Ferro de Coroatá a·o Tocantins, no Estado do Maranhão, 
podei11do para i·sso abrir os necess·arios cr·ed:itos até á qu.anti.a de 300:000$, 

' observadas as disposições d'a lei n. · 1.126, de 1903." · 

O Sr. Cunha Machaid.o (peva Oit1dem) - Sr. Presidente, a ernenda 
apresentada ·pela bancada do MaranhiíJo declara o seguinte: 

. "O Pod·er Ex·ecutivo, na vi.gencia , da presente 1ei;, fará concluir os es
Judios da Estrada d·e f .erro do Coroatá ao Tocantiras, n·o 'Estado do Mara
nhão, podendo para isto abrir •OS n~cessario•s .creditos até a ·quantia de 
300:000$000." 

A Gommissão entende que a emenda d·eve ser rejeitada, porque o Go
verno, por m,ei·o da Insp-ectoria Geral de Estrdaas .de Fe.rro, poderá fazer 
esse s·erviço. 

· Devo ponderar o seguinte: a d!,spos·ição do -art. 1 º, § 1 º, da lei. n. 1.226, 
estabelece o seguinte: 

"O Governo mandará· organizar os plai11os ·d·e orçamento por .pessoal d.e 
s·ua confia·nça, ·:abrindo ·pa,ra isso- os nec·ess.arios cred:itbs e contractará a 
co·nstrucção com quem melhores vantag·ens. offerecer:" 

o ·estudo desta estrada lj·á foi iniciad•o; ha mcais de um anno e já em 
dous orçamentos successivos o Congresso iNaci·onal •tem votadio credito para 
e!le. . 

O que a bancada do Maranhão .ped1e ·é simplesmente . UJ11a verba para 
terminação dos ·estudos. (Muito be'm!) 

O &-. Ribeiro Junqueira (·pela andem) -:- Sr. Presi'dente, a. Gom
mi·ssão deu parecer ·~ontrario á ·emenda, por j ulgal--a desnecessaria, como . 
reailmente o é: 
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Meu iHustrado collega fez referencia a dispositivos da J.ei n. 1.126. 
Quando foi votad1a esta lei, não havia Inspectoria Geral de Estradas 

de F·erro e ê certo .que ho}e esta Inspectoria ·está incumbida de fazer todos 
estes o:studos. ' 

Ainda este anno a Gommissão dotou-a ·com mais uma V·érba: de 1 . 200 
contos para melhorar o serviç0., por-que, 'Sr. J>resid-ente; V. Ex. comprehende 
que não seria justo recorrer-·se ao regimen dia lei n. 1.126, isto é, á emissão 
de apolices ·para o levantamento da .quantia de 300 contos · 

o SR. AGGR!P!NO AZEVEDO - Na ·emenda, não é isto. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - ' Está; é bastante ler a emenda, que se 

refere a estUdQS de uma ·estrada de ferro, principalmente quando a l·nSpe
ctoria Federal de E-s1mdas de Ferro -está habilitaid-a a fazer ·esses estudos, 
tendo sidio até dotada este .anno -com a verba de mais 1.200 ·contos para ficar 
devidamente apparelh<ada. 

'Nestas condições, não ha nece'Ssidade da votação de mais uma V·erba 
.de 300 contos e, principalmente, pelo tegimen dia emissão de apoiices, par.a 
se fazer e'Studos de estradas de ferro. (Muito· bem; muito bem) . 

O Sr. Aggripin:o Az.evedo (pela ordem) (*) - S.r. Presidente o 
illustre 1'-elator do orçamento -em debate nãa tem ra:zJã:o- nas -considerações 

· que acaba .de f!!-zer em resposta ao meu nobre 1companheiTo de bancada, o 
Sr. Cunha Machado. 
· ·Como muito bem pond·erou o meu distincto collega, .os estudos da Es
trada de Ferro de Goroatá ao Tocàntins estão iniciados. A verba que a Re
partição M:aranhens-e, na ·emenda ora submettida á deliberação da Gamarà, 
ped1e é para conclusão desses ·es•tudos. Nã·o é j ústo .que a terminação dess·e 
serviço, que já tem custado aos cofres publicos quantias relativamente im
portantes, .fi.que ao arbítrio da Inspectoria Geral de Estradas de ·Ferro. 
Depois, não tem absolutament·e razão o nobr·e Deputado por Minas·, qu·ando 
se refere á -em!s-são de apoli·ces para a conclusão desses ·estudos. A emenda 
da representação inaranhense não cogita absolutamente d·e semelhante ma
teria. 

Lerei a emenda e depois o ar:Ugo da lei a que S. Ex. se referi-o. 
Diz a emenda : "O .P.oder EX"ecutivo, na vig·enda da . presente lei, fará 

concluir ·os· ·estudos da Estrnda de ·Ferro Coroatá a Tocantins, no Estado 
<lo Maranhão, podendo para isso .abrir os necessarios creditos, até .a quantia 
de 300 contos, observadas as dióJposições da .Jei •n. 1 "126, de 1903. 

Aqui está expressamente determinado -que o Poder Executivo abrirá o 
credito d-e 300 contos para a conclusão dos estudios da · es.trad.a em ques
tão. 

Quanto á referencia que faz .a emenda á:s disposições da lei n. 1.126, 
evid·ent·emente eUas diz:em respeito á -construcçã.o da estrada. 

O 1SR. füBEIRO JUNQUEIRA - A emenda não autoriza a construcção; 
autoriza apenas os estudos. 

O SR. AGGRIPINO AzEVEDO - A emenda diii que o Gov·erno abrirá o cre
dito necessario até a quantia de 300:000$, . observadas as disposiçõ·és da lei 
n. 1.126 . · 

Ôra, o que diz •O art. l n, § 1 º, desta lei? 
.Simplesmente o seguinte: "O Govemo mandará of\ganizar os· pl.anos 

e orçannentos, ·por pessoal de sua .confiança, abri·nd10 para i'Sso os neces
sarios iereditos, e ,contractará a -oonstrucção com quem mais v:mtagens offe
recer ·em concurrencia publica . " 

10 que se segue da .J.eitura a que acabo de proceder? 

( *) J.1]ste fü.scurs o não foi rev is to p el-0 -0rador. 
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Que, approvada a emenda, ficam ob.servadl\s com r·elação ·a ·ess:a estrada 
de ferro as disposições d'a l·ei. O Gov·erno, qu.e f.ez os estudo·~, contracta a 
construcção com quem mais vantagens offerecer ·em _concurrencia publica, 
nos .estric:lt>13 termos do :art. 1 º, § 1 º, da lei n. 1 . 126. 

E' ist\>, Sr. !Presidente, o que visa a banoada ·maranhens·e, 1e é o que 
está consignado na sua emenda, qu,e, .sinto dizer, não foi bem compre
hendido pelo illustre Relator da Commissão. (Muito bem; mu,bto bem.) 

O Sir. Pires de ·Oairvialho (pela or4em) 6r. 1Presidente, voto a favor da 
emenda pela circumstancia de que :a unica- allegação apresentada pela hon
rada Commissão não procede, em vista dos ·precedentes que temos apurado -
nesta mesma hora de votação. · · 

üe facto, diz. a Commissão que. não convém o regímen da lei ·n. 1. i26 
ao estado a·ctual do erar1o :{'Ublko, mas, com antecedenda de dous nu
mern.s, acaba a Oamara de votar emenda, de ·Conformi-daide .com ·esse me·s-
mo regímen, em favor da estrad1a do Sul. · . 

$e, portanto, o regim:en é ap.roveitav·el, mer·ec\! ·O applauso d!a illustre 
Commissão e da qua:si unanimidade ·da Gamara em favor de via ferrea que 
beneficia localidrudes do sul, natura:Jimente dev·emos1 ·pUJgnar para que· o 
mesmo s:e dê quanto ás · estra:da1s que vão s·ervir localidad1es do norte, que 

' ininterruptamente é •abanc\onad·o, hostilivado nas votações da Gamara. (Muito 
bem; mu.ito bem. ) . 

A,pprov·ada a ' emend·a, n. 111. · 
·1Rej eitadas as emendas ns. 1112 e 113, 
Votação da seguinte emend1a, sob o n. 114, do Sr. Irineu Machado: 
"Art. Fica rev.ogadó o art. 35 da lei n. 2. 544, de 4 de janeiro. de 1912." 
Approvada. 
Votação da seguintie emend:a, sob o n. 115, do Sr. Rodolpho P1aixão: 
"Art. , ·Continúa em vigor ·o art. n. 32, n. XVIII, da lei n. 2. 356, de 

31 de dezembro de 1910." 
'Approvada. 
'Votação da emenda n. 116. 

O SI". Pii~es de Carvaàho (pela 011dem) - Requeiro a retirada da 
emend1a. 

Con·sultada, a Camara concede :a retirada da emend·a n. 116. 
Votação da seguinte ·emenda, sob o n. 117, do Sr. Pires de Carvalho·: 
"Continúa .em vigor o art. 32 .da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910. 
N. LXHI - <liminuindo as despez1as actuaes que oneram o erario pu-

blico, e ·exigindo o cumprimento integro das obrigações assumidas nos res
pectiv.os :contractos. " 

O Sr. Presildente - A esta emenda .a .Commissão conclue o seu parecer 
do seguinte modo: 

"A disposição que a emenda revigora para .1.913, e que consta tambem 
do orçamento vigente, consagra medidas utei:s e que devem permanecer. O ad
ditivo que lhe dá a emenda deve, porém, ser rejeHado. A sua primeira parte 
já está prevista na determinação de "reducção de tarifas" e a segunda con-

. signã um d·ev·er inherenté á :administração e que não precisa e ri·em deve ser 
.. lembrado e!n Jéi." · 

1Approvada 'ª pr.imeira parte .e rejeitruda a segunda. 
Rej.eitada a ·emenda n. 118. 
Votação da seguinte emend1a, sob o n. 119, do Sr. Rod.olpho Paixão: 
"tArt. Continúa em vigor o art. 38 da lei n. 2.356, de 31 de dezem-
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bro de 1910 (premio de 7 :000$, moeda papel, para cada locomotiv.á que as 
compan·hias de ·estradas de ferro consl'ruirem em suas officinas),, podendo 
o Governo abrir o· credito até á importancia de 100 :000$ para attender a esta 
des:peza." 

O 's:r. Presiid1en.te - A ·e.sta ·emendã' a Commissão offerec·eu a s·eguinte · 
modificação: 

"A Commis·são acceita a emenda, reduzindo, porém, 'ª 70:000$ a impor-
tancia nella consignada." 

Approvada com a modificação da Commissão. 
VotaÇão da seguinte emenda, sob o n. 120, do Sr. João Penido: 
"Onde convier: 
Art. 1.º Fica o Governo autorizado 'ª fazer acquisição da Estrada dte 

Ferro Juiz de Fóra a Piáu, como prolongamento da Linha Auxiliar da Cen
tral, pelo preço maximo de SO :000$ o kilometro, fazendo ·para isso as neces-
sarias opera.ções de .credito. · . . 

Art. 2. 0 ·Fica ·igu,almente. autorizad.o a prolo,ngar a Estrada de Ferro Juiz 
de Fóra a Piáu até Leopol·d.ina, bem assim a ligar a- mesma Estrada de FeTro 
Piáu com o ramal d·e Palmyra a Piranga, fazendo ·entroncamento no ponto 
mais ·conveniente deste ramal da Central. 

Para es·se fim poderá o Governo effectuar as necessarias op·erações 
d·e ·credit:a, taté mil contos d·e réis, no exercício ·financeiro de .1913". 

O Sir'. Presidente - A esta ·emenda a Commissão conclue o seu pa· 
recer do seguinte mod:a: 

· "A Commissão opina, pois, pela a.pprovação da emenda, menos na parte 
final, em que diz "para este fim pod·erá o Governo dfectuar, ·etc." 

O Sil.'I. Riapha;el P!Ín!heiro (pela ordem) - Sr. Presidente, é a emenda 
120 que se vae v:abar, não é? 

O SR. PRESIDENTE ~ Sim, s·enhor. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - .Pedi a palavra sómente para manifestar 

minha a.dmiração deante do facto de, no regime.n deficitario em. que nos en
contramos, ser autorizada a enoampação de uma estrada de ferro em que, 
ao que consta, não existem obras de arte em numero que possa autorizaT· o 
preço marcado e extraordinario de 50 :000$ por kilometro. 

O norte, pelo exemplo ligeiro que hoje deu, parece que r·esolveu deixar de 
fazer política, para fazer administração. Parece, e oxalá possa contjnuar na 
bella estrada por ' onde enveredou hoje. 

Levanto este grito ap.enas para que se saiba, na Camara, que nós· apre· 
ciamos devidamente as dadivas enormes que se fazem a certos pontos do 
Brazil, ao passo que se nos tolhem todos os meios, chegando-se até á es
candalosa pratica que verific:ámos nesta .sessão, de ser assassinada a navega
ção do Rio S. Francisco, que serve a uma região ·de que sou representante. 
(Muii.fo bem; m-uito bem.) 

.E' approva·da a emenda n. 120, com a mod·ificação proposta pela com
missão. 

O Sil.'I. Raphael Pii.nheiiro - Requeiro verificação de votação. 
Procedendo-se á verificação de votação reconhece-se que votaram a fa

vor 66 Srs. Deputados contra 28. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 
Vae· se proceder á chamad•a. 

) 
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O Sr. Simeão Leal ( 1 º Secretario) ;procede á ·chamada do-s Srs. Depu
tados. 

F·eita a chama·da verifica-.se terem se ausentad·o os Srs. Antonio Noguei
r.a, Aurelio Amorim, Luciano Pereira, Joaquim Pires, Bezerril Fontenelle, 
Frederko Borges, Flores da Cunha, J oã.o Lopes, Maximiano de Figueiredo, 
Lourenço de Sá, Borges da Fonsec'a, Natalicio Cambo·im, Alfredo de Ca.rva
lho, Baptista Accioly, Dias de Barros, Feliosbello Freire, Miguel Calmon, 
UbaJ.dino de Assis, Alfredo Ruy, Pereira Teixeira, Arlindo Leoni, Raul Al
ves, Pedro Mfüianni , .Muniz Sodré, Raphael Pinheiro, Paulo de Mello, Tor
q.uato Moreira, Jarcques Ourique, Figueiredo Rocha, Nicanor do Noscimen
to, Perefra. Braga, Salles Filho, Thomaz Delphfoo, Floriano de Britto, Fró-es 
da Cruz, Porto Sobrinho, Souza e Silva, José Tolentino, E ri co Coelho, Mau
ricio d·e !Lacerda, Francisco Veiga, lrineu .Ma.clmdo, Landulpho Magalhães, 
Moreira. Brandão, Garção Stockler , Alaor Prata, Galeão Carvalhal, Gincinaio 
Braga, :Prudente d·e Moraes Filho,. José Lobo , Valois de Oastro , Rodrigues 
Alves filho , Fleury Curado, Corrêa Defreitas, Gumercindo Ribas, Nabuco de 
Gouvêa e João Simplicio . · · 

O Sir·. Presird,ente - Respond·eram á chama•da 88 Srs . Deputados. 
Não ha numero par,a se P,rosegu.ir na.s vota.ções. 

Continuação da votação das emendas o-\ferecidas ao proj ecto n. 173, de 
1912, f•ixando a d·espeza do Mdnisterio da Viação p·ara 1913 (com emendas) 

· (·V.ide projecto n. 173 A, de 1912) (emenda n. 120 e se
guintes) (2" discussão) . 

Sessüo ele 10 ele O S'r, Presidrente - Vou ·submetter a votos a emenda 
D e z 01nb1•0 n. 120, cuja v·Mação ficou hontem interrompida . 

Votação da seguinte emenda, sob n. 120, do Sr. João ·Penido: 
".Onde convi·er: 
Art. 1." Fica o Governo autorizado a f.azer aoqll'isição da Estrad:a de 

F·érro Juiz de Fóra a ,Piáu , como ·prolongament·O da · Linha Àuxiliar da Cen
tral, pelo preço rnaximo de 50 :000$ o kilometro , fazendo parn isso as ne
cessari·as operações de cred-ito . 

1Art. 2.º H ca igualment·e autorizado a prolongar a Estrada de Feno Juiz 
dre Fóra a Piáu até Leopoldi·na , bem assim a ligar a mesma Estrada de Férro 
Piáu com o ramal · de Palmyra a Piranga, fazendo entroncamento no ponto 
ma•is ·Conveniente desre ramal da Centra.J . 

:Para es·se fim poderá o Governo effectuar as necessarias operações de 
credito, até mil ·contos d·e réis , no exercicio financeiro de 1913." 

O Sir. Pres:inJrente - A esrta emenda a Commis·são deu o seguinte 
parecer: 

"A Oom mi ssão op·ina, pois , pela approvação da emenda, meno-s na 
parte final em qu e diz: "par.a este fim pod·erá o Governo effectll'ar, etc.". 

Para execução das obras autori zadas·, uma v ez que '·sejam levadas a 
eff.eito , o ·Governo encontrará recurso no substitutivo á emenda n. 83 . " 

O Sir . O;ctavio Rioch.a (pela ordem) - ·Requeim a V. Ex. Sr. Presi
dente, se digne ·consultar á Casa se ·consente que esta emenda seja votada 
em duas partes, isto é. votand-o-se em 1 º lugar a emenda , ·e ·em 2°, a parte 
em que dii - a.té o maximo de 50 :000$ por kilometro - afim de que a 
Commissão de Finanças, estudando o assumpto, prncure fixar um preço mais 
razoavel para acquisição dessa ·estrada. (l.\1uito bem; muito· bem.) 
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O Sir. Prei;idiente - Os senhores que approvarn o requerimento que 
acaba de ser feito pefo Sr. Octavio Rocha queiram •se levantar. (Pamsq.) 

Approvado. 

Q Sir. Presiid1ente - Os senhores ·que ap·p•r·ovarn a emenda, salvo a 
parte refativ·a ao quantum por kilornetro , ·queiram s·e levantar. 

O Sir. Rapbael Pinheiro (pela ordem) --:- Sr. ,Presidente, acl;!and·o-se 
presente o autor da ·emenda, confesso a V. Ex . que pedi .a palavra apenas 
paT'a ter o prazer de ouvir de S. Ex . explicações sobre a va:ntagem dessa 
emenda. 

O Sir. João P .eniicto (pela ordem) ('~') - Sr. Pr·esidente, em attenção ao 
meu distincto collega , cujo nome declino oom muita consid•eração ·e sympa
thia, o Sr. Raph ael Pinheiro, vou dizer duas palavr as em abono da erúend•a 
ligeir.amen e critkada por S . 1Ex . , hontem, .durante a rríinha ausencia. 

Sr. President·e, a •emenda foi re:d·ig ida com grande ·oautela ·e só visando 
o intere·sse publko. 

Diz eHa o seguinte: 
" Fica o Governo autorizad·o a fa zer a ·a·cquisição da •Estrada de Ferro 

de Juiz d·e Fóra a P.iáu, como prolong.amento da Linha AuxiJi.ar da _ Cen
tral , pelo preço maximo d e 50:000$ o kilometro, fazendo para isso as neces
sarias operações de credito ." 

O SR. RAPHAEL P1·NHEIRO - Dá licença para um .aparte? P.edi expli
cações a respeito , porque, t·end·o pairado no meu espüito, por momento, em 
virtude de declarnção d e um Deputado, que não s·e aoha presente, du·vida 
quanto á possibilidade de ser o trecho da estrada, que não é mais trafegada, 
cedido a syndicatos extrangeiros, eu, com a phobfa do momento, nã.ó po
deria concorrer ·com o meu voto para se reali z.ar semelhante tr.ansf.erencia. 

O SR. ]OÃO PENIDO - A ·emenda, ·como disse, está r•edigida em termos 
claros . 

Ora, desde que se fixa ·O maximo de 50 contos por .kilometroi está 
claro que a estrada poderá ser adquirida por preço inferior a este. Marca-s·e 
o maximo, mas., o nobr·e Deputado, como toda a Oamara, deve ter •Con
fiança no criterio do Gov·erno . 

Estou certo de que o Governo actual se ·puder ,adquirir por dez, por 
vinte ou por trinta, nã-o irá adquirir por 50 :000$000 . · ' · · 

Cumpre mencionar uma drcumstanda importante: ·esta est~ada 1até hoje 
nã.o d eu deficit; a sua renda tem sidü s·empre boa, occorrendo ainda a con
sideração seg,uinte: ·tra ta -se de unificar a rêd·e da Gentrnl ~ bitola de um 
metro , e esta ·estrada , ad.quirida para a Central ,, poderá s·er ligada á que vai 
de Lima 'Duarte a P.iáu e a Jui z d·e Fóra, fazend·o todo o circuito com a 
bitola de um metro , o que é d1e uma grnnde vantagenm não só para a União 
como para o Estado de Minas Gemes . 

São ·e·s tas as explicações qu'e d evia dar á Casa. (Murito bem; muito bem. ) 

O Srr. P i:r •es d e ü arv a ilho - Pedi a palavra , Sr. Presidente, para de
clarar que voto contra · a emenda que vai ser sujeita á votação desta As
sembléa. Prevaleço-me para isto da mesma logica d a bancada mineira quando 
impugnou ,a subvenção da navegação do rio S . Francisco. 

O serviÇo dessa Estrada de Ferro de Pi á.u , cujo nome nada deixa a 
desejar, (lvilanidad:e ) ou é um serv iço bem monta do , satisfaziendo ás nec·es-

( * ) E s t e d is cu rso não foi r evisto p elo o rador. 
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~:>'idades pub1.i cas e, ·portanto, ·devemos deixat-o como está, sem ·onu.s para o 
erario; ou essa estrada de ferro está em pessimas condições, nas mesmas 
eondições da navegação do rio S. Francisco e neste caso o Governo não deve 
encampar um serviço mal feito d·e uma empreza fallida. 

Além diss-o, permitta V: Ex. que me dirija particularmente a V. · Ex. e 
·em geral aos meu·s distinctos colleg.as, chamando a attenção da Camara para 
o deficff ass·ombt·oso que alarmou ésta . Gamara e que sempre é lembr;ado 
toda vez que não 'Se. quer dar autorizações qu·e aproveitam algumas cir
cumscripções da •Republica e que não. deve ser e·squeci.do na votação da 
emenda qtie autoriza a compra ·da Estrada de Ferro de Piáu, que importa na 
avulta·c!a somma •de 3 . 150:000$ fü> orçamento futuro . 

Penso que seria um acto impatriotic.:o a approvação desta emenda. Voto 
em consciencia e convktamente contra ella aproveita.ndo-m·e da 1ogica· da 
bancada mineira. (Riso.) (Muiüto bem; mui;to bem.) 

O Sr. Ribeiro JunqllJei:r-a (pela ordem) - Sr. Presidente, ha equiv.oco 
do meu iUust·re coUega representante da Bahia, quando· fez refer·encia á 
logica da bancada mineira. A logica não foi ,da ba.ncada mineira. 

A bancada nada mais fez do que prestigiar o parec-er .da Commissão de 
Finanças . A bancada mineira, como toda a Gamara, se.nt·e e tem toda sympa
thi.a pelo lstad.o d.a Bahia. 

V . Ex. ha de permittir a.gora que eu dê uma rapida explicação sobre 
a emenda ora em votação. Ella, ·como já disse s·eu. illustre ·representante, ao 
contrario d·e vir sat1srazer a prcr·ençao d·e estra.nge.ros de açarn•oarc.:ar as nos
sas vias ferreas, vem just•amente contrar:ar esse pensamento . 

Uma vez incorpor.ada essa .estr<-da ao pa.trimonio da U ni'ão, ella natural 
mente náo poderá mais ser comprada ou adquirida por estrangetros. Ella 
é de grnnde alcance para cada. urna da·s dua•s •estradas; a Central e a Leopoldi
na, e o meu receio, ~r. Presidente, é que elta não chegue a ser ad 0.:iu1riua pela 
Central, p•assa.ndo a pertencer á Leopoldina, que a d1::puta e que reria dessa 
l'órma ma:s um instrumento de guerrear a Central. -

rA emenda, portanto, a que .dei parecer, nada mais consulta do que o in
teresse nacional. (Muito bem; mui-to bem.) 

O S!l'. Pres:iJd•ente - Vou submetter á vot<ação a emenda, salvo a parte 
em que fixa o maximo de 50 :000$ por kilometro. 

Posta a vo tos , é approvada a referida parte ·fa emenda n. 120. 

O Sir" F101•ii.anrno de Bl'it•t·:> (pela ordem) - Reque'.ro a verificação da 
votação. 

f'rocedendo·-se á verificação da votação, reconhe.ce-se terem votado a 
favor 82 Srs. Deputad·os, ·e contra 33. 

A prime ira parte da ·emenda n. 120, foi approvada, c-om a modificação 
proposta . pela Commissão. 

O Sir. Presiitl·ente - Vou submetter á votação a parte da emenda 
n. 120 que fixa o maxim.o de 50 :000$ por kilometro. 

Posta a votos, é rejeitada esta parte d·a emenda. 

0' Sir . J roãro Pe'Il.i1rlro (pela ordem) - Requeiro verificaçã.o da votação. 
Procedend-o-se á verificação da votação, rec-onhece-se terem votado a 

favor 61 Srs. Deputado's, .e contra 55. 
A segunda parte da emenda n. 120 foi •approvada. 
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O Sir. Presi1dente Devo declarar á Camara dos Deputados que a 
emenda foi submettida á votação ·com a mo·dificação que lhe offereceu a 
Commissão., 

Votação da seguinte emenda sob o n. 121, d·o Sr. Octavio Rocha: 
"Redija-se assim a tabella .P'ara a Inspectoria Federal de Portos, Rios 

e Canaes : 

PESSOAL 

Funccionarios do quadro 

1 inspector . . .. ...... . . . . .. . . 
3 sub-inspectores ... . .. .. .. . . 
1 chefe de secção .. .. . ... .. . . 
1 thesoureiro (incluindo 10 % 

para quebras) . . ...... .. .. . · 
1 .chfe de contrubilidade .. . .. . 
1 secretario . .. .... . . . ...... . 
1 guarda-livros ... .. ..... . .. . 
1 engenheiro d·e 1 • cla.sse . . . . . 
1 engenheiro de 2ª .class e . . . . 
2 engenheiros de 3" classe .. . -. 
2 fieis de thesoureim (inclH[hdo 

10 % para quebras) . .... . . . 
3 officiaes ... ............ . .. . 
5 primeiros escripturarios .. .. . 
9 segundo·s escr'iptura•rios .... . 

13 t·erceiros escripturarios . ... . . 
1 O praticantes . . .. ... . . . ... . . . 

1 archivista .. ... . . . . . , ..... . 
1 desenhista chefe ... .. . .. .. . . 
1 desenhiista de 1 a classe ... . 
2 d,esenhi.stas de .2• classe .. .. . 
1 conductor de 1" d asse ... : . 
2 conductores de 2" cJ.asse . . . . 
2 auxiliares technicos . . .. . .. . · 
1 porteiro ... . .. . .. . . . ... . . . . 
7 contínuos . .. . .. .. . .. . . .. . . . 
6 serventes . . . . ... . . . ..... . . 
1 ·e·stafeta com 5$ de diar!a . . . . 

director-gerente ... ... . . . . . . 
sub-gerente ..... . ..... ... . 
engenheiro de 2" cl ass.e .. . . . . 
administrador de 1" classe .. 

2 ajudantes de 1 a classe . ... . . 
2 conferentes de l" .classe . . . . 
1 .conferente de 2" elas.se . . .. . 
1 chefe de secção extranume-

rar.io . .... . ... . ... . .. . .. . . 

18 :000$000 

9:600$000 

9 :240$000 
9:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 
3 :"600$000 

6:000$000 

7:200$000 
4:800$000 

2:600$000 
2:160$000 

Addidos 

7:720$000 
5 :790$000 

30 :000$000 
54:000$000 
21 :000$000 

19 :000$000 
18:000$000 
15 :000$000 
12:000$000 
14 :400$000. 
12:000$000 
19:200$000 

18:480$000 
28:800$000 
36:000$000 
54:000$000 
62:400$000 
36:000$000 

6:000$000 
9 :600$000 
7:200$000 

12:000$000 
8 :400$000 

14 :400$000 
9:600$000 
4:200$000 

16:800$000 
12:900$000 

1 :825$000 

31 :300$000 
23 :840$000 
13 :980$000 
9:285$000 

1.5 :440$000 
11 :.580$000 
4 :460$000 

'7 :3Q0$000 

554:065$000 

117: 185$000 
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Matedal 

Alugueis de casa, serviço •Saf\itario e pena 
de agua ......... ..... ............... . 

Automov·el chauffeur, ajudante e materi•al , 
para o serviço ..... ... ............... . 

Publioações, livros, o•bjecto•s de escriptorio e 
desenho, editaes, serviço tel·egraphico e te-
lephonko e outros . . . : .. ,. ............. . 

Moveis, utensilios, repartições · e •Concertos .. . 
Passagens .. .................... ........ . . 
Despeza~ _iudiciaes, escripturas1 1lrais1aidos .e 

:cert1does .. .............. . ....... .. .. . 
Despezas miudas de prompto pagamento .. .. . 

37 :000$000' 

12:000$000 

30:000$000 
2:000$000 
6:500$000 

. 1 :500$000 
3:000$000 

48:750$000 

720:000$000 

100:000$000 

. 820 :000$000 

A importanda total da votação desta verba será entregue á inspectoria 
que. real-iz.ará os resp·ectivos pag.amento.s em cada exercicio, prestando contas 
na fórma da lei." · 

O Sir. Presidente - A ·esta emenda a Commissã;o O·fferec·eu o seguinte 
substitutivo: 

"A verba 7" - Inspect.oria Fedem! de .Portos, 1Rios ·e Canaes: suppri-
ma-se." 

Approva1do o substitutivo e prejudicada a emenda n. 121. 
Votação da seguinte emenda sob n. 122 do Sr. Ubal·dino de Ass-is e outros ; 
"Fica o Governo a.utorizado a despender •até 200 .contos com a con-

tinuação da rectificação, desobstrucção e dragagem do rio Paraguaissú, no 
E-stado da Bahi.a, afim de evit·ar as inundações nas cida·des de Cachoeira 
e S. Felix e melhorar as condições de navegabilidade do referido rio no seu 
trecho nav.egavel." 

O Sr. Presilclente - A esta eme
0

nda .e as de ns. 123 a 155 a Commis
são offereceu o· seguinte substitutivo: 

Art. O Governo custeou pela Caixa Especial de que trata o decreto 
n. 6.368, de 14 de fevereir.o de 1907, das obras d·e melhoramento de portos 
e rfos navega veis já iniciadas, podendo d espender 100 :000$ com o porto do 
Maranhão; 300 :000$ com o de Fortaleza; 386 :000$ com o de Natal; 377 :000$ 
com o de Cabedello; 50 :000$ com o de Pamnaguá; 289 :000$ com o porto, 
barra. e cães de Florianopo!is ·; 200 :.000$ com a barra e o porto de Laguna; 
200 :000$ com a ·barra e o porto de Itaj ahy; 100 :000$ com as. obras do ca
nal de Laguna e Araranguá; 100 :000$ .com O•s melhoramentos e dragagem do 
porto de Antonina; 300 :000$ com o porto de Corumbá; 50 :000$ com o 
·proseguimento da dragagem do rio Cuyabá; 440 :000$ com a desobstrucção 
do rio Parac.atú, da 1barra de S. Francisco até o porto de Burity; e 200:000$ 
com a continuação da recti fi'cacão : desobstrucção e dmgagem do rio Para
guassú, no Estado da. Bàhia; 300 :000$ com 'OS melhoramentos d·o porto de 



.·,,_, ! . . r 185 -

Amarração, no Piauby, e · 200 :000$ com o.s .melhoramentos do porto de São 
João· da Barra. 

§ !.º Desde que os recurso·s lhe · permittam, o Governo providenciará 
para a immedi·ata ex·ecução das obras necessaria.s á conclusão dos melhora
mentos referidos neste artigo. 

§ 2.º Por conta ·da mesma Caixa Especial e nos termo·s do decreto nu
mero 6.368, de 14 de Novembro de 1907, ·o Governo poderá promover a con
strucção do porto de Nictheroy, despendendo .com ·O mesmo até 12. 000 :000$ 
e bem ass.im as obra.s de melhoramento de portos, rfos navegaveis, lago.as e 
canaes dia ·Republica que julgar mais urgente:s .e uteis. 

§ 3.º Para reforço das quantias provenientes das operações de credito 
feitas de a.ccôrd·o com o art. 3° do decreto n. 6.368, de 11907, pod·erá o Governo 
fazer operações ·complementaTes, cujo serviço d·e jums e amortização não ul
trapasse •a dotação annual de 

§ 4.º Das operações de credito resultante da autorização conüda no § 3º, 
s-erão applicado·s pelo menos 20 ºIº nos s·erviços de rios navegaveis e cana.es 
nos Estados não · dota·dos de alfandega.s . 

§ 5.º N"os termos e de accôrdo com a letra b, •_ç!o § !º, art, 2° do regula
mento appr.ovad·o pelo decreto n. 9. 078, d·e 3 de novembro de 1911, fica o 
Governo autorizado a conceder, mediante concurrencia publica e a quem maio
res vantagens offerecer, a construcção, uso e gos-o dos portos das Torres, 
no Ri-o Grande do Sul, Gananéa ·e lguape, em S. Paulo, Car-avellas, na Ba
hia, e quaesquer ·outros, que julgue de conveni·encia, nã-o podendo, porém, 
nos contractos de concessão tornar dependentes dos mesmos a cobrança e o 
qu-antum d·e.Jaxa -a que s-e refere o n. 2 •do· art. 4° do decreto n. 6.368, de 14 
de novembro de 1907. ' 

O Sr. Aggrii.pino Az·evedo (*) (pela- ordem) Sr. Presidente, ás emen
das ns. 122 a 155, que tratam do.s serviços de portos, a i!lustre Commissão de 
Finanças apresenta um substitutivo concebido nos seguintes termo·s: 

"Art. ü Governo custeará pela Caixa especial de que trata o de
creto n. 6.368, de 14 de fevereirrv de 1907 as obras de melhoramento · de 
portos ·e rios naveg.aveis já inkia·uas, podendo despender 100:000$ com o 
porto do Maranhão etc." 

O mais não inter·essa meu ob}ectivo. 
Entre as emendas que a no•bfe Commissão apresenta a esse substituto, 

encontra-se a de n. 138, suo·s.C:ripta pela repres•entação maranhen-s-e nesta 
Cas·a, 'ª qual é a seguinte: · 

"Fica o Governo. autorizado a mandar concluir os estudos do porto de 
S. Luiz de Maranhão , despendendo para est·e fim até a ·importancia de 300 
contos." 

Justificando o S•eu substitutivo escreveu a, illustrnda Commissão de 
Finanças: 

"A Com missão entende que o Governo se deveria deixar liberdade de 
acção no "estudo para todos os portos e na execução, mesmo com caracter 
pr·ovis·orio, do.s melhoramentos reclamados para cada um, de conformidade com 
a sua importanci•a commercial". 

Como, porém, ha obras de portos e rios navegaveis que teem tido até 
agora consignação orçamentãria ·e porque a sua pa.ralyzação possa imporrar 
em prejuizos maiores, a Commissão concorda ·em consignar-lhes novas verbas, 
iguaes ás do orçamento vigente, mas que devem correr por .conta da ca•ixa 
espe.cial . 

( *) Este di·scurso não foi revisto pelo of'ador. 
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O decreto n. 9.078, de 3 de novembro-de 1911, que regulamentou a Inspe
ctoria Feideral de Portos, Rios e Canaes prevê a exe0cução de obras des,sa na
tureza e pela União dir.ectamente , ou p-or · conces sionarios, nos termos da lei 
n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869 e mais disposiçõ•es legislatiyias que a am-
pliaram." · · 

Ora, Sr. Presidente, em relação ás eniendas que di z,em respeito ao porto 
de S. Luiz •do Maranhão , a Commis•são no seu su·bstitutivo consigna .a verba 
d·e 100 conto:s, a qual, no seu dizer é igual á verba constante do orçamento 
vigente. 

Eu peço, entret>anto, lkença ao no·bre Relator da Commissão para affir
mú perante a Gamara que o parecer na parte referente ao porto d·e S. Luiz 
do Maranhão não tra.duz a v•erdade •dos factos . · 

Não é exacto que o orçamento vigente consigne para ·as obras daquelle . 
porto ·a exígua ver·ba de 100 :000$000. 
. üuso mesmo ir al~m e affirmar que jámais orçamento algum consignou 
a verba de 100 :000$ para as obras do porto de S. Luiz do ·Ma!'anhão. 

A ·questão des.t0e porto apresenta duas faces: uma relativa a·o serviç0· de 
dragag·em, serviço de natureza provisor.ia, mas urgente e inadiavel, pelas 
condições especiaHssimas daquelle porto, e a outra é relativa ás obras d·e
finitivas ou antes aos s.eus estudos, que foram iniciados ha tres annos e, 
por c•ausas que nós da representação maranhens.e não podemos absoluta· 
mente d·escobrir. não foram até agora ultima.d.os. 

Quanto ás obras de dragagem, deixarei as consid-erações, relativas a 
esta parte do .prob'lema do portg d·e S. Luiz, para ocoasião opportuna. . 

'Affirmo, porém, em relação aos estudus a que se refere a emenda n. 138, 
cuja votação neste momento •estou ·encaminhando que a verba uma vez votada 
foi d0e 300 :000$000. 

'Por ·occasião de discutir-se o orçamento v·igente, .como essa verba fosse 
supprimida,. a representação maranhens•e nesta Casa apresentou uma emenda, 
mandand·o restabelecer a verba de 300 :000$000. 

Essa emenda logrou approyiação da Gamara . 
Mais tarde na 3" discussão do orçamento, a Commissão apresentou um 

substituto mandando subsistir diversas dispo·sições da l·ei anteri'or , entre as 
quaes estava comprehendi0da a que se r·efere •aos estud-os definitivos do porto 
de S. Luiz do Maranhão. 

A emertda u:bstitutiva da Commissão, a que . me rdiro, é hoje o art. 38 
da lei de ·orçamento vigente, assim conc·ebido: 

Continuam em vigor os ns I, II , IV. VI. VIL VIII. X. XIV. XVII, XVIII, 
XIX, XXI. XXI!!, XXIII, X:XV, XXVI!, XXVHI, XX'1 X, XXXII, XXXVI , 
XXXWI, XXXVIII, XUIII, XLIX, L. LI, LII. lettrBs a. b, e. d , e, g , e i, L!II, 
LIV, LVI, LVIL LVIII, LIX, LX, LXI, LXII e LXIII do art. 32, ·e os arts. 33; 
34, 35, 38, 43, 44, 48, lettm a, ·e 49 da lei n. 2 .356, de 30 de dez•embro de 
1910 (18) , n. xxxrr do art. 16 da lei n. 2.050. 

E o n. 10 do art. 32; mandado vigorar pelo a1rt. 38 da lei do -orçamento 
vigente, é o seguinte: . 

"Fica o Presidente da Republica autorizado a mand•ar faz·er os estudos 
definitivos no porto d-e S. Luiz do Maranhão, iniciando em seguida, conforme 
o resultad·o desses estudo.s e pelo meoio que julgar .conveniente, a construcção 
.das resJ'lectivas obras, a principiar pelo cáes de atm.ca.ção. Si os estudos dp 
porto de S. Luiz for•em negativos, ·o Governo fará então construir ci porto 
<le Itaqui, conforme .os estudos foitos. ·O estudo do porto de S. Luiz deve 
ter em vista o futuro desenvolvimento da zona com a ·construcção ~a rêd·e 
ferro-viaria, de qu·e é tronco a .estrada d·e S. Luiz a Oaxi.as, facultada ao 
Governo par;t taes fins a aherturà ·dos · respectivos creditos." · 
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E' esta a ,disp·osição da lei vigente relativa ao estudo do porto de · São 
Luiz do Maranhão, que, como V. Ex. ,e a Camara veem, não limita absalu· 
tamente as despezas com os estudos definitivos do porto á exígua quantia_ 
de .100 :000$, ,conforme affirma a illustre Com.missão ,fie Finanças no- seu pa
r·ecer. 

1E, note-se que a quantia d,e 100 :000$, a que acarbei de me referir, não é -
destinada sómente aos estudos alludidos, mas lambem ás .obras de dragagem 
a que ;s,e refere a emenda n. 140. 

Ora,· Sr. Presid,ent.e, si a Com.missão ·entende que deve ser mantid·o o 
serviço da.s obras do porto de S. Luiz nas condições do orçamento vigente, é 
clarro que não pódre ella absolutamente limitar a verba para esse serviço ~ 
qu1antia de 100 :000$, consignad•a no substitutivo. 

Isto,. por si só, justifica, de sobejo, a apres,entação da emenda offere
cida peJ,a bancada maranhense, marcando para a conclusão de taes estudo$ 
á quantia e 300 :000$000. _ 

:Assim, concluo pedindo a V. Ex. que .consulte á Casa .si ,concede prefe
rencia pai-a a votação da emenda n. 138. (Muito bem; muito beni . ) 

O Sr. Corrêa DrefI"eitas (*) - Sr. ,Presi·dente, o relator da honrada 
Commiscão de Finanças, louvando-se em alguma.s d•a:s informações prestadas 
pelas different·es secções do Minist1erio da Viação, commetteu ·involuntaria
mente uma grave injustiça. quanto ao. porto de ·Paranaguá. 

Ora, as obras do porto de Paranaguá, que até hoj·e teem si,d·o custeadas 
com a verba :constante dos relatofi.o·s do r<espectivo ministerio e dos orçamentos 
anteriores, como se verifica no propria relatorio do Ministerio· da Fazenda, 
a paginas 380, não podem ser custead,as com importancia inferior a réis 
300:000$000. 

Isto está d·emonstrado á evidencia, pelos dados que aqui tenho e que 
não leio, para não tomar tempo á Casa. 

O porto de Paranaguá acha-se hoje quasi que nas mesmas condições 
do porto do Rio Grande do Sul, · já pelo numer.o d'e navios que ,entram, já 
pela renda annual. (Apoia1dos.) 

-E' o .entreposto commercial da grande J.inha ferrea que parte de S. Paulo 
e vae á fronteira do Rfo Grande do Sul. 

A verba que propõe a Com.missão seria a paralysação de todos os ser·-
viços ·desse porto. · 

O illustre Pelator da Com.missão de Finanças, - faço plena justiça a 
S. Ex. - não tinha em vista cortar a ver.ba que prnpuz. S. Ex. assim 
procedeu, em vista apenas de U).TI pequeno equivoco por parte dos res·pectivos 
funccionarios do -Ministerio da Via.cão. 

A votação lia verba de 50 :000$ apenas é sómente uma iniquidade. 
Ella a,carretará um prejuizo pesadissimo para a União; desde que o 

porto não seja su ffi.ciente para dar a:ccesso, co.11 fociHdade, a todias as 
mercadorias ·e passageiros que demandam aquelle importante porto, as ren· 
das decrescerão. 

Nestes termos, Sr. Presidente, eu pediria a V. · Ex. que consuHasse a 
Casa so·bre si ·concede pref.erencia., na votação, para a eme·nda n. l 4q. 
(MzzHo bem!) 

O Sr. CialogieTa1s (pela orde17'!) - Sr. Presidente, voto contra o su·bsti· 
tutivo da Gommissã0 e contra todas as •emendas que ella visa englobar em um 
dispositivo unico. 

( *) Este discurso nã_o foi rev:isto pelo .orador. 
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Accredito .cumprir um ·d-ever de leal-da-de dizendo á Cama-ra os motivos 
que me levam a ·assim pro-ceder. 

O progrartnma de obr.as publicas que resulta do voto do orçamento da 
ViaÇão, qual tem sido até agora, implica para o Thesouro Federal em res
ponsabilidades que 'Se elevam a centenares de mil contos de réis. 

Será, ralvez, aéanhamento do meu espírito; será, t-alvez, timid·ez natural 
minha, mas nã"'o enco·ntro , por mais que procure, um tel'mo mais attenuado 
para qualificar a obf-a da Camara, do que comp.aral-a .nias condições a-ctua-es do 
Brasil a-o que espe-ci-alistas -c-ostumam chamar - a litt-eratura de mani·comio. 

No caso vertente, em que esse programma se -desdobra por uma série 
muito m,aibr de responsabilidades, novos motivos calam-me no -espirita para 
neg·ar meu voto ao substitutivo e ás emendas. / 

1E' curia•l que, •em materiâ -de receita e despezas, para serviços especia
lizad-o,s-, · como s·e~ a:m o·bras dos melhorament-os de portos e rios, haja corres
po,ndencia precisa ·entre as verbas da receiba e as verbas da despeza. 
' Ora, Sr. Presidente, pela lei da receita já votada, ha quantia, fixada para 
atbend-er ao serviço de melho·11amento dos ·differentes portos. Ao envez 
diss.o, ·no substitutiv·o da Commi.s-são se encontram cifras muitis-simo dif
f.erentes. 

1 No· caso -do porto de Paranaguá, a qüe ha pouco se referiu o nobr·e re-
presentante do Paraná, -a verba da receita prevista é -de 180 contos; no en
tanto, •autoriza -o substitutivo da Com-missão apenas a d·espeza de 50 contos. 

O porto de- Fortaleza é beneficia.d-o nes.se substitutivo com a quantia de 
300 contos; -entretanto, os fond-o.s especiaes destjl)ados ao custeio d-as obras 
ref.eridas mendo-nam apenas a som.ma d1e 180 çontos. E as.sim por deante. 

üe fórma qu.e, do ponto de vista pratico, não ·sei como haverá possibili
dade ide fazer coincidir os lineamentos de duas construcçõe-s tão differentes. 

1Por outro lado, iniciam-.sre previ.sões de obras que se elevarão, nos seus 
- desdobramentos previsíveis, a quantias f.abulosa!l , muitissimo superiores ás 

que figuram no substitutivo da c :ommissão. ' 
Assim, por exemplo, tendo sido- -plano rde a-dminis-t-r.ação differente, con

centrar o movimento commerdal do p-o-rt•o d-o Rio -de Janeiro no litt-oral da 
Capital Fie-dera!, já se menciona .aqui uma verba annual de 12 mil contos 

.-para a construcção de um cães, em condições anal·oga-s, no lado opposto da 
ba·hi_a, na cidade de Nictheroy. 

- -Pergunt-o á Commissão: ella assume realmente a responsabilidade de 
fazer -o seu paiz ·contra.hir onus que s•e ·elevarão·, não a 12 mil -conto.s, mas 

.a muitas 'V·ezes 12 mil .contos?! 
Do mesmo modo·, em relação a-o p·ort.o de Torres, quan>d-o é certo que 

par.a -o Estado do -Rio Grand•e do Sul o problema, de 1onga drata estudado, 
tem tido corno s·oluçã-o constante o melhoramento da barra d-o Rio Grande do 
Sul e o convenient·e a-p·parelhamento do porto interior na lagôa do.s P1atos, 
junto á cidade do Ri-o Grande e tal vez em S. J o-sé -do Norte, na costa op
posta . 

Y,ê V. Ex., Sr. Presidente, que bastariam esses motivos para que eu não 
pudesrse dar •a semelhante -complexo :de medidas a respo-nsabiJi.da-de do meu 
voto. 

Arcontece, entr-etanto, que a Commissão foi além e vem pedir á Ca
mara_ que vote, não uma quantia precisa p·a-ra o serviço de juros e amor
tização dos emprestimos coqtrahirdos, mas, como diz textualmente o § 3º, do 
-art. 1 º, ·o segui•nte: 'Para reforço das quantias prov•enientes d'as operações de 
cred.ito, f-eitas de accôr-d-o com art. 3° d-o .decreto -de 1907, poderá o Gov-erno 
fazer operações complementares para o s-er-viço de juros e amortiz;ição, não 
ultrapassand-o a d·otação annua·l de . . . " 
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E não fixa 'alga.rismo! 
V. Ex. me perdoará (.volfondo-se para o Sr. Ribeiro Junqueira); mas 

não costumo votar no ar . 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - O nobre Deputado deve 1S•aber que o rela

torio do orçamento já deiclarou qu'e se trata de um errn de impressão. 
O SR. :CALOGERAS - Neste cas·o, a.prov·eito a opportunidade de estar 

aind·a na trihuna para retirar, das obs·erv·açõ•es que tenho feito, esta parte 
final. 

Tenho dito. (Mu Eto bem; muito bem.) · 

O Sr. P íreis:i!dente - Vou· submetter á votação o requerjme:nto feito pelo 
Sr. Deputado Aggripino Azevedo. 

O Sr. Ri!bedr.o Junqueir1a (,pela ord.em) - Sr. Presidente, , infeliz
mente nã:o posso dar razão a nenhum dos c·o1legas que aca:bam de faH:;vr. 

O meu illustre collega, representante do 1Maranhão, d,isse que o porto 
de seu Estado ünha uma dotação muito· superio.r áquella que a Commj.ssão 
con.s·ignou no seu substitutivo. 

A Commissã:o t·eve, Sr. President,e, a grande pre.occup•açã·o de .consignar 
taxaüvamente, no seu substitutivo, a,s V·erbas orçameMaf'ias, porque sabia 
perfeitamente que os representantes d1e tod.os ·os Estados que tinham verbas · 
consignadas no orçamento batiam-se p.ela .oon.s.eryação das mesmas. 

Além disso , a Commissão só .consignoµ a mai.or aquellas para portos, 
cujos s·erviços tinham 1sido· autorizados e que já tinham .sido iniciad1os, e me
dia1nte informações do Governo de que taes e taes verbas eram indispensavds 
para a continuação d·esse servico. 

Quanto ao porto do Maranhão, a verba consignada no orçamento tem sido -
sempre d.e 100 contois. Diss·e o meu illustre colleg.a que essa verba não é 
para o ser0v1iço de melhoramentos, .mas de mera dragagem. Ha, Sr. Presi
dente, no orçamento uma autor.izaçã:o oara estuct•os d·o porto do Maral}hão, 
podendo a Inspectoria d~spender até 300 conto,s . 

Ora , em primeiro Jogar, V. Ex. comprehend·e que a Commissão c\evia 
entender que esses 300 contos 1eram 1suffide111t·es parn os estudos do· oortp do 
Maranhão . Creio que o meu col!ega ha de concorclar ·em que ess·es 300 co11tos, 
bem applica;dos, serão suffidentes para os 1estudos do rporto dü Maranh~o. 

UM SR. DE·PUTADO - Nã:o for am até agora. 
O SR. RIBEIRO JUNQU EIRA ---:- Eu, pelo menos, tive informaç;ões do iqspe

ctor de Portos .• Rios ·e Canaes de que o estudo está sendo feito e que a 
verba ·tem s·ido despendida com esses· estudos. Não s ei , S_r. Presidente, se es· 
ses estudo s já foram ou nã:o approva•dos , mas, desde que elles tenham sido 
feito·s, .com a nec.essaria cautela, terão de ser .appmvados ; e. quando o não 
sejam, o inspector de ·Portos está ha,bilitado a fazer os es.tudos independente
mente desa verba, porque o Governo está autoriz~icl·o a faz•er o estudo· de 
qualquer porto , désde que tenha em vista melhoral-o. Sr. Presidente. a verpa 
consignada á lns1pectoria de Portos, Rios e Canaes ·no substituti.vo da Com
missão, pa.ragraphos 1 º e. 3º permitte que o Governo lance mão d.e ,qual
quer outra verba, 1como a da ca•ixa especial do.s portos , não só para estl\dos, 
como para melhoramento deJJ.es. 

U,M SR. DEPUTADO - Para aquelles que tiverem .de ser taxados . 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - A verba taxada de 100 contos para ·o Ma

ranhão está ma·ntida no substitutivo. como estão mantidas t·odas as verbas 
orçamentarias; quanto ás autorizações a·o P.Oid·er Executivo, a Commissão 
tambem as mantem, sem d•eterminar a·s quantia:s, porque .entend1eu que, den-
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tro das verbas .d.a caixa especial :dos portos, o Governo deve ter liberdade 
de fazer 'este S•erviço. 

Em relação ao meu illustre collega, repre-sentante do Paraná, devo di
zer que S. Ex. não tem razão , porquanto a verba · consigna·da, no orçamento, 
de 50 conto.s é claramente insuffici,ente. Entretanto, apezar de ser insuf
fidente, a·s obras deste porto estão sendo executadas e o Governo gasta por 
mez quantia superior a 20 contos. 

)::' que pela verba geral d'estinada á -construcção de portos o Gov.erno 
póde' lançar mão das s·ommas necessarias para este serviço. O Governo o 
está fazeíl:do e continuará a faz.el-o em face do substitutivo. A arr-ecadação 
do impo-sto de 2 º[ º é d'estinada para isto. Vê, portanto,' o meu collega que -
não tem razão, porque apezar de ser a verba só de 50 co,ntos, o Governo 
está gastando quasi quantia igual lançando mão do sald-o da caixa espedal 
d·e o·pras do porto . . . 

Quanto ·ao meu illustre coHega, representant.e de Minas , devo dizer que 
S . . Ex. é p·elo menos logico. Volta contra o substitutivo, mas lambem contra 
toda·s as emendas apresentadas. 

Conf.e.sso '.que· si nã·o fosse a attenção que devo aos meus cof!egas re
presentantes de diversos Estados; si não fosse o desej.o que tenho, como 
mempro da maior'.a, de concorrer para facilitar ao Gov·erno a cónstrucção 
destas obras, julgadas pelos meus coJ.legas indispensaveis ao Viogresso do 
meu paiz, não estaria longe de concordar com o meu. di·stinicto companheiro 
de repres•entação, oppondo-me a todas as emendas. V. Ex. comprehende, 
porém, que a Commissão não tem o. direito de praticar actos desta natureza; 
ella tem o dever, não só de procurar dar aó Gov.erno todos os meios neces
sarios para ·Concluir as obras in,iciadas, como ·precisa lambem arrnnjar meios 
de 'Congregar a o.pinião dominante da Gamara para que sejam votadas aquel
las que forem mais uteis e que S·ej am possiveis de ser votadas. 

Nestas condições, peço á Camara que não desta.que nenhuma emenda do 
substitutivo, porque, uma vez de·stacada qualquer dellas_. o substitutivo perde 
a razão de ser e nós teremos a repetição do ·que houve aqui no anno pa·ssado. 

,pr,ec:so frizar bem que, em face do substitutivo, o Gov·erno pôde, inde
pendente de verbas consigna.das taxativamente no o.rçâmento, continuar todas 
as o·bras, tendo como unico limite ·a importacia do ·sal·do da caixa especial 
dos portos. E, para evitar ·que ·essa importancia seja insufficiente, a Com
m'ssão autoriza o Governo a fazer operações de crédito supplementares,. ten
do por base a quantia de 1 . 500 :000$000. 

. Deste. n;odo,., )!,S)á certa a Commissão de que tein procedido com o ma-
x1mo patnot1smo. . 

•Como V. Ex. se · d·eve lembrar, Sr. Presidente, e como toda a Cama:ra 
sabe, até hoje as verbàs orçamentarias destinadas a ess.es serviços te·em sido 
de dous mil ·e tantos contos, gastos annualrnente, aqui e alli, em trabalhos 
provi$orios, quasi sem resultado . 

·Pois 'bem, a Commissão consigna, não a verba de dous mil. e tantos con
tos !T\'ªS a d.e 1.500:000$, para base do serviço de juros de amortização de 
um e{nprestimo, que poderá ser levantado e dará mais de 20. 000 :000$, quan
tia nece·ssaria e sufficiente para que .se concluam todas essas obras ini
ciadas. 

O substitutivo: da Commis.são . consulta altos interes·s.es nadonaes, razão 
pela 'gua.J peço, c-om einp-enho, a su•a ma·nutenção. (Muito bem; muito bem.) 

Q -Sr. C.c1so Ba.ym-a (peita ordem) - Sr. Pres'idente, apezar das con
sideniçõ:es produz·idas pelo -honrado Relator da Commissão, sou ·obrigado a 
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pedir pref,erencia para duas emendas, e este pedido é d'elerminado pela ob
scuddll!de que encontro no substLtutivo. 

O SR. ·RIBEIRO JUNQU EIRA - Qual a obscuridade? 
O SR. CELSO BAYMA - Vou explkar. 
A emenda 124 mand~a restabelecer as verbas orçamentarias para o ser

viço ·dos portos do Maranhão, Fortaleza, Natal , CabedeJlo, Santa Cath&r)na, 
Lagul)a, ltaj ahy e Cor.umbá, e bem assim a autorização relativa ao porto 
de Amarração; a emenda 133 se refere a portos em Santa Gatharina. 

Essas emendas, .como diss•e, restabelecem, manteem as verbas existen
tes no orçamento vigente, emquanto . .. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Estão incluídas no substituto da Commrs;;ão. 
O SR. CELSO BAYMA - O subsftut:vo da Commissão autoriza simples-

mente o Governo a despender essas mesmas verbas. · 
O SR. RIBEIRO JUNQUEiRA - · Perdão; determina, diz:· "o Governo 

custeará". 
O SR. CELSO BAYMA - Este exactamente é o ponto para o quaf chamo 

a attenção: vej·o no substitutivo da Commissão um perigo quanto á .app!ica
ção das v·erbas, que as emendas mandam r-est-abelecer e o mesmo suhstti.Utivo 
apena.s autoriza o Governo a gastar. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Não apoiado. 
o SR. CELSO BAYMA - Leio o substitutivo: 
"O Governo susterá, pela caixa · especial de que trata o decreto n, 6.368, 

de 14 ·de fevere:ro de 1907 , as. obras de me.\horaimentus ·de portos e rios na
vegaveis, já iniiciadas, podendo despender ... ,., 

·Na expressão podendo está contida a autorização. . 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Dá licença para um aparte? A int·enção da 

Commissão não é esta; é determinar que · o Governo faça as obras; e na 3" 
discussão é pussivel modifrcar, substituind·o o "podendo" por "devendo" . 

O SR. CELSO BAYMA - Si a intenção é a qu·e o nobre Deputado declara, 
temos de pro-curar uma outra formula regimental qualquer, no sent+do de fa
ze·r traduzir essa vont a·de, esse intuito, por lavaras qúe garantam effectiva
mente a manutenção das verbas, nas condicções e nos termos em que estão 
estabelecid·a's no orçamento vigente. 

S( eu não visse ameaça, e ameaça que póde d·e certa fórma prejudicar 
capitalmente os interesses de todos os Estados que se a.cham mencionados 
nas emendas a que alludo, não traria. ao conhecimento da Camara estas mi
nhas duv.ida·s e não pediria, como pedi, preferencia para a votação das emen
das 124 e .. 133 . (Muito ·bem; muito bem.) 

O Sr. Presi,dente - Vou submette.r a votos o requerimento do Sr. Ag
gripino de Azevedo, pedindo preferencia na votação da emenda n. 133. 

·Rejeitado o requerimento do Sr. Aggripino Azevedo. 

~ Sr. Aggripino Azevedo (pe!a ordem) - . Requeiro verificaçã.o de 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
favor 72 · Srs. Depuados e 52 contra. 

O Sr. Presildente - Foi approvado o requerimento de preferencia. 

O Sr. Pires ele Carvialho (pe:la ordem) - Requeiro a V. Ex'. preferen
cia para a emenda n. 137. 
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O Sr. Presidente - O requerimento do nobre Deputado só será oppor-
tuno depois .de vota,d·a a emen<la n. 138. 

Apprnvada a s'eguinte emenda n. 138, do Sr. Cunha Machado e outros: 
"Onde .convier: 
Fica o Go\'erno autorizado a mand-ar concluir os estudos do porto de 

S. Luiz do_ ·Maranhão, despendendo para este fim até a importancia de réis 
300:000$000." 

O Ser. RdbeiJro Junqueira. (pela ordem ) - l<.equeiro a verificação da 
votação . 

Procedend,o-se á veri fkação da votação , recoruhece-se que votaram a 
favor 73 Srs . .Deputad,os e, contra, 42. 

Foi approv.ada a emenda n. 138. 

O Sr. Pres:iJclEJnte - Vou submetter a votos o requerimento do Sr. 
Corrêa Defreita.s pedind o preferencia para a emenda n. 143. 

· E' rej ·eitado o requerimento. 

O Sr.' lrinieu Maohado (pela ordem) - Requeiro verifrcação da 
votação. 

,Prncedendo-.se á verificação da votação reconhec·e-se que votaram a 
favor 78 6rs. Deputados ,e, oeontra, 40. 

Foi approv.ada a preferenda. 

O Sr. Doming•os I\lij:rnoa.renhas (pela ordem) Y eço a V. Ex. que 
consulte á Cama'ra se conced·e preferencia para a votação da emenda nu
mero .n. 152. 

O Sr. Presildente - O requerimento .do nobre Deputado só será o·p
portuno depois de votadas a·s emendas para as quaes for.am requeridas pre
ferencias. 

E' posta a votos e approvada a ·seguinte emenda n. 143, do Sr. Car-
valho Chaves ·e -outro: · 

· "A' verba 7• - Accrescente-se 300 :000$ para as obrns compl·ementares 
do porto de Paranaguá, no Estado d.o Paraná." 

O Sr. Btrnges -da :E1ons•e ca ·(pela ordem) - Sr. Presidente, peço a 
'v . 'Ex . que consulte. á Cainara se concedie p.rderencia na votação para .a 
emenda n. r45. 

O Sr. Pre side1nte - Peço aos nobres Deputados que formulem seus 
requerim entos de prderenda 'depois de votados o·s anteriores. pois a Mesa 
não ·poderá cons·ervar de memoria todos os requerimentos. (Muitos apoia
dos.) 

Vou submetter a votos o requerimento de preforencia apr.esentado pelo 
Sr. Deputado Celso Bayma para a votação d-as emendas ns. 124 e 133. 

Os senhores que o approvam, queiram se levantar. (Pausa). 
Foi a·pprova.do. 

E' approvada a s·eguinte emenda n. 124, do Sr. Eloy d·e Souza 8 outros : 
"ficam restabelecidas as verbas orçamentarias pam os serviços dos 

portos do Maranhão, Fortaleza, Natal , Cabedello, Sa'ilta Gatiharina, Lagunfl, 
ltajaby e Corumbá, e bem assim a -aútorizaçã.o rela.tiva ao _porto de Amar
ração." 

E' rejeitada a S•eguinte ·emenda n . 133, do" S-.r. Celso Bayma e outro·s. 
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"Verba 7" - Obras federaes nos Estad·os: 
ficaram mantidas as seguintes v·erbas: 

Portos, barras, <canaes, rios e cá:es de Santa Catharina ... . 
Barra e porto da Laguna . .. . .. . ... . ..... , ....... .' .. ' . .. . . 
Para .as obra•s do canal da Laguna e Ararangua .. ,. ... ..... . 
Barra e porto d;e Itaja·hy . . . ... . . .. . . .... · · . .... . .. ... : .. . 

289:000$000 
200:000$000 , 
1 00 : 000$0001 
200:000$000 . 

O Sr. CelS:o B •ayma (pela ordem) - ·Requeiro verificação da votação . 
, Pr.oced·endo-se . á v·erificação da votação reconhece-se que votaram a 

favor d•a emenda 71 \Srs. D~putados, contra 45. A emend~ foi a~provada. 1 

O Sr. Pti.1'le1s de C a rvalho (pela ordem) - SF. P•residente, pedi :a ·pa- · 
lavra para merecer da Oamar.a prefer·encia nu votação para a emenda n. 137, .. 
que se refere a o·brns já começadas no rio Sergjmirim e com as quaes já 
qua•ntios:a importancia foi gasta pelo Governo d.a União. 

Trata-s·e de aut.orização de pequena impo•rtanci'a, pois é de 50 :000$, 
para obras da maior relevanci.a e signifieoação, não só quanto a melhora
mentos mate·ria·es na cidade d0e Santo Amaro, nq meu Estado, como lam
bem quanto ás· cond;ições hygienioas na mesma cipade. 

E' approvado o requerimento de preferencia. 
E' appr.ovada a seguinte emenda ·n. 137, do Sr. Pires de Carva1'ho: 
"Art,. Pica o Governo auto:riza•do a d~spender •até .a quantia de 

50 :000$ com a desobstrucção e rec·tificação do leito do rio Sengimirim, na 
ci'dade de Santo Amar.o, Estado da Bahia, concluindo as obras <Ora para-
lys•adas .. " ____,. 

O Sr. Dom.ingo-s M1as•car001has - Requeiro a V. Ex. que co·nsulte á 
Camara sobre s0e concede p•r.eferencia na votação da emenda n._ 152. 

O Sr. _Souza Britto (pe'la ór•dem.) - ;Requeiro a V. !Ex. que consulte á 
Cam;ira sobre •se ·concede pr·eferencia na votação da emenda n. 146. 

O Sr. Presidei:ute - O requerimento de V. Ex. se rá opportuno depois de 
votaido o do Sr. Deputado Domingos Mascarenhas. 

Os sen:hores que •approv•am ·o requeríment-o do Sr. Domingos Mas.care .. 
nhas, de preforencia na votação para a emenda · n. 152, queiram se -levan
tar. (Pausa . ) 

Foi approvado. 
E' .approvada 'ª seguinte emend:a n. 152, do Sr. Domingos Mascarenhas: 
" ·Accres•cente-<se onde convier: 
O Governo contractará -com .quem mai·s vantagens offerecer e de ac

côr-do com a lei dos ~Jortos d:a Republica, decreto n. 6 . 368, d·e 14 de fe
vereiro ·de 1907, as Ôbras do port.o das Torres, no Estado d,v Rio Grand·e 
do Sul, podendo despender para esse fim até a quantia de 20 . 000 :000$:000, 
ouro. 

O S-r. B :Drges da F\oms•eca - Sr. Pr1esid'ente, peço· a V. Ex que consulte 
á Camara sobre se concede preforen.ciia na votação da emenda n. 145 . 

E' rejeitado o requerimento de preferencia . 

· ~ Sir. Bt>TJges ela F'<.Cl:nsecr' (pela ordem) - Requeiro verif_i.cação d.a 
vofaçao. . 

Procedendo-se á vérifi.caç'ão da v-otação, ·reconhece-se ter sido o reque
rimento approv.a•do por 71 voto.s ·contra 38. 
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. Em segu~da, é posta a votos e approvada a s·eguirite emenda n. 145; do 
Sr. Borges da Fonseca e outros: 

"Accrescente-se onde convier: _ , 
Art. O Governo fica autorizad·o a dispender até a quantia de 200 :000$, 

110 pr·esente ·exeTdcio, pe!.a Inspectoria de Portos, Rios e Canaes, com o 
serviço de desobsirucção do leito do rio Goyanna, no Estado de Pernam
buco, comprehendiêi-o entre 'ª barra do de Pontinha e a cidade daquelle mes
ino nome, pod·endo ô.ispender mais a quantia de 50 :000$, tambe!ll no pre- · 
sente exercicio, -·se aquella primeira importancia fôr insufficiente para es
tender aquelle melhoTamento a-té lguassú. " 

O Sr. Mav):gnier (pela ordem) - Req1,1·eiro preferencia para a emenda 
n.· 132. 

Subn1ettido a votos, esse requerimento é approvad.o. 
Em seguida é posta a votos e approvada a seguinte emer,da n. 132 

fio Sr. Mavignier e outro: 
"Mantenha-se a autorização ao Governo para auxiliar a dragagem e 

melhoramentos do rio Cuyabá, com a quantia de 100 :000$000 . " 

O Sr. S.ouza Britto (pela ordem) - Requeiro preferer.da para .a 
emenda n. 146 . 

Submetüdo a votos, -esse requerimento é appr·ovado. 
Em seguida é posta a votos e approvada a seguinte emenda n. 146, do 

Sr. Octavio Mangabeira e outros: 
"Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autoriza.do a dispender até 1'00 :000$ com as obras de 

protecção ás margens da ilha de ltaparica , munidpio do mesmo nome, Es
tado da Bahia, de accôrd:o com os estudos já realizados." 

O Sr. Ferrei . a Braga (pe.la ordem) - Requeir.o preferencia para a 
emenda n. 131. 

Submetti·do a votos, ·e~se requerimento é approvado. 
Em seguida é posta a votos e approvad1a a seguinte emenda n. 131, do 

Sr. Bueno de Andrada e outros: 
"Ond·e convi.er: 
Fica o Governo autorizado a 'mandar faz.er estudos para melhoramento 

dos po r.trys de S. Sebastião e Cananéa, ·no ,Estad·o d·e S. Paulo, dispendendo 
até a quantia de 60 :000$000. 

r 
O Sr. Faria Souto (pela ordem) - Requeiro ;preferenci.a para as 

emendas ns. , 125, 127 e 148. 
Submet ti·do a votos, ·esse requerill!eynto é .approvad·o. 
Em ~·egui-da são successivamente postas a votffs· e approvadas as se-

guintes .emendas: · 

N. · 125 - Do Sr. Faria Souto e outros: 
"Ond:e convier : 
Art. Continúa em vigor o n. IX do art. 58 da lei n. 2.544, de 4 de 

janei-ro do corrente anno. 

N. 127 - Do Sr. Faria Souto: 
"Onde convier: 
Art . Fica o Governo autorizado a fazei: os serviços ·neeessarios de 

dragagem nas reprezas do rio Muriahé (.Estado do ·füo de Janeiro), bem 
como a d·esob8'lrucção e limpeza dos rios da baixada noroéste do Estado 
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do Rio, mumc1p1•0 ·de Macahé ·e Campos, •e bem assim a promover a des
o'bstmcção dos rio.s Sant'Anna, S. Pedro, Sa.nto. A·ntonio e Gu.a-!lJdú no mes
mo Estado e limites dest·e •Com o Distriicto Federal. 

§ Pam ·ex•ecução dos serviços constantes deste artigo o Gov·emo fará 
as op·erações de cr.edito d!e que 1nata o § 1 º do aJrt. 58 da lei n. 2.544, de 
4 de janeiro de 1912, cujas disposições vigo-r.arão pam esse eff.eito. 

N. 148 - .Do Sr. ·Faria Souto e outros: 
"Ondle c·onvier: 
Art. O Governo contractará com .quem mafores vantagens offere.cer 

a desobstrucçã.o do canal de Macahé a Campos, p·od.endo disp•ender, dlen
tro do .ex<ercido, :até a quantia de 300 :000$000. 

O Sr. Coelho Netto (pela ordemf - Sr. Presidente, peço , a V. Ex. 
consulte á Cas.a, so·bre s·e ·Concede preferenda .para a •emenda n. 140. A 
justificação deste p•ed1ido está na propria Tedacção da emenda. 

E' •approvado o requer·imento. 
Approvada a s•eguinte emenda n. 140, do Sr. Christi.no Cruz e outrás: 
"Ond1e convi·er: · 
Despend·er •até a quantia .d·e quatrocentos contos .oom a .acquisição de 

mais uma .draga de urgente ne.oessida.de pa·ra 1aoeud1ir á remoção das arêas 
que invadem cada v·ez mais o porto, respectivos ·batelões .e rebocador para 
o trainsporte dos product·os da dra;~agem, •em S. Luiz do Maranhã.o. 

O Sr. Joaquim. Pi1'es - Requeiro pl'eferencia para as• emendas nu
meras 150 e 151. 

Conced•id!,l a prefore.nda. 
São gppro_va~as as S'eguint.es emendas: 

N. 150 - Do Sr. Joaquim Pires; 
"Art . fica o Gov.erno autorizado a mandar construir .um cáes no 

porto da dd1ade de 'therezina, Estado do Piauhy, .para o iServiço de atra
cação de vapor·es que demandlem aquena ciidad•e, de accôrdo com os es
tudos já feitos, ·para o que poderá di·spender até a quant<ia de 200:000$000. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1912. - Joaquim Pires." · 

N. 151 - Do Sr. Antonio Rocha e outros: 
'"Acc!'esoente-se onde convier: ,,. 
Os serviços rel•ativos aos m~lihoramentos• dos portos da Republica se-

rão custead!os ·com O· pr·oducto do fundo de 2 %, ouro, na fórma do regula
mento que fôr dado á Caixa Especial dos Portos•, annex.a á r·espectiva lf!Spe
ctoria, fücando o Governo •autorizado a abrir os necessarios ·cred:itos para 
att·end·er ás despezas com as commissõe·s e fis·calizações, ·emquanto não es
tive·r regulamentada ·a r·ef.erida .oaix·a ou forem insuffidentes .os seus sal
dos, até a qu•antia de 2. 500 contos." 

O Sr. Alfr.edo de 1CaTV1all10 (pela ordem) - Peço a V. Ex. se digne 
consuHar á Cas.a sobre se concedre P'l1eferencia para a .emenda n. 147. 

Conc1ediçla a pr·ef.erenda. 
Approvada a seguinte •emenda n .· 147 do ~ rsr. Rocha eav·al•oante e outro: 
"Ondre üonvi•er: 
fica o Governo aut.orizaid.o a dis·pender até a quantia de 100:000$ com 

a 1abertura da barra commum das lagôas Norte e- :Mamguaba, no Estado de 
.Magôas, bem ·como •com a desobsrrucção dos rios principaes ·que . nena 
~scoam. 
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·O Sr. Pres:ide111te - Vou submetter á votação o substitutivo da .Com
missão. 

Os senhores que apprnvàm o substitutivo queiram se levantar. (Pausa. ) 
, Foi· :approvad o, ficando ·prejudicadas as demais emendas .que ainda não 
foram votaid1as, 1compr.e.hendidas pelo substitut.ivo. 

Votação da ·seguinte ·emenda n. 156 do Sr. Manoel Reis: 
"' Accr.es.cente-s•e ·ond·e convier.: _ 
Fica ·o Governo autorizado :a dispender até 'ª quantia de 200 :000$ para 

l·impez.a dos rios ,Posse, Caiuba e Itay-pú, no muni·cipio ·de Iguassú até 
S. Bento , não compr·ehendid1os no serviço da ·ba ixad·a fluminense . " 

O S.r. Pres:ilde1nte - A ·esta ementla a Gommissão offereceu a segÚin1e 
modificação: 

"A Gommissão pensa . .que se pód•e_ •approvar a emenda, .reduzindo-se a 
100 :000$ a quantia nella .consignad:a . " 

Ap.provaç!a com a modificação .. 

O Sr. Pedro Lago. (pela ordem) - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-S<e á verificação da votação ·I'·ecbnhec·e-se terem votado · a 

favor 100 Srs. üeputados e, contra, 7; :totaJ, 107. 
Approvad'O. 

O Sr. ·Pi1'e.s de ·Carv.alho (pela ordem) - Sr. Pre.sidente, p·eço a 
V. Ex . se digne :d·e me 1expUcar se f.o1 V•Ota·do o substitutivo ·OU a emenda. 
(Pausa.) 

VOZES - O subs·titutivo. 
O .SR. PmEs DE CARVALHO - E' isso .que quero deix;ar bem frisante e · 

na acta dos nossos trabalhos. Não V·Otei por ·essa emenda, mas sim pelo s u b
stitu_ti vo. 

O Sr. Pres:ilde111.te - A emenda n . 156 foi submetti1da á votação com a 
mod'ificação off.er.ecida pela Commissão. 

O SR. PIRES DE CARVALHO, - .Era ·essa 1explicaçãa. que '.eu desejava de 
V. Ex. 

Vo•tação da seguinte ·emenda sob n. 157 do Sr. B-orge•s da Fonse·ca e 
outros : 

"Accr1escente-se onde convier: 
Art. Para a draga1gem e desobstrucção do canal do ri·o Capiberibe, 

entpe a pontal do Recife e a ponta d!os Coelhos, em frente ao Hospital de 
D. Pedr.o II, abrindo no correntie exer.cicio o credito d·e 150 :ü00$000." 
L~J:·-

o S.r. Pres:ildem:te - Sobre esta •emenda a Oomrnissão ·Conclu·e o seu 
parecer, do ·seguinte modo: · 

"A Commissão ac-ceita pois a emenda ,, mas dando-lhe a fórma de auto
rizaçã.o e para ser o serviço· que ella au1oriza feito por 1conta .do porto .do 
R·ecife." 

Appr.o viada na fó11ma do ·parecer da Commissã·o. 
Votação da s:eguinte emenda sob n. 1·58 ido Sr. Cas•tro Rodrigues e 

outros: 
"A' verba · 8" : 
Estendida a z.'ona das suas operações ao territorio do Estado ão Ma

ranhão." 

O Sr. Presidelllte - A ·esta ·emenda a Commi.ssã·o offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"A' verba 8" : 
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Inspector-ía de Obr.as Contra as •Secoas· - Aocrescent·e-se: "inciuid.a ã 
importancia nece•ssaria ao pagamento das prestações dos '.con.tractos já 
f.eitos , á satisfação dos compromissos de premias ass.umidos• •em virtu~e . do 
decreto n. 7.ôl9, de 21 de -outubro de 1909, á manut-ençã-o .de serviços . instaJ
la:dos e a obras novas·, indusjve irrigação, ·em ·qu:aesquer zonas em que se 
tornem necessafi.as contra as sec·cas. " 

Approvado o substitutivo e ·prejudicada a •emend'a. 
Rejeitadas as emendas ns. 159 a 163. . .. 
Votação da seg uint·e emenda s•ob n. 1·64, do Sr. João Vespucio e outros: 
"Susti tua-se o n. 12 do •ar tigo unico, ·pelo s•egu•inte: 

12 - lnspectoria Geral de Estrada·s: S;erv.iço·s ·creados pela 
lei n . . 9 . 076, d'e 3 de novembro de 1911 .......... 2 . 157:084$300 

Serv.iços necess•afi.os ás linhas em construcção .e linhas :a 
·construir no exerci cio' de 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 245: 176$600 

Total. . .... . ....... ..... .. . .... . .. , . . . . . . . . . . . . . 3 .402 :260$900 

Approvaida. 
Pr·ej udkada a emenda n . 165. 
Rejeitadas as emend:as ns. 166 e 167. 
Votação da seguinte emenda sob n. 168 do Sr. M,etello Junior: 
"Ond1e convi·er: 
Art. Ficam supprimidas nas repartições subordinad•as ao Ministerio 

da · Viaçã.o e Obrns Publicas as gratificações a:ddidonaes em razão do t.empo 
de serviço, garant!id·as aos •ac tuaes funccionarios, já em gozo dessa vantagem, 
aquellas que lhes competirem na fórma dos res·pectivos regulamento·s.,, 

O Sr. Presidente - A es·ta emenda a Commissão off.ereceu a seguinte 
mod ificação : 

"Em vez· de: "já em •go zo dessa vantagem , etc . " diga-se: ":aquel!es em 
cujo gozo ·estão." 

Aprprovad:a oorn a modWcação. 
Votação •da seguinbe emenda sob n. 169 do Sr. Üctavio Mangabeira : 
Ac·crescente-se ond:e üonvier: 
Tornam-s·e extensivas aos funocionari-os do Ministerio da Viação, na 

r·egdão do Amaz.onas, a·s vantagens de que gozam, na referida ·zona, os 
funccionarios do Ministerio -d:a Agricultura (Protecçã.o á borracha, etc:)" 

Q Sr. Pres:Me111te - A •esta emend1a a Commissão •t.:Onclue 'º seu parecer 
do seguinte modo: · 

"A ·Commis·são não pó:de a·cons<elhar a extensão das vantagens que go
zam os funccionaTios .do M:i:nisteri o d'a Agricultura, na Pr·otecção á bor
racha , aos funccio rna·rios do Ministerio da Viação . Reconhecendo , ·porém, 
ser pequena a porcentagem de 20 que lhes é concedida, propõe a . sua ele
vação a 40 % na -região da Amaz.ornia . " 

Approv'ado o substitutivo e prejudicada a •emenda n . 169 . 
Rejeitaa:a a ·emenda n. ·110. 
Votação da seguinte emenda n. 171 do Sr. José Bonif;acio: 
"Art. Continúa em vi1gor a autor•ização do n. LX do art. 32 da lei 

de 4 de janeiro de 1912, r el•ativa á impressão da Revista do Clu.b de En" 
g•e.nha·ria na Imprensa Nadonal, de aocô-rd.o com a lei de 14 de' outubro 
de 1903 . " 
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ô Sr-. ;t.ose' Ho1llif1acio (péla ordem) - Sr. P:residente, pleiteio na 
emenda n. 171 a autorização ao Governo para que se faça a impressão na 
fonprensa Nacional da ·Reyista Club 'de Engenharia. 
. Como V. Ex. vê, ahi apertas 'se cogita d·e r.enovár uma autorizaçã·o que 

tem sid.o consignada em todas as leis orçamentar.ias desde 1903. (Apoiados.) 
E' uma medid1a justa. A Gamara sabe que o Club de Engenharia é uma 

das nessas ass·odações sdenti ficas de serviços que muito o recommendarn 
ao paiz. (Mw/to bem . ) 

EH:e rep!'eSien1~a, .com .grand·e brilho, a nossa cultura s·clenitifica no 
ramo da ·engenharia . 

.Peço á Cainara, esperando que ·ella concorde no meu pedid·o, a appro
vação da emenda. Era o que tinha a dizer. (Muito befn; muito bem.) 

Posta a votos é r·ejeitada a emenda n. 171. 

O Sr. Jose' B'OnJifacio (pela ordem) - Requeiro v·érifi.cação da vo
tação. 

Procedendo-s·e á ve·rificação da votação, reconhece-se terem v·otado a 
favor 77 Srs. Deputados e, contra, 35. ' 

Appr·ovada. 
Rejeitadas as .emendilJ ns·. 172 e 173. 
Votação da emendia 111. 174. · 

O Sr. João P ·erodo (pela ordJeim) - Sr. Presidente, o assumpto de que 
cogita e·sta emenda acha~se provi•dendad·o, sob outra f6rma, p·ela emenda 
n. 180, .'do Sr. Rod.olpho Paixão. 1Peço, pois, a rétfrada d·a enienda n. 174. 

Consultad•a a Camara, é con,cedid;a a retirada da emend1a n. 174. 
Rejeitadas succ-ess•ivamente as emendas ns. 175, 176,, 177, 178 e 179. 
Votação da seguinte emenda sob n. 1~0 do Sr. Rodolpho Baixão: 
"Art. Continuam em vigor os arts. 49 e 62 da lei n. 2.356, de · 

dezembro de 1910 (subvenção de 7:000$ por kilometro de estrada trafe
ga v·el por automoveis industria.es, ·etc.), pod·endo o Governo abrir credito 
até á importanüia de 1 . 500 :000$ para 1att.ender á despeza cõm a referid·a 
subvençãq." 

O Sr. Pres:lideinte - A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte 
1substitu•tivo: 

"Art. fica o Govern-0 autorizado a auxiliar os Estados e munkipios 
que construirem ·estradias canoçaveis, com se,is metros, ·p·elo menos, " de 
Ja.rgura e pontes metallicas ou de ·Cimento armSJdü, com a quantia de 6 :000$ 
por kilometro , •quantia que pód·e ·ser elevada a 10 :000$, uma vez que as es
tradas sejam macadamizadas . " 

O Sr, Calogera.s (pela ordem) - Sr. Presidi~nte, na ausenda do signa
tario desta emenda, eu d·es•ejaria pedir ao digno Relator dia- Commissão d!e 
Finanças, para rec.onsiderar o parecer dado em relação a ·essa .emenda, pelos 
motivos seguintes: a conven:ienda de s.erv1iço, que visa o des•envolvimento 
das estradas d1e rodagem, é ponto padf.ico. Acon~ece que os texro.s legaes, a 
que ·se refere · a emenda do Sr. Rodolp.ho Paix~o; ·estabelecem limi·res pre
cl·sos, condições technicas favoraveis, afim do au xilio fed·eral só se appUcar 
a estradas foi-tas em condições technicas realmente ·converl'ientes. 

O substi1tutivo da Gommfasão não ·estabelece as mesmas restri.cções. 
Elle tem, entretanto, uma vffntag·em, que é a economia, quanto á 'Subvenção 
feita; imas é perf·êitamente .. po'ssivel conigir •em 3• discussão esse ponto, 
àe accôrdo com as vistas• dia Commissão de Finanças. · 
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Parece-me ·que 'ª proposta ,do Sr. Rodolpho Paixão ·é · preferível ao 
substitutivo. 

O Sr. R4beti.ro Junquei1'a (pela ordem) - Sr. !Presidente, depois de. 
da1do o pare·cer da Commirssão, fui informado de que ja ha estradas con
cedi.das d1e a,ccôrd.o com os decretos, que se têem em vista manter em 
vigor, ·e caso 0es·sa emenda ·e esse substitutiv·o da Gom:missão não sé con
tradi•gam, antes se completem, peço á Camara, a approvação dá ·emendia; 
perrmittindo-me a·ss.im que, de accôrdo com a Commissão, harmonise as duas 
disposições, de rnaneka a consti:tuirem um só corpo , que consulte os in
teress·es geraes . 

O ST. Plreisd!dente - O Sr. -Relator acaba de declarar que aoeoei1a a · 
emenda . 

Posta a votos a emenda, é rejeitada. 

O Sr. R:iibeti.ro Junqneir1a (pela ordem) Eu pedi a approvação da 
emenda, como do substitut ivo, elles se completam. Por equivoco, chameis de 
substitutivo, quando era uma. méra m0d:ificação ! 

Por iss·o, requefr.o v·erificação da votação. 

O Sr. P1re1sd!de;n:te - Vai-se votar o subst.itutivo 
Approvcad·O. 
Prejudiicadla a- emenda. 

O Sr. ·Pedl.'o Moa,cyr (pela ordem) - Sr. Presidrente, parece que 
houve um equivoco na decisão que V. Ex. deu ao caso. Creio que as pon
derações feitas .pelo Sr. Calogeras foram attendidas pel.o Relator da Corn
m~ssão , pela explicação ·que acaba de dar. Se foram a-ttend1idas, é .claro 
que rnud•ou o parecer; ·em vez do par·ecer. ser a favor do substitutivo apre
s•entado pela Commiss·ão, o novo parecer dado pelo Relator é fávorav.el á 
emenda. Neste carSo creio que houve equivo·co da Mesa, o que a- Mesa devia 
dizer á Camara é que, de accôrdo com o n'ovo parecer do Relator da Corn
missão de Finanças, estava approvadia a emenda do Sr. Rodolpho Paixão 
pat!'ocinada pelo Sr. Calogeras. 

O Sr. Presidente - A' Mesa pareceu que o Sr. Relator d.a Cornrnissão 
se havia declarado, d·e ·preferencia , favoravel á emenda.; mas, corno a Corn
n1:issão havia ·o.fferecido á emenda um substitutivo e pelo re1gimento, o sub
s'rimtivo ba de ser votado em primeiro lugar (apo:ados), a Mesa o sub
metteu a votos, para deC!aral-o rejeitad:o, ·e em s·egui·da submetter a vo·tos 
a emenda sobre .a qual emittio verbalmente pa.recer favorav·el o .Relator da 
Cornrnissão. (Apoiados; maiito bem.) 

Foi is·to que p:areceu á Mesa. 

O Sr. J:osé Bezerra. (pe'a o·rdem) - V. Ex. submetteu a votos o subst'
tutivo da Cornmissão e declarou-o rej·e'i.tado; o Sr . . relator d-a Commissh 
pediu a ·palavra e fez ver que o substitutivo po::lia ser ap·provado indepen
dente da approvação da emenda. V. Ex., em seguid·a, submetteu de 
novo a votos o substitutivo e o declarou ap•prov.ado, ·e effectiv.amente foi a;;o 
provado, como estou certo que ·a Camara o approvará sernpr·e que for sub
mettido á votação 

Venho , apenas, declarar a V. Ex. que o substitutivo manda dar um au
xiJi.o de 6 :000$ e 1 O :000$ a estradas carroçaes que forem •construidas pelos 
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Estados e mumc1-p1·os, .e a emenda manda •elevar uma subveni;ão que era de 
4 :000$ a 7 :000$ a emprezas partkulares, para ·estradas de au.tomovsis. 

·Portanto, o substitutivo não é ahsolutamen.te contrario á emenda; po·
d·em ambos ser a·pprovadüs igualmente. Um s·e r·efere a favores dados a 
estradas carr-oça·es dos Estados e munkipios; outro s·e refere a auxilias dados 
a. ·estrad·as p1air.ticulares para ·ex·ploração do s·erviiço de automoveis. São 
cousas que· podem ser perfeitamente combi-nadas, que não se repe.Jlem. 

E _ si V. Ex. •entende que o substi.tutivq não foi a·pprovado, eu pedirei 
a veri fkação da mesma votação. " 

O Sr. Pir1es.idente - A verifücaçã·o da votação já foi pedida pelo Sr. 
Deputado Pedro Lago. 

A Mesa "!em o dever de d·eclarar 1ainda uma vez á Camara que a hy
pothese figurada p-eJ.o Sr. Deputado José Bezerra é regimentalmente irreali
zavel, ou antes, não é uma hy1pothese nos termos do Regimento (apoiados) 
porque, ap·provado o substitutivo , a emenda fica prejudicada. 

O S<r. Ribeir10 Junqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, á vista da 
questão regimental que a,,oaba de s.er ·suscitada, eu pedirei á Camara a ap
prcvação da •emenda de preferencia ao Substitutivo, porque, approvada a 
emenda, a ·Commissão poderá, em 3ª discussão, fazer modificações favoraveis 
ao substitutivo , por.que tem cregito ill-imi.tado . 

-O · Sr. · FIIlesid ente -- Va•e se proceder á v·erifi,cação da votação sobre 
u 8ubst itutivo . 

Procedendo-s·e a verificação da votação , re.conhcece-se que vo.taram a 
favor 31 Srs. Deputados e contra 86 . 

') Sr. Flr1esi dente - Votaram contra 86 Srs. Deput.ados e a favor 31. 
Votação da seguinte emenda sob ü n. 181 , da Commissão: 
O substitutivo foi rej eita·do . 
Em seguida, é submettida 'ª votos e a·pprovada a ref.erida emenda n. 180. 

Ó Sr . . Pi:rlesidente · - ·vou submetter a votos . as ·emendas da Commissão. 
Art. Na vigencia da presente ·1ei, a construcção de qualquer trecho, · 

ainda não :concéMda, d.e r.amal ou prnlongamento de estradas de ferro 
custeadas ou dirigidas pela União, sómente se fará mediante prévia concur
rencia· publka de accôrdo com a legislação em vigor. 

§ 1.0 Esses contractos de constmcção .·serão feitos pelo Ministerio da 
Vi ação e ·submettidos ao regi s.tro c!_o Tri•bunal de Contas. 

§ 2.º A fiscalização da execução dos mesmos contractos caberá á Re·par
tição Federal das .Estrada s. 

O S~. - Jos.é BonlifaciW (pela ordém) - Sr Pr-esidente, peço a attenção · 
da ·Camara nara esta emenda·. 

Em <p ri·meiro Jogar, requeiro a V. 1Ex. se digri·e submetter a votos por 
párt'es; esta emenda. · 

·Primeira parte, o artigo e o § 1 º; segunda parte, o § 2º. 
Aprovei.to 0 ensejo para declarar que vo.tar·ei a favor ·da 1ª parte · mas 

votar·ei .contra o § 2º. .. 
1 

• 

Direi as razões por que .assim procederei. 
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Nesse § 2º S·e diz: 
"A fiscalização da ex·ecução dos mesmos 1contractos caberá á Repartição 

Federal' das Estradas." 
O SR· ·LAMoUNIER GonoFREDo __:_ E' um absurdo. 
O SR. Josp' BoNIFACiü - Esta d '. sp:osição não deve ·ser incluída numa 

lei orçamentaria, ·e não o deve purque revoga ·d-isposições permanentes (apoi· 
adas)' de regulamento ·expedido· pdo ·pO'der Executivo. 

Essa disposição revoga o :regulament.o· da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, o ;regulamento da E·strnda de Ferro Oes1'e de Minas e revoga ainda 
o regulamento tla Inspectoria Federa·! dàs Es.tratla·s. 

·UM. SR. DEPUTADO - que está indubitavelmente nas nossas attribuições.. 
o SR. JosE' BONIFACIO - Mas não ·em lei a!\;nua. . 
O art. 2º do regulamento da Estrada de Ferro Central ·do Brazil .diz: 
"O serviço d·a estrada sie distribu,e pela.s s·eis divisões seguintes: admi· 

·ni•stração ' central e construcção ... " · 
O art. 5° diz: 
A primdra divisão comprehende o ex·pediente concernente a todos os 

seTViços (e indica os :serv·iços) e a r•ealização dos estudo·s das construcções 
dos ·prolongamentos ·e ramaes." _ 

Entr·etanto, por esta ·emenda que se acha em votação, esta construcção 
de prolo·ngamento·s e ramaes ·passa a sier inspeccionada pela repa.rtição da 
Inspectoria d·e Estradas. 

Ai·nda neste regulamento, o art. 1 º diz: 
"Fica crea.da a Insp:ecto.ria Fed·eral das Estradas, .com a focumbencia de 

fiscalizar todos os ·s·erviços, exceptuados o:s das 1estradas que estiverem_ sob 
a administração di·recta da União". 

De modo que a disposição revoga tambem ·este~ regulamento. 
Expondo por esta fórma a questão, es.tou certo d.e que a Camara, vo· 

tando a favor da p:rimei-ra parte, negará: seu voto á 2". (Muito bem). 
E' ·o que impetro dos meus honrados 1wllegas. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. Octwvio Rocha (pela ordem) - Sr. Preside·nte, secundando o 
requerimento do illustre O.eputado por Minas, tenho a declarar que o para· 
grapho 2° da emenda da Commissão é perturbadora. (Apo~ados). · 

A repartição fisca.Jizadora d·e estradas de ferro não poderá absoluta· · 
mente fiscalizar os trabalhos que estão a cargo de outra repartição ... 

O SR. OLEGARro PrNTO - Nem tem engenheiros em numero sufficiente 
para isso. 

O SR. ÜCTAVIQ ROCHA - ... nem tem engenheiro em numero sufficiente 
para ess•e serviço, corno muito bem acaba .d.e ponderar o meu iHustre co!lega 
por Goyaz. 

Era o que tfüha a diz·er. (Muito bem!) 

O Sr. João Sdmpl:i!c:io (,pela ordem) - S>r. Presidente, tive 'ª honra de 
apresentar á ·Commissão e ver acc·eita pela mesma a emenda que vae ser 
votada. 

Vou dizer algumas palavras em relaçãu ao pedido feito pelo illustre 
representante d·e Minas e pelo. meu cunega de bancada, sobre a divisão 
desta emenda par'a ·a devida votação. 

Sr. •Presidente, a emenda m'anda que os contractos de co·nstrucção se· 
j am fiscalizados peJa ·repartição fed·eral por um motivo muiro simples, muito 
natur·al e muito logico. · ' 

Não s-e comprehende que, existindo uma repartição federal' de estradas 
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de ferro, incumbida •dos estudos das estrada~ que se .constroem no extremo 
Norte , no extremo Sul, ou no extremo Oeste do paiz, se negue a essa repar
tição a fiscafü~,a·;ão dos .estudos e da construcção de trechos proxi:mos da 
sua séde, na ~Capital Federal ·e nos Estados visinhos. 

· Esse foi o. motivo pelo qual çlis'Se que simples, logica e naturalmente não 
se pod'a d eixar .de entregar a essa r'epartição a fiscalização dos rama·es ·e prn
longamentos proximos da sua séde. 

Dir-se-á .que a repartição federal não tem pessoal 'sufficiente para ess·e 
servi·ço. Nesse carn, ao Poder Executivo, supremo administrador,. caberá 
mandar addi:r a el-ía os eng.enheiros que nas estraclas alludidas são. incum
bidos da fiscalização. 

Este foi o mot ivo, Sr. Presidente; .Por que o .par.aigrapho 2º está cono~ 
cacto naturalmente nesta emenda. 

Aocre·sce que, send·o esses. rama.es ·e prolongamentos construidos por 
concurrencia ·puNica; sendo os :respectivos contractos registrados pelo Tri
bunal de Con.tas , não se cornprehende que a fiscalização não caiba á repar
tição ·encarregada do serviço em todo o paiz. 

A Gamara de•liberará como entender em sua sabed.oria. 
O paragnpho 2º, porém , é o comp·l·e:mento logico. e natural do paragra

pho ! º . (MuVto bem; muito beim!) 

O Sr. Joa.qllllim Pi·res (pel·a, ordem) - Sr. Presidente, nada menos de 
oito emendas apresentei ao orçamento da Viaçã-o, mandando supprimir as 
gratificaçõe s que são pagas a funccionarios que ex·ercem a sua profissão 
ne~tl\ Capital. 

A Commi ssão entendeu que essas emendas ·d•eviam ter .parecer contra
rio, sob o fundamento ·:lê que as gratificações tinham sido estabelecid-as em 
virtude de regulamentos approvados ·por :!·ei. Ora, Sr. Presidente, se isto 
é logico, logica tambem deve ser a ·rej.eição do § 2º que o nobre Deputado 
acabou d.e dizer que deve ser manüdo corno lo gico e natural. O procedi
mento da ·Commi·ssão, reje'tando as emendas por mim apresentadas e que 
deviam ser log'camen te approvadas, não póde por fórrna alguma deixar de 
a·:::onselhar a rejeição do § 2º que tambem incide ·em regulamentos appro
vados por lei. (Muito bem; muito bem.) 

O S11-. Ri.beiTo Junqueira (peJa o·rdem) Ao ser apresentad.a esta 
emenda, :a maioria da Cornmissão adoptou-a como sua, para ql\·e viesse ao 
plenario como emenda da Cornmissão. 

Depois d e apres.entada, diverso·s collegas da Commissão, ponderando 
sobre a mesma, bem examinando-a, verificaram que rea'lmente ella, além 
de contrariar os termos dos citados regulamentos, poderia trazer complica
ções e inconvenientes .ao s·erviço publico . E', assim, por exemplo, que ha 
uma autorização para uma modifkação no traç·ado da Central entré as duas 
estações do ramal de S. Paulo. 

Approvada que fosse essa parte da ·emenda, esta propria modificação 
na linha da Central estaria sujei.ta, não á direcção da Central, mas á da Re
partição Federal a das Estradas de Ferro ... Assim pens·ando, a maioria da 
Commissão hoje, por meu int·ermedio, vem .pedir a rejeição do § 2º da emenda. 
(Muito bem; muBto bem.) 

O Sr. Raul Fle1mande,s (pela ordem) - Sr. Presidente, .eu n'ão falaria 
depois do refator, si não occorresse a circumstancia de . que S. Ex., assim 
como o orad~r, gue occupa ni;ste momento a tribuna, não tivessem sido ven-
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ddos no seio da Commissã·o em relação á emenda e principalmente em 
relação á par.te que vae voltar. 

O meu voto foi contrario e, se mantém •Contrario pela consideração d·e 
que ainda foi preciso no ·orçamento reforçar a verba destinada á Repartição 
de Fiscalização de Estradas de Ferro com quantia estrictamente necessaria 
para o numero de engent\eros, que deverão ser a:dmittidos de accôrdo com 
os •oontractos de construcção que ·estão em and·amento. O Minis.terio da Via
ção fez uma ·demonstração rigorosa dos trnbalhos .que vão ser feitos no anno 
vi·ndouro e da distfi.buição do serviço para prnvar a necessidade do augmento 
de pessoal. Conseguintemente, si .a ·este trabalho ordinario d·a repartição, ac
cresce o trabalho das ·estradas que o Governo constróe sob a sua directa ad
ministração, ·teriamos do mesmo· modo defici.encia no pessoal da reparti
ção já .autorizado no anno vigente. 

Obtemperou o nobre Deputado pelo Rio Gmnde do Sul que esta dif
ficuldàde poderia ser illidida si ficasse addido ·a esta Repartição de Fiscaliza
ções de Estpadas de Ferro o pessoal a que nas estradas construidas pelo 
governo incumbe o serviço de fiscaliz.ação. Acontece, porém, que S. Ex. ela
bora em equivoco, porque não ha nas estradas de ferro pessoal adstricto 
ao s•erviço de fiscalização, o que l;l.a é o serviço de construcção pelo pessoal 
das residencias com fiscalização, d.o serviço. Esse pessoal, além dess·e ser
viço, faz outros, de modo .que si elle · fosse .alliviado d•esse trabalho, nem 
por isso poderia S·er d.jsp·ensado. 

1Por conseguinte,, não ha conveniencia pubUca .em se approvar esta parte 
da emenda, pefo que voto c-ontra e!la. 

O S1'. P111es':idente - Attendendo ·ao pedido feito pelo Sr. Deputado José 
Bonifacio, vou submetter á votação, por par.tes, a emenda n. 181. 

E' 'posta a votos e approvada a 1" parte da -emenda, até as palavras 
"Tribunal d·e Contas". 

E' posta a votos e regeitada a 2ª parte, ·constituída pelo paragrapho 2º. 

O Sr. Pedro Lagio (pela ordem) - Requeiro verificação de votação. 
:Proced.endo-s,e á verificação, rec·onhece-.ge ter sido regeitada a 2" parte 

da emenda, por 95 votos contra 28. 
São successivamente submettidas a votos e approvadas as seguintes 

emendas da Commissão sob .ns.: 

·182 - Art. 1Em caso de rescisão do contracto relativo á desobstrucção 
e saneamento dos rios da baixada do Estado do Rio de Janeiro , pod·erá o 
Governo, observadas as formalidades das leis vigentes, celebrar novo con
tracto." 

- 183 - A' \'erba 2a - Go.rreios - Eleva-se de 40 :000$ para -a creação 
de agencias ·em Abunam, Villa Murtinho e Guajará-Mirim, no Territorio do 
Acre. ' 

184 - Art. E' 1autorizado o Governo a mandar •construir um canal 
na fagô.a Mfrim, entre Santa -Vktoria e o rio S. Gonçalo, com um ramal a.tê 
Jaguarão, e bem .assim, os pü:rtos de Santa Victoria e Jaguarão, abrindo os 
neoessarios creditos até a quantia de mil contos de réis. 

185 - Con.tinuam em vigor as disposições do n. II do art. 32 da J.ei 
n. 2 . 356,. de 31 de dezembro de 1910, .arts. 39, 40, 53, ' e 54 da lei n. 2.544, 
de 4 de _janeiro de 1912, podendo, em relação a este ultimo, substituir o Go-
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verno pela electrica a tracção .a vapor, uma vez que não haja augmento 
do or'çamento já approvado, e dos ns.- XXII e XL do art 18 da lei n, 2.221. 
de 30 de dezembro de 1909. 

186 - Fica o Governo autorizado ·a transformar em -sub-adminis·tração. 
dos Correios a agencia de lª classe da ·cidade da Barra do Pirahy, podendo 
abrir o necessario credito até 60 :000$000. 

O Sr. Prr•esi1dente - Os Srs. que entendem que o projeCto n. 173, de 
1912, assim ·emendado e a·p·provado em 2ª discussão deve passar á 3'', quei
ram se levanta-r . . (Pa:usa). 

O proj ecto passa á 3" discussão, ind-o antes á respectiva Commi·ssão 
para redigil-o ·de a·ccô rdo com o vencido. 

RBDACÇÃO PARA 3.ª 

A11t. !.º O Presidente da IRe·publka é autorizado a despender, no exer
cido de 1913, pela Repartição ido Mi·nis'terio da Viação e Obras Publicas, 
Sessão ele 1 1 cle ,c.om os s·erviços designaid-os ·nas seguintes verbas, a quan-

Dezem1n·o tia de 12.-042:992$400, ouro, e -162.878:461$640, papel. 

Verbas 

1 ª-Secretaria de Estado . .... . ...... . . 

2ª - Correio.s, augmentada de 54 :974$000 
para gratificação de -40 % aos 
funccionario•s d'a agencia especial 
d'e Santos; 90 :000$ na sub--consi
·gnação "conducção d~ malas, etc." 
para nomeação de mais 50 esta
feta•s internos nas repoartições que 
·executar-em o S·eiiviço de col!s 
postaux e outir.1s em que forem 
julgados neoessarios , e de 40:000$ 
para a e-reação de -ag0enc:iras :em 
Abunan , Vil la Murtinho e Guaj.ará
Mirim, no Territ·orio do Acre .. . . 

3ª - Telegra-phas: 

I - Augmentada de 100 :000$ na sue~ 
co,nsig·nação "·Cons-trucções d-e no
vas ·Ji.nhas, sua conservaçã-o no 
exercido, ·etc. ". " . , ..... ........ . 

II - Comrni•s-são d1as ·linihas telegraphicas 
de Matto~Orosso a Amazonas ... . 

4ª -Subvenções ás companhias de na-
vegaçã·o: ..... . . . . . . ... .. ... . . . . . 

Ouro· Papei 

761 :525$000 

290:000$000 21.855:690$500 

666 : 555$620 21 . 343 : 140$000 

400:000$000 

1 . 663 :700$000 2.455:443$400 
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5" -Garantia de j ·UTOS, fi,cando o capital 
a .que se r·efere o 'p•aragmpho· 
unico da clausula IV do decreto 
n. 7. 973, de 30 de dezembro de 
1909, sob · o mesmo reg'ilmen do: 
decreto •n. 4. 337, de 1 de f.eve-
reiro de 1902..... ..... .... . .. .. 8.415:336$780 1.858:780$060 

6" - 'Estradas de Ferro Federaes: 

I --Estrada de Fenro Central do Bra·sil, 
augmentado · de ' 200 :000$, sendo 
100:000$ piara aux.ili-ar o Governo 
de M-inas na desobstrucção do rio· 
1Para.hybuna, em Juiz de Fóra, e 
100:000$ ·para auxiliar o do Rio 
de Janeiro na desobstrucção dos• 
rios Sant' Annia e S. Ped·ro nas 
proximidades de Belém ... .. . ... . 

e diminui&i d·e 1 :825$ 'Para pessoal jor
naleir<o, na sub-co•nsignação '"Di; 
rectoria"; de 22 :995$ 'Para pes•soal 
j orna.Jeiro , na sub-con.si·gnação 
"Constmcção; de 1 :460$ para 
pessoal jornaleiro •na sub-consi
gnação "4" Divisão"; de 48:180$ 
para 'Pessoal ·jornaleiro, na sub-
consignação "6ª Divisão" ..... . . . 

II - Estrad•a de 1Fenno Oéste de Minas, 
inclusive os -estudos de um ramal 
que ligue 'ª e•stação de Bom Des
pacifi·o á séde do munidpio de igual 
nome ........... . ............. . 

7" - Obras fod 1eraes nos Esta·dos~Porto 
do Maranhão_ ('pessoal e material), 
100 :000$ ;_porto de ·Fortalezia ('pes
•soal e materi·al), 300 :000$; 'Porto· 
de Natal (pessoal e ma-teria!) , 
386 :000$; porto de Cabedello· 
(pesssoal e material) ,. 377:000$; 
port·os, 1bannas, canaes, ribs e cáes 
de Santa ·Catharina ( pesso~1 e ma
teri·al), 289 :000$;. barra e porto de 
La•guna (pessoal e material), 
200:000$; obras do canal da La
guna e Araranguá (pessoal e ma
terial) , 100 :000$; barra e porto de 
Itajahy (pessoal e ma-teria!), 
200 :000$; porto de Corumbá 
( oessoal e material), 300 :000$ ; 
obr·as compl·eme•ntares do porto d'e 
Paranaguá (pessoal e material), 
300 :000$000 .. .... ....... . ... .. . 

51. 900: 193$500 

4 .754:555$000 

2.552:000$000 
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8ª - Inspecitoria de Obnas contra ais 
Seccas, incl ui·da a importancia ne
ces,s•aria ao pagamento das presta
ções dos con1racto1s já feitos, á 
satisfiação dos comppomi·s,sos de 
premios ·assumidos 'em viir,tude do 
decreto n. 7. 619, de 2J d'e outubro 
de 1909, á manutenção de ser
viços ·já installados :e a obras no' 
vas, i'nclusive irrig,ação, .em quaes
quer zonas eri1 que se tornem ne-
'cessarias contra :Js secoas .... ... . 

. 9ª - Repartição de Aguas e Obras Pu-
·blkas ............. . .. ........ . . 

10~-E.sgot·os da Capita.] .federal. ....... . 
11"-J.lluminação da Capibal federal. . . . 
12ª-Inspectoria·s Geral das Esbnadas . .. : . 
13ª-Inspectoria Geral de Navegação ... . 
14ª-I -FiscalizaÇã.o d'e serviços diversos 

II - C. F. de D. e S. da Bai-
xada Flurpinense ............ ... . 

15ª-Empregados add,i·dos ..... . . ... ... . 
16ª-Eventuaes ..... . ... ..... .. . .. ... . 

'· . . .......... . 

1.905:000$000 

2:400$000 

7.000:000$000 

5.644:885$500 
5.036:865$000 
2. 185:980$000 
3.402:260$900 

152 :605$000 
60:000$000 

593:801$140 
117 :880$000 
150:000$000 

Art. 2.º Eca o Governo autorizado a a·dquirir ou mandar construir edi
ficios para Correios e Telegrap.hos, conjuncta ou separadamente, nas ·1ocali
dades ·on<de houver predios alugados, uma vez .que a Jmportancia do aluguel 
corresponda, no. mínimo, a 7 ºIº do preço da 1acqui.sição ou da c-onstrucção, 
que ·será pago em apolices da divida publica ao par e de juros de 5 ºJº, pa
pel, cuja emissão S·e·rá feita pelo 1Ministerio da Fazenda, mediante a demons
tração da rel·ação entre ·o preço da construcção ou acquisição. 

Art. 3.º Fica ·estabelecida para os funcdonario,s dos Corre.ios do Pará 
a gratificação regional de 40 º·I·º. 

Art. 4.° Fica o Governo autorizado a despender avé 150 :000$ com a mon
·tagem de uma estação radio-telegraphica . na capit·al do Ceará. 

1Art. 5. 0 Fica o Governo •autoriza·do a despender até 250 :000$ com a 
montagem de uma estação radio-te'1eg:raphica em Porto Murtinho, no Estado 
de Matto Gros·so. 
· Art. 6.º E' o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Amazon 
Telegraphic Company, ·no sentido :de rever o contracto desta companhia 
afim de serem as actua·es tarifas telegraph'.cas reduzidas ao minimo pos
sível, sem onus para o Thesouro. 

Art. 7.° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir ao Ministerio 
da ViaçS.o e Obras <Publicas o credito d·e 400 :000$ para as despezas com a 
constrÚcção .de uma linha especial para o serviÇo telegraphico entre _a Ca
pital Federal e a do Estado de São .Paulo. 

Art. 8.° Fica o Governo autorizado a subvencionar: 
a) coin 80:000$ a companhia de navegação entre P.õrto .klegre e Rio 

Grande; 
b) com 30 :.000$ a Companhia Nadonal de NavegaçãQ e Industria para 

auxiliar a navegação ·entre PO'rto A'legre e Santo Antonio da Patrulha, pelo 
rio dos Sinos; Santo Antonio da Patrulha e Conceição do Arroio, pela la-

/ 
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goa de Barros; Conceiçã-o do Arroio e S. Domingos do Torres, pelas lagoas 
existentes entre Torres e Araranguá, no Estad-o de Santa ·Catharina; 

e) com 30:000$ a empreza de navegação que se propuzer a fazer o. ser
viço ·de cabotagem fluvial nos rios Negro ·e Iguassú, no Estado de Paraná. 

d) com 30:000$ a ·companhia .de vapor de cabotagem fluvial para o 
.serviço de transpo.rtes de pas.sageiros e mercadórias entre a capital da 
União, Cabo Frio, Macahé, S. joão da Barra, Itabapoana, Campos, S. Fidelis 
e Muriahé; 

e) com 30:000$ a quem •se propuzer, a juizo do Poder Executivo, a fa
zer a navegação do rio Paracatú, desde a fóz do s. Francis:co até o porto 
de Burity . 

. Em .todos esses ·Caso.s as tarifas ficam sujeitas á prévia .approvação do 
Governo. 

Art. 9.º E' o Poder Exe~utivo autorizado a conceder á Companhia Mo
gyana de Estrada d·e Ferro, sem ·onuis para ü Thesouro, privilegio pa:ra 
construir, usar e gosar de um ramal ferreo, que, partindo de Canôas, São 
Paulo, vá á villa de Arceburgo, em Minas Gern~s. 

Art. 10. Para os fins de regularizar os prazos, fica o Governo autorizado 
a rever os contrnctos da Companhia da•s Estradas de Ferm :do Norte do 
Brazi.1, approvados pelos decretos ns. 3.812, de 17 de outubro de 1900, 8.123, 
de 28 de julho de 1910, e 9. 171, de 4 de dezembro de 1911, reunindo-se em 
um só, sem .alteração dos favores e o.nus nelles consigna·d·o·s. 

Art. 11. Pa:ra construcção das linhas já autorizadas pertencentes ás es
tradas custeadas pela União, suas ligações, ramaes, prolongamentos, inclu
sive de Pirapora ·a Belém, alargamento de bitola e off(cinas, fica o Governo 
autorizado a fazer as necessarias operações de credito até 20. 000 :000$, sen
do 5.000:000$ para o prolongamento de Pirapora a Belém, não podendo essa 
importancia ser desviada para •compra de material ou outro fim que não 
a construcção propriamente-. 

Art. 12. Fica o Governo autorizado a levar a effe ~ to a construcção do 
treoho de .Pindamo·nhangaba a Taubaté pas·sando por Tremembé, modi
fkando assim nesse trecho o actua.\ traça·do da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, podendo, para tal fim, por conta do credito destinado á cons.trucção 
de linhas autorizadas, prolongamentos, etc., despender até o maximo de 
800:000$000. 

iA.rt. 13. Fica o Governo Federal autorizado a contractar com a Com
panhia Estrada de Ferro São PauJ.o .;Rio Grande, ou com quem maiore~ van
tagens offerecer,. o prolongamento desta estrada, cuja linha ferrea deverá 
partir, ou da cidade da União da Victoria ou da cidade de Guarapuava (em 
Palmas, Campo-Erê até o Barracão, nas •Missões da Argentina), á rêde fer
rea da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 

Art. 14. fica ü Governo autorizado a entrar em ac·c·ôrdo com a Compa
nhi·a Estrada de Ferro S. Paulo-mo Grande, linha Sorocabana, para fazer 
derivar um ramal que, partincjo de Faxina e passando por Apiahy, Ribe:ra e 
Serro Azul, tenha como ponto terminal o magnifüco porto de Guarakusseba. 

Art. IS. fica o Presidente da Republica autorizado a -contractar com a 
11he Great Western of Rai!way Company, arrendatar.ia da Estrada · de Ferro 
Centra:! de Pernambuco, a construcção de uma 'linha ferrea de penetra·; ão, 
que parta ·do actual ponto terminal desta estr.ada, ·e da qual serão construi
dos annualmente 60 kilometros. 

Par.a eUeito desta autorização o Governo poderá entrar em a·ccô-rdo com 
a me.sma .companhia, no sentido d·e serem modificadas as porcentagen·s que 
eUa actualmente paga pelas 'linhas ferr·eas que ~he estão ar.rendadas, ou ap
pli.car á referida ·construcção o regímen estabelecido no art. 3º da J.ei · n. 1. 126, 
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de 15 de dezembro de 1903, fixando-se em 50 :000$ o preço maximo kilo
metri.co da construcção. 

Art. 16. fiica o presid·ente d'a RepubEc·a autorizado .a entrar em ac
côrdo com a The Great Western of 1RaHway- Company, parn o fim de in
corporar as linhas foderaes a ella arrendadas á Es.trada de Ferro de Ribeirão 
a Bonito, no ·Estado de Pernambuco, de propriedad·e da referida companhia, 
contrncta·ndo ao mesmo· tempo com ella a coinstrucção do pro.Jongamento 
da citada estrada, da estação de Cortez 'ª Bonito ou de outrn ponto mais 
conveniente ent•re as estações de Ilhas das F!or,es e ·Cortez, at·é aqueHa ci
drude, de a•ccôrdo com o regímen estabelecido no ar.t. 3º da lei n.' 1. 126, de 
15 de dez0embro cle 1903, fixando-s·e em 60:000$' o preço maximo do kilome
tro da construcção. · 

Art. 17. Fica o P'residente da · Repub\i.ca autorizado a .contractar com o 
engenheiTO· José Antonio Saraiva, ·ou com quem melhor·e'S v.arltag·ens off.erecer, 
conforme o regímen estabdeddo· no art. 3° da lei -n. 1. 126, de 1903, a con
stmcção ·de uma 'linha ferrna, ·na extensão de !32Jklm,500, partindo do Re
cife â cidade de Pedras de Fogo, na •Paora>hyba, não excedendo de 62:000$ o 
preço maximo kil-ometrico ·d'e· construcção, sendo :aprov·eit&dos os estudos já 
feitos pelo mesmo· engenheko -·e .appTOvad·os pelo governo do Estado de Per
rnumbuco. 

Art. 18. Fica o Governo auto-rizado a man;dar construir, conforme o 
regímen •estabelécido pela lei n. 1 . 226, de 1903, uma linha ferrea partindo de 
Ayrão ou ponto mais proximo ou conveniente de Manáos ·e dirigindo-se ás 
fronteiras d.e Venezuela pelo valle do rio Negro no Amazonas, não exce
dendo de 70 :000$ o ·preço maximo kilome't.rico de construcção. 

Art. 19. fica o ·Poder Executivo .autorizado a conceder um auxilio de 
35 :ü00$ por kilometro para a constmcção de oest:mdaos de forro de pene
tração :de bitola de 1 metro que, partindo dos pontos mai.s convenientes da 
região .amazonica, preencham os seguintes fins: 

1 º, que augmentem immediatamente a·s producções das ri·quezas naturaes 
e o seu melhor ap·rov.eitamento; 

2º, quê as suas margens possam ser colonizadas· ·e nellas possam com 
vantagem ser estabelecidas as diversas industrias agricol•as; 

3°, que ponham em .communkação pontos até ho·je inexplorados ou es
trategkos, o·u terminem em pontos fluviaes onde a navegação seja franca 
du!'lante o anno· inteiro; 

4º, que revertam á União no praso d·e 90 annos sem onus algum para o 
T1hesouro. 

tArt. 20. O pagamento •só se fará por trechos de 10 kilometros ho mí
nimo, int·eiramente promptos, .e na especie estipu.lad•a pela 1-ei n. 1. 126, de 
13 de dezembro de 1903. 

Art. 20. fica o· Poder Executivo autoriz·ado a promover a con~irucção de 
uma estmda de ferro partindo da cidade da Labrea,, no Estado do Ama
zonas, á ViUa IRio Branco, no Departamento do Alto Acre, com ramaes pa•ra 
Senna •Madureira, no Alto Purús, e cidade do Xapury, sob as seguintes 
clausulas: 

a) a estmd.a terá um metro de bitola, ·sendo o peso dos · trilhos po·r 
metro corrente de 32 kilos, sendo ·a rampa maxima de 1 ,.S ºIº; 

b) a tabella dos fretes cobrada pela estrnda deverá ser approvad·a pelo 
Governo Federal; · _ 

e) o Governo conced·erá uma "->ubv0enção ki<lometrka para a construcçao, 
que não p./J'derá exceder a s·etenta contos de réis ou seja 70 .ºIº menos .do 
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custo kilometrko d.a Estrada de Ferro Ma·deira-Mamoré, agora construida 
na mesma zona. 

d) os constructores ·Obyd•ecerão integralmente as prescripçõe·s technicas 
estatuidas ·pel.a Rep·a-rt.ição Fisical de ·Est•radas de Ferro . 

Os constÍ'uctores ou empreza que para esse fim se ·organizar, terão· o 
arrend•amento pelo prazo de nov.enta annos, fi.ndo ·os quaes passará para a 
União. 

Art. 21. Fica o Governo •autoriz.ado a .fazer a despeza necessaria com a 
construcção do pro.Jo.ngamento da estrada d·e ferro, do Estado ·da Parahyba, de 
Picuhy a Pa-to•s, de a·ccôrd·o com a lei n. 1 . 225, de 15 de dezembro de 1903, 
nã:o devendo a d·espeza a effectuar-se exc_ed•er a lmportanci.a de 50 :000$ por 
kilometr.o. 

Ar.t. 22. fi.C'a ·O Governo .aut·oriz.ado a fazer a despeza necessari.a com a 
oonstrucção de uma estrada de ferro ·que, partindo do ·Porto de Mossoró, 
atraves·se os Est·ados do ·Rio Grande do Norte e Parahyba .e vá e·ntr·oncar no 
ponto m.ais conveniente da rêd:e de vi.ação :f.errea do norte do Br asil, oqe ac
côrdo com .a ki n. 1.225, de 15 de dezembro de 1903, e o numero XXV1I ao 
•art. 17 d.a •lei n. 1.145, de 31 de d·ezembro <le 1903, ·que continúa e.m vigor, 
não devendo a despeza a effectuar-se ·ex.ceder a importancia .de 50 :000$ por 
kilometro. 

Art. 23. ficá o Gov·erno autor.izad·o a contrnctar oom quem melhores 
vantagens apresentar ou em egualda;de de oondições com o ·Cidadão José Do
mingues Mendes, por si ou por emprez•a que organizar, a ·construcção de 
uma •estrad•a de ferro· que, partind·o da bahia Cabral·ia, no E·stiado da Bahia, 
s·e dirija a Parncatú, no Estado de Minas Geraes, ligando as cid·a.des e po
voações de Salto Gr.ande, Salinas, Grão-Mogol, M·ont.es Claros, Jequitahy, Pi
rapora e Paracatú, de :accôrdo com os decretos ns. 7.562, de 23 .de •setembro 
de 1909, e 7 .878, de 2S de fevere iro de 1910, .não devendo a média da uni
.qade kilometrica exceder o preço de 50 :000$, attendendo o requerimento 
apres·entado pe.Jo mesmo cidadão . . 

Art. 24. Fica ·O Go.verno autorizado a prolongar a Estrada de Ferro de 
Al.agoinlhas a J oazeiro ('Estafo d.a Bahia) á cidade de Thereziha, passando 
por Pau.lista, Jaicós e Oeiras (Estado do .Pi.auhy), despendendo no pre
sente ·ex•ercicio até 5.00 :000$000. 

Art. 25. Fica o Governo autor.izado a -oontractar •com ql!em melhores van
tagens :apresentar ou, em igualdade de condições, ·COm os ·Cida.dãos Dr. José 
Getul'o :Monteiro, Asdrubal Augusto do N.a•scimento e Martinho Chaves, por 
si ou ·emprez:a ·q\le ·organizarem, a construcção de uma estrada de ferro que, 
partindo das ruinas de Santa Maria, na fóz de ·Iguassú, no Estado do Paraná, 
atravesse as zonas de "hervas desse Estado, chegando a Salto Grande de Pa
rana.panema, Estad·o .de 'S . . Paufo; siga na direcção de Campos Novos, cru
zando a Estrada de Ferrn Noroeste do .Brazi! na •estaçã·o de Samta Cruz, pas
s·ando os rio•s Tieté e Turvo e penetre no Estado de Minas Geraes; sir va a 
Araguary Estrella do· Sul , SoÍed.ade Paracatii, S. Lui-z e Carapinas, nesse Es
tad~o; ·entne .no Estado de Goyaz, passando em Formos.a e S·e .desenvolva pelo 
vali e do rio Maranhão; pas•sando .em Pifar, a:té internar no territori·o do Es
tado de Matto Gro·ss·o, ·nas, proximida.d.es da c·onfluencia dos rios Araes e 
Pindahyha, atravesse o rio Manso, servindo- a Rosario, Tres Barrws e Trom
bas, pmcurando os campos de Pareci o, atravessand·o o val.le do J amary até as 
vizinhanças d.e sua ·embo.cadura no Madeira e attingindo Santo 'Antonio, ponto 
teiiminal , donde parte ra Estrada de ·Ferro Mad.eira a Mamoré : 

A .concessão será feita de .accôrdo com os decretos ns. 7. 502 de 23 
de. setembro de 1909, e 7 .878, d·e 28 d·e f.evereiro de 1910, não devendo a 



inédi.a da unidade kilomeJrica exceder o preço de 50 :000$, attendendo-se as
s!rn ao requerimento apres·entado pelos mesmos ci.dadãos ao Congresso. 

Art. 26. Fica o Governo autorizado a contractar com a Companhia Mo
gyana de Estradas de Ferro e Navegação, ou com quem mais .vantagens o.f
ferecer, sob o regimen da .Jei n. 1.126, de 15 d:e dezembr·o de 1903, a con
strucçã10 de um rama•! que, partindo do ponto mais conveniente, em traf.ego, 
da linha ·de Uberaba a Ar.aguary, termine na cidade d:e Estrella do Sul, po
dendo .emittir apo•lices até ao valor de 3.000 :000$ p.ara attender á d•espez·ã 
com a ref.erida construcção. 

Art. 27. Continúa em vigor o .art. 18, n. XiLlII, 1º e 2º, da lei n. 2.221, 
· de 30 de dezembro de 1909, podendo o Governo ·abrir credito até a impor

tancia de 3. 000 :000$ para attender á de·speza .com os estudos e constru-cção 
da estrada de ferro e ramal a que se refere a citada d'isposição. 

Art. 28. fica ·o Governo .autorizado .a incorporar ao plano da viação fer
i'ea bahiana a Hgação da Estrada de Ferro Central da Bahia á Estrada de 
Ferro de Nazareth, d·e propriedade do mesmo Estado, construindo um ra
mal, que partirá do ponto mais adequado desta estrada até o porto de Sa
linas, não podendo despender na vigencia desta lei mais de 3. 000 :000$ com 
a·s o broas necessari:as. 

Art. 29 . .Para a construcção .dàs estradas d.e ferro constantes dos artigos 
retro, uma vez que sejam de interesse geral, o Governo poderá emittir apoc 
!ices papel, de juro de 5 º [º ao anno·, mediante as seguintes condiçõe•s: 

a) As apoiices serã!o emitüd·as ao par e entregue·s ao construotor á 
medida que ·O mesmo fôr concluindo e pondo em trafego tl'echos nunca in
feriores a 10 kilometros'. 

b) A' medida que o· Go.verno fôr recebendo e pa•gando o·s trechos postos 
em trafego, .irá fazendo arrendamento provisorio dos mesmos ao constructor, 
não ·levando em conta da renda o transporte do pessoa.J e material destinado 
á co·nstrucção da estrada. 

e) Terminada .que seja a construcçã·o .da estrada e po·sta toda ell.a em 
trafego, o Gov•erno charna'rá, por edHaes com o prazo nunca inferior a seis 
mez·es, concurrencia para o arrendamento definitivo ·e com o prazo rna
ximo de 60 annos. 
- d) Para o arrendamento defintivo o Governo levará em consideração, além 

de outras condições, a quota de a:rrend.arnento, a barateza dos fretes e a sua 
revisão qu.inquiennal, de accôrdo com o desenvoJ.vimento do trafego e a con
veniencia de protecção a tal ou qual genero d:e producção. 

e) Para o arrendamento· defint1ivo terá pref.erenci.a o constructor. 
I. Essa preferncia se estend:e ainda que a sua proposta, avaliada em 

dinheiro, sej.a inferior a 4 º [º sobre a quantia correspondente .a 10 º[º do custo 
tota·l da estrada. · 

•II. Desde .que não se verifique a hypoth:ese do n. 1, o Governo, ao con
ceder a · outrem o arrendamento, dará ao .constructor, a titulo de :bonificação, 
em apoiices-papel de 5 º[º, uma q·uantia correspondente a 10 º[º do custo 
total da estrada. 

f) Desde que a quota d•e arrendamento exceda .a qua<ntia necessaria ao 
pagamento dos juros das .apoiices emitüdas para a construcção da estrada, 
e que terão essa declaração, o .ex·cedente será appli·cado·,, annua.lmente, na 
amortização das mesmas .apoiices, a qual será feita por compra, se estive
rem ·eHa•s .abaixo do ·par, .e por sorteio, si estiverem ao par ou acima. 

§ 1. Igual regímen deverá ser applicado ás outras estradas de ferro <!_e 
concessão federal, ainda não contractadas. 

§ 2. O Gov.erno poderá, pelo proces.so deste artigo, lettras a e b, con
tractar a constru•cção· dos prolongamentos e :ramaes das estradas de ferro 
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•custeadas pela · Uniã-o, devendo, nesse .caso, ser o pagamento feito por tre: .. 
•chos de 10 kilometros, promptos para ·o trafego com o desconto da ·quotá ' 
·correspondente ao material rodante e augmento dã-bg,q-ifjcaçã9 a .. ~i.'tie se 
Tefere -0 n. II da lettra. f. . 

Art. 30. Fica o Governo autorizado a _:substituir a constr..Ú-ççã-0, já contra- · ·· 
..t:tada, da ·linha ferrea de S. Bo11j a a S. Luiz pelo prolongai'nent9· do: · ràinat · ·•· 
de Quara'hy a Alegret~;, deste ponto a.té Santiago. do Boquei,;ao, sem au- . 
..gmento de novas des·pezas. 

·.r.·. 

Ar-t. 31. :•i·ca o Governo autorizado a promover: • ..... 

a) a construcção do prolongamento · da vüa-ferrea qu.e vem de S. Luiz " 
.-e S. Borj a á ·estação de S. P.edr·o, . deste ·ponto até Pelofás, passando pox. 
S. Sepé Caçapava e Cangussú; - ·· · 

b) a construcção do ·prolongamento da linha ferrea de Sant'Anna .• d.o . 
. Uvramento a S. Sebasti~_o,. deste ponto até Pedras Bran·cas, ·passando · por. 
:Lavras, Caçapava e Encruzilhada; · 

e) a ligação do Caçapava a S. Gabriel. 
d) o prolongamento da Estrada de !ferro S. Luiz até'" á colonia Serr:o 

.. Azul, entroncando com a de Cruz Alta ao Ijuhy; 
e) a •construcção de uma estrada de forro da União de VLctorfa á Fóz . 

. do Iguassú . .. 
§ l.º A construcção dessas •estradas de ferro será ' fei.ta pór concessão-' 

_para exploração, uso e goso, mediante concurrencia publ~ca, sem onus para: 
o Thesouro, por prazo nunca superior a 90 annos, findos os quaes dar-se~ha 
a .reversão para a União, ou· pelo regimen da lei n. 1. 126. de 15 de dezem-

1Jro de 1903. · · · · 
Art. 32. O Poder Executivo, na vigenci·a da presente lei, fará concluj.r os 

· estudos •da Estrada de Ferro de coroatá ao To.cantins, no ' •Esfadó do Ma
ranhão, podendo para isso abrir os neces·sa.rios creditas, até á quantia de 

.300:000$, observadas as d1isposições da lei n. 1.126, de 1903. 
' Art. 33. Fica revogado -0 ar.t. 35 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 , . 

Art. 34. Fica o Go.verno ·autorizado a fazer acqui·sição da, .. Estrada de 
Ferro Juiz de f.óra a Piáu, como prolongamento da linha Auxiliar· da .Central, 
_pelo preço maximo de 50 :000$ o kilometro, fazendo para isso a•s necessa.rias · 
.·operações ç!e credito. ·· 

•Paragrapho unk-0. fica igualmente autorizado a prolo.ngar a Estrada 
de F•erro Juiz de Fóra a Piáu a.té Leopoldina, bem assim a . l.igar a mesma 
Estrada de Ferro Piáu .com o ramal ·ae Palmyra a Pirangá, ·fazen!l.o entron
.camento no ponto mais convenie·nte desta ramal da Central. . .. 

Ar.t. 35. fica o Gaveto autorizado "' fazer os serviços necessarios · de 
dragagem nas represas do .rio Muriahé (Estado do Rio de J::i·neiro), bem 
como a desobstrucção e 11irnpeza dos rios da baixada noroeste do Estado do 
'Hio, municipic rl"! 'M!'~·ffhé .e <:>mpo•s, e bF.m B .~sim fl. prom1Jver a de;:;obstru
•CÇão dos rios Sant'Anna, S. Pedro, Santo Antonio e Guandú no mesmo Esta-· 
.:do e limites com o Dis.tricto Federal. 

§ 1Para execução dos serviçós constantes deste artigo o Governo fará · 
as operações de credito de que trata o § 1 o do art. 58 da lei n . . 2. 544, de 4 
.de . ja.neiro de 1912, cuj a·s disposições vigor.a.rãa para esse effeito. 

Art. 36. Fica o Governo aútorizado a mandar fazer estudos p.ara melho· 
Ta1mento dos portos de S. Sebastião e Cananéa, no · Bstado de S. · Paulo, des- · 
:péndendo até a .quantia de 60 :000$000. ... · 

Art. 37. Fica o Governo autorizado a auxiliar a dr-agagi;:m. e melhora-
.m,ento do rio Cuyahá 1com a quantia de 100 :000$000. , __ ,,, · '' 

Art. 38. Fica o Go.verno autorizado a despender .até a quantia de 50 :000$ > · 
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com a ·desobstrucção e rectific·ação do lento do r io Sengimirin, na cidade de 
S:3:nto Amaro, Estado da Bahia, conclui·ndo as obras ora paralysada·s. 

Art. 39. Fica 10 Governo autorizado a mandar conduir ·os estudos d<>
porto de S . Luiz do _Maranhão, despendendo p·ara este fim até a importancia. 
de 300 :000$000. 

Ad. 40. füca o Governo autorizado 'ª despender até a quantia deo. 
400 :000$- com acquisição de mais uma draga · de urgente necess.idade para 
a:cuc!.ir á remoção das arêas que invadem cada vez mais o poTto, respectivos. 
bàtelões •e rebocador ·para o transp·orte dos productos da dragagem, em São . 
Luiz di;> Maranhão. 
. Art. 41. O Governo fica autorizado a despender afé a quantia de 200 :000$, 

no pré·sente exercido, pela Ins.pectoria ·de Portos, Rios e Canaes, com o · 
serviço de desobs.trucção do leito do I'io Goyanna , no Estado de · Pernambuco,. 
c_o:mprehendi.do· ·entre a barTa do de Pontinha e a cid·ad·e daquelle mesmo no
me, .podendo des·pender mai's a quantia de 50 :000$, tambem no presente ·ex•er·
cicio, si aguella primeira import·ancia fôr insufficiente para estender aquelle·' 
melqoramento .até Iguarassú. 

· Art. 42. fica o Governo autorizado a despender até ·100 :000$ com ll!S 

obras de ·protecção ás margens da ilha de Itaparica, município do mesmo 
n'ome., ·Estad·o da Ba'hia, .de accôrdo com os estudos já realizados. 

. Art. 43. Fica ·o Governo autorizado a despend.er •até a quantia de 
1tlO :0.00$ com a abertura da barra commum d·as lagoas Norte e Manguaba, no 
É•s t,a·do 1d.e Alagoas ,, bem como com a desobstrucção dos r ios pnincipaes que~ 
nella escoam. . 

Art. 44. O Governo contractará com quem fuaiO'res vantagens of.ferecer· 
a d e~obstr.ucção do canal de Macahé a Campos, podendo despender, dentro. 
do exercicio , até a quantia de 300 :000$000. 

.. 1Art. 45. fica o Governo .autorizado· a mandar construir um cáes no porto . 
da' ·cidade d.e Trherezi.na, Estado do 'Piauhy, ·para -o ·serviço de atr.acação de 
vapores .que demandem aquella cidade, ·de accôrdo com os estudos já feitos , . 
para o que poderá despender ·Mé 200 :000$000. 
, Art. 46. Os serviços relativos aos melhoramentos do s portos da Repu
'bi.ica serão custead'os com o ·producto do fundo de 2 %, ouro, ·na fórma \l. C» 
regu'iamento que fôr dado á Caixa e>Speci.al dos Portos, annexa á respectiva 
inspectoria , fióand·o o Governo autorizado· a a•brir os necessiarios creddtos . 
para àttender ás despezas c,om as · commissões e fiscalizaçõe·s, emquanto não . 
estiver re.gulamenta·da a referida Gaix;a ou forem i·n·sufficientes. os seus sal-
dos, até a quanüa de 2. 500 contos. 

•Arot. 47. ü Governo contrac-rará com quem mais vantagens offerecer e · 
de a·ocôrdo com a lei dos portos da Re·publk a, decreto n. 6.368, de 14. de 
fovereiro ·de 1907, as obl'as do porto da·s Torres do Estado do Rio Grande 
do Sul, podendo despender para esse fim até a quantia de 20 . 000 :000$, . 
our o . 

Art. 48 . O Governo custeará ·pela Caixa Especial de que trata o de- · 
ereto· n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907, as obras e me'lhoramentos de · 
portoos _e rios navega veis já iniciados, podendo de·spender 100 :00,0$ com os . 
melhorametnos e dragagem do porto de Antonina; 440 :000$ com 'ª des· 
obstrucção do rio P.aracatú; da barra de S. Francisco .até o porto de Burity ; . 
7 . .ZOO :000$ com a continuação da re·ctif.i.cação , des·obstrucção e a dragagem 
ao rio Paraguassú, no E&tado da -Bahia; 300 :000$ com os melhoramentos do · 
porto d·e Amarração, no Piauhy. · 

§· 1.° Desde que os recursos lhe permittam, o Governo providenciará para 
a immediata execução das obras necessarias á conclusão do·s melhoramentos. 
r eforid·os nest:e artigo. 
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§ 2.º Por conta da mesma Caixa Especial. e nos termos do d.ecreto nu~ 
mero 6.368, de 14 de fe.yereiro de 1907, o Governo poderá pro.mover :t 
çonstrucção do porto de Nictheroy, despendendo com o mesmo até 12.000 :000$, 
e bem assim .as ·obras de melhor·amento de portos, rios navegaveis, :lagôas e 
<:anaes da Republica que julgar mais urgentes e uteis.· 

§ 3. º P.ara reforço '" da·s quantias prov.enientes d·as operações de cre
dito feitas de accôrdo com -o art. · 3º ·do .decreto n. 3.368, de 19Q7, poderá o 
Governo fazer operações complementares ,, cujo· serviço de juros e amortizã
ção não ultrapa·sse a dotação animal de réis 1.500 :000$000. 

§ 4." Das operações de credi·to resultante da autorização contida .no· § 3º, 
serão app!icados pelo menos 20 ºI º no·s serviços de rios. navegaveis e canaes. 
nos ,Est>ados não dotados de alfandegas. 

§ S.º Nos termos e de accôrdo com a letra b) do § 1º , .art. 2°, do regula-· 
mént'o· a•pprovado pelo decretei n. 9. 078, de 3 de novembro de 1911 , fica o· 
Governo ,autorizado a conceder, mediante concurrencia publica e a quem 
maiores vantagens offerecer, a construcção , uso e go·so dos portos de Iguape, 
em S. Paulo·, Oaravdlas, na Bahia, e quaesquer ·outros, que julgue de conve
niencia, não podendo , porém, nos contractos de concessão tornar ·dependen
tes dos mesmos a cobrança e o quantum de taxa a qu e se refere o n. 2, do· 
.art. 4º, do decreto n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907. 

Art. 49. Fica o Governo autorizado 'ª -despender até a quantia de 100 :000$, 
· para 1impeza dos r·ios •Po·sse, Caiuaba e Itaypú, no município de Iguassú até' 

S. Bento, não comp.rehendidos no ser.viço da ·bai x·a·da flum inense. 
Art. 50. Fica o Governo autorizad·o a promover a dragagem e ·desobstru

cção do canal do rio Capi1beribe, .entre a ponte do Recife e a .Ponta dos Coe-· 
lhos, podendo despender até 150 :000$, por .conta do Porto de Recife. 

Ar.t. 51. Aos funccionarios do Minis·terio d·a Viação, na região do Ama-
zonas, füca 'Concedida 'ª ·gratificação regional de 40 ºJº . 

Art. 52. Na vigencia da presente lei , a constru•cção d e qualquer trecho, 
ainda não concedida, de ramal ·ou prolongamento de estrad as de ferro custea
das ou dirigid·as pela União, sómente se f.ará mediante prévia concurrencia. 
pub lica, de accôrdo com a -legislação em vigor. · , 

§ 1.º Esses 1contractos d e construcção •serão feito·s pelo· Ministerio da 
Vi.ação e submettidos .ao registro do Tribunal de Contas . 

Ar-t. 53. •Em caso de rescisão .do contracto relativo á desohstrucção e 
saneamento dos rios da baixada do Estado do Rio de Janeiro, poderá o Go
verno , observadas as forma'Ji.dades das leis vigente·s , celebrar n o.vo con-
tta-cto. · 

Art. 54. E' .autorizado o Governo a mandar construir um canal na Ja
gô a Mii rim, entre Santa Victoria e o Rio S. Gonçalo, com um ramal até ]a
gua rão, bem .assim· os ·portos de Santa Victoria e J agua rão, abrindo os neces·· 
sa•r.i os creditas at>é á qwantia de mil conto,s d·e réis. 

Art. 55. Fica o Governo autorizado .a trans<formar .em sub-administração. 
dos Correios .a agencia de l " classe da cidade da Barra do Pir.ahy, podendo· 
abrir ·o necessario credito até 60 :000$000. 

Art. 56. Continuam em vigor as disposições do n. II do art. 32 da lei. 
n. 2 .356, de 31 de dezembro de 1910; ,af!s. 39, 40,. 53 e 54 da lei n. 2.544,. 
de 4 de janeiro de 1912, podendo em relação 'ª este ultimo, substituir o Go-· 
verno pe'l a •electrica a tracção a vapor, uma vez que não· haja augmento do· 
orçamento já appwvado; dos ns. XXII e XL do art. 18 da lei n. 2.221 , de 30 
.d!e dezembro de 1909; ns. XVIII, LI, LX e LXm do art. 32 da lei n . 2.356, de· 
10 de dezembro de 1910; do .art. 49 § 1 ~ podendo 1abr.ir credito até 1.500:000$, 
da lei n. 2. 356, de 10 de dez·embro ·de 1910; do art. 36 ·e n. IX do ·art 58 
da 'lei n: 2:544, cle ~d: janeiro ?~· 1912; do art. 38 da lei n. 2.356. de 31! de 
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. ~zembro _de 19 l O, padendo 1abrir credito até 70 :000$ e do n. IV do art. 52, 
cfa lei n. 2.544, de 4 de janeiro del912. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1912 - Ribeiro Junqueira, 

Presidente e Rei.ator. - Antonio Carlos. - José Bezerra. - Galeã() Carva-· 
fhal. ~ Octavri.o Mangabeira. - Pereira Nunes. - Caetano 'de Albuquerque. 
- João Simpl.ici.o. - Homero Baptista. - Feli.x Pacheco. 

... ' 



NOTA· 

Em 18 de dezembro entra em 3" di•scussão o projecto. Oram os Srs. 

Octavio Roch a e Joaquim Pires. São lidas eme ndas. Em 19 oram os Srs. Tor

quato Moreira, CamH!o ·Prates , Raphael Pinheiro e Pires de Ga,rvalho·. São 

lidas emendas, sendo algumas rejeitadas. E' encerrada a· discus•são. 

.._I 





3ª DISCUSSÃO 

O Sr, Otc;tavlc'O Rocha - Sr. ·Presi·dente, deséjo, em rapidas palavras, 
j ustifi·C·ar álgumas ·emendas por mim formulada·s •sobre este orçamento. Ellas 

signi fica!J1 apenas uma pequena collaboração. O traba
-c'Sessão ele 18 à e Ilho mai·or já está feito pe1o Hlustre e eminente léader da 

Deze-m1n·o cada minelra, o Sr. R:beiro Junqueirá, proveGtO relator 
deste orçamento. 

Não é demais, Sr. Presidente, deixar aqui· ·consignado o meu vivo applauso · 
ao notavel trabalho d·o digno re1ator, nome feito nesta casa, onde gosa do 

·mais alto quão justo conceito·. 
Não vou pois, Sr . Presidente, fazer obra de critica, .. apenas formular 

'emendas concernente:·s. a detalhes, que não .alteram o plano geral deste orça-
-mento. · 

Antes, porém , de fazel-o seja-me lidto d1izer algumas palavras. que· tra
<duzem o meu modo de pensar sobre este departamento da administração. 

iPens·o que a nossa maior •aspir.ação deve 'Ser o de·senvolvimento da nossa 
·viação , a par da diffusão do ensino, -isto é, promover o desenvolvix;nente> 
'<las extensas zonas abandonadas que ·e·stão a despertar os olhares cupidos do 
,.extrangeiro e dar com.bates sem tregu•a ao analphabeüsmo. 

Viação ·e instrucção, ·eis um excellente program:ma de governo. 
Ass1:m entendendo, Sr. Presidente, ·eu IJão éogl·taria em fazer econ0-

·mias ne'ste orçamento, o mai·s importante do Brazil. -
Ha quem diga que não devemos poupar sacrifkios para transformar o 

··Brasi.1 em nação armada. Em ter.mos, :eu talvez 1esteja de accôrdo com essa 
asserção. Mas , mui·to maior e muito mais p·a1pitante é a neces·si.dade de at
:t ender ·á nossa viação. E' o ponto de partida da nossa . grandeza. 

Estamos, a1ind.a, Sr. 1Presidente, na infancia da vi•ação . 
Temos 28 ínil kilometros de es·tradas de ferro para servir uma super

'frcie de 8. 525 . 740 kilometros quadrados. 
Podemos dizer que , excepção feita dos Estados de Minas Geraes, Rio 

'de Janeiro e São Paulo, os demais Estados não têm viação. 
1Percorra··se o o.\'har pel·o mappa indicativo da no·ssa rêde .ferro-viaria e 

·constatar-se-á que desde o Amazonas até o Rio Grande apenas a faixa de 
:terra do littoral é servida por estradas de feno. 

Q Amazonas, dotac,!o .com o maio.r rio do mundo, não tem, no entretanto, 
viação. :Q Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Pai:.a-hyba, 
·Pernambuco , Alagoas, Sergipe, Baihia e Espírito Santo possuem vasta·s ze
·.nas de sertões que re·clamam vias de communicação, para se desenvo)yerem 
-como de.vem e como aspiram. Paraná ·e Santa Catharina estão nas me•smas 
<:ondições. E Goyaz, em cujo territorio deve s.er construida .a capital da Re
.publica Como o fertil 1Estado de Matto Grosso, tão ambicionado pelo ex
trangeiro, que adivinha a grandeza daquella bellissima zona, Goyaz está ris
i-cado do mapp.a dos Bstados, sob o ponto de v1ista da viação. ~ 
· Temos um territorio .que faz inveja ao mundo inteiro só\.o que produz 

-tudo, desde a especiaria mais exquisita, desde o fructo mais saboroso, até 
~ trigo que é o pão. 

Estamos nas me'Smas condições de um homem que fosse possuidor de • 
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um ' immenso pa:lacio sem creados para servil-·o, sem famiHa ·ou amigos par~. 
habitai-o. 

Nos ,avelludados tapetes dos salões ou nos faustosos reposteiros de fino
estofo, as traças estariam a fazer . a o'hra demolidora. O pó cobriria com gros
sas camadas os finos móveis, tirando-lhes o brilho e envelhecend·o·os a0> 

d.e.suso. . . . 
Bem pód'.e a nossá patria, no concerto das nações, comparâr-se a um pa-

lacio fausto,so erguido no planeta. 
· " . O ü'Í'lustre r:elat'Ó'r do orça:mento da: Viação não deve estrnnhar, pois, o 

'ínovimento da 'Camata; . que deixou de parte o seu · respeitavel conselho e O • 

.'da Corn'missãci '"de Finanças .e approvou varias .emendas aut·orizando a con
•Strúéção- ou" ·co'ncé's's'ãó .de diversas estradas de forro, melhoramentos de rios:. 
; e portos. '".' .. 

A Camara é constitui-da de repres.entantes dos. interesses dos Estados.; 
" e fraudaríamos o .fró•sso mandato si outro fosse o nosso voto. 

H.a, ·por certo, ·a:lgum.as emendas que merecem espedal a-ttenção dos Srs. -
.membros da ,Commissão de Finanças, sobretudo; na minha opinião, os que
fogem ;to' ·~spiriito republicano da concurrenda · publica, concedendo obras 
,con•struid'as·'"a custa do Estado a determinados ·individuas. 

A div'ersidade das leis de ·construcção e ·concessãó das estradas de ferro• 
_é tambem um assump·to que merece detida attenção. · 

iA lei que foi · estabele'cida para o contracto da estrada de ferro de Goyaz, 
lei n. 7. 562, de ,setembro ··de 1909, ·está longe de ser uma lei typo para : a· . 

.. constmi:ção de· estradas :.. -
O ··} egimen ne!Íli ês.tabelecido pela clausula 5ª do emprestimo feito pela

propria empreza éoristructora e urna excres·cencia na noss·a legislação. O juro· 
de 5 ºIº ouro oú ci ' lle 4 ºIº ·estabelecido pelo d·ecreto n. 7 .878, de 28 de fe
·vereiro de 1910, é Üm exaggero. Estudo•s feitos pela propria empreza con-
structora podem dar loga:r a graves ·abusos. ' 
.. Não temos :u.mi:i .. ,lei especial par.a as ·co_nstrucções, o que ao meu ver-

··. é de palpitante n'ece~sidade. Mas a lei n. 1. 126, de 15 de dezembro de 1903, . 
fe ita especialmente para a ·E·strada de Ferro de Tirnbó a .Propriá, póde ser· 
:applicada sem inconv'E;iilente de maior. 

Força é convir, porém, que o ·Poder Executivo deve pôr em pratica tal' 
lei, -em SUá pJ.enifode,""e"' não .emittir desde logo todos· OS titutlos, mas S•im· 
á medida que lhe forem sendo entregues. os trechos ou secçõe·s co.ncluidas,. 
nos termos do § 4º da referida lei. 
· Não nos devem impressi·ona·r os compromissos para a con·strucção de· 
e·stra:das de ferro :· Temas · o dever, nós, os homens publicas , de promover o 
;d.esen.voh-imento do nosso ,paiz, ainda na infancia da viação". Ternos ainda ·o· 
.rigoroso dever de ser lfonestos nos nossos ·contractos. Desde que es·tes sejam· 

.. Jeitos éom o devido esicrupulo, não ha pedgo ,em itornar compromissos. 
' Q ·eminente '" relato.r deste ·orÇa"IJento acaba de apresentar um longo e do

cu;mentado estudo Sobre ai; nossas vias ferreas. 
· Por -elle se ··evidehda que as nos•sas ' responsabilidades pela construcção· 

· · Ide"' estr.adas de ferro, apezar dos .erros de· garantias de juro e ruinosos con
trattõs, não são de impress•i-ona.r. 

'"De uma re-sponsabilidáde total de , 1 47 ~ 625:503$152 papel e 422.939:557$428' 
·ouro, deduzi.ndo-se as ifuofas de ar.rendamento ·e os saldos das estradas com 
garantias de juro, terem\'i's a: seguinte .. responsabilidade actual: ' .. ·; ·;:-' 

Ouro 
• .··P,!!'pel 

• •••• • •••• • ••••••••••••••• ' i ' •. • •• • •• •• • •• ••••• • 

1 . . : . . . . . . . ·. . . . . . . ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 20.011 :339$7119' 
·1 . 559 :490$45(}' 



- 21'9 

Dado·s os contrâctos onerosos feitos , a nossa respon~abilidade não é de 
·alarmar. 

\lm'ag.ine-s·e o caso de serem fe itos todos os contractos acautel·ando os: 
- interesses do Estado. 

Esta minh à argumentação visa especialmente demonstrar que Rão· deve 
haver, por parte do Estado, a menor va:ciHação par.a mandar constmir es-
tradas de ferro. · 

Claro é que não me refiro a estradas de ferro puramente eleitoraes. Re; 
firo-me a estradas de interesse publi-co. 

•A tarefa: é :de muit.a diffi.culdade, eu bem sei. 
Não temos ainda · um ·plano geral de vi.ação , .apezar da tentativa feita 

em 1896 :po.r.· esta Camara, em -cumprimento de precdto constitudonaL 
O proj ec\.o dorme no Arç:hivo do Senad:o. 

O resulra•do diss·o ·tem •sido funesto. Te.trios constir;uido ·estradas per
. feitamente ddspen~•avds ou a.di.aveis, deixand-o no abandono .regiõe·s que· 
-estão a reclamar viação, viação .e mais viação. 

O .criterio regio·nal tem predominad1ci ma alta e·sphe-ra do poder publico . 
Dá-se vi.ação áqueHes que são o .-maior peso -na balança po1iti>ca. 

Se tivesse.mos um : -plano preesta•belecido , dizendo quaes as estractas· 
mais ur,gent·es, quer sob o ponto ·de vist1a economico, qu~r •s·ob o ponto de· 
vista es.trategico , qull'es as •estradas de penetração que .devem ser construi-· 
das p-referenei.almente, não -esta·riamo•s -aqui .a -J.amentilr o 1abandono em que 
se acham certas zonas do paiz, olhadas avidamente pelo extr'angeiro expan-
donista. -

Temos gasto centenas de. milha:r·es de contos com ·a viação ferrea, fa
zendo concessões. e ;arrendamentos que· têm enriqueci-d-o -os menos· escruc 
_pulo·sos, -constru-in'd:o linhas que são verdadeiras "superfl.uidades .em ma
teria de viação, . one-rando grand1es z·onas da Feder-ação · com tarifas que são 
effectiv1als garg.alheiras·, ao passo · que outras gosam de fretes ·que rnem 
s equer dão par.a cobrir a despeza com · o .carvã·o d.as locomotivas, ·pesando· 

- avultados deficits . sobre o eir:urio ·puiblico. , 
Temos gasto •d•esordenamente neste particular e ainda assim a nossa 

respons.abilidad·e não é 1assustadora. 
Não .se deve entibiar o Governo honesto do Mar·echal , não s·e deve ter

receio de compromissos. üesconf.i.ando ape11as dos que, corvejam em torno• 
do erario pubH1co, á procuria de pingues lucros, á custa do dinhei-ro da 

·.'naç'ão, póde lavrar contractos 'para a -cornstrucção d·e vias ferreas , ·certo de 
q_ue o 1seu nome ha de s·et bemd1to quando cessarem as paixões e a historia 
friamente o ju.lgar. · 

Construidas as estradas pelo lfieg.imen da lei n. 1.1Z6, as quotas .de
arrend.amento devem dar para o serviço de ·juros e amor-tização -da divida 
contrahida •e, portanto, dessa construcçfo n_enh.um .grava.me resultará para 
os cofres publicos. A questã·o, in.sisto , é -qv~ não haja filho tismo nem de·s
honestidade, O •nome do · Marechal .e ·do seu Mini·st.110 1são . segura g,ara·ntia·. 
das operações . · 

Nós, represeil'tantes d.a Nação, cumprimO's com o nosso dev•er füz·endo 
ao Governo quae•s as estradas ·que os nos·sos •Estados reclamam oeotr1 mais 
urgencia, ·e .autorizando o Executid·o a mand·a:r -construil-as. f!aça este la-· 

· vrar contra-cto·s em .que a.cautele o •era:nio publko e não se arreceie -do fu
turo - o Brasil precisá de viação para ser uma ·patria na altura ·do· seu · ex
traordinario territorio. 

Feito este ·preambulo, Sr. ·Presidente, :passo ·a justificar varias ·emendas 
;·que mando á Mesa . 

A primeira .-emenda manda destacar da verba - Correios - a quanti a'. 
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ode 76 :560$, parn _poder s'.er ·Cumprid.o o. art. 369 d·o regulamento em vigor, 
-quanto ao Correio do Rio Grande do Sul. 

Sabendo das g·eraes 111ecl.amações dos nucleo·s colonia.es do ·Rio · Graohde .• 
··quanto •ao s·erviço d'e :Correio, dirigi~me directamente ao z-eloso ~ .compe
·tente administra-dor des1se serviç.o ·naquelle •Estado ,, .pedindo informaçõ·es .. 

:Pam serem •attendidos .apenas os nu:cleos co.l·oniaes mús importa·nte!S·, 
·é · nece.;sario o ·seguinte cr.edito, que eu pr·oponho destacar da verlba -

· Correios: 

·Gratifkações ·annuaes aos novos agentes .................... . 
·Estafetas par.a as novas li•nhas . .. ... . .. ................... . 

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

34:560$000 
42:000$000 

76:560$000 

A' Commi·ssão d.e Finanças eu entnego ·esta proposta,. que não •SÓ dará 
·grand·e impulso ás .colonias ora priv·adas de ·S·erviço postal, como .tambem 
·não virá onerar os cofres ·publicos, poi·s, d·a propria ins~ituição d·ess·e serviço 
: advi.fá renda. ·que cobrirá :quasi totalmente a despeza. 

Como consta dos .ior.naes do .Rio Grande do Sul, ainda do mez de 
:outubro findo, as ·povoações têm tanta necessidade d·e Correio .que mantêm 
·estafetas para 1conduZ'irém ai3 ma.las á sua custa. Penso 1que não é just-o 

· ·exigir do colono esse. sacrifício . 
Quero faze·r notar á illustifie Commissão d.e Hnanç.as que só .estão 

propostas .as agem:ias mai'S, urgentemente necessarias. Só no municipio co
·lonial de Lageado ficarão ainda pr.iv.ados de Correio os :nudeo.s :de S. Se
iJ'afim, S. Luiz, Santo Antonio, Tamanduá, Nova Berlim, Villa Pobre, Bo
. queirão, Conventos, Santa EmiJi,a e Boa Esperança. 

Ao ·eminente rela•tor ·d:o orçamentü, cujo ·nome d·eclino , diatki venra:, o 
·meu preclaro amigo Sr. Ribeiro Junqueira, o.ffereço um quadro demonstra
'tivo, que acompanhará o meu discurso, pedindo venia p.ara accrescentar um 
·telegramma que r·ecebi d·o competente _ adminisfoiador dos Correids do Rio 
Grande d'o Sul, Sr. Coronel Silveira Nunes, que reforça a minha ass•erção 
·de •não tràzer .a minha emenda augmento de despeza: 

Eis o tel.egramma: 
"Porto Alegre , 28 de novembro - Accusando o recebimento de vosso 

·iel.egramma d.e 22 do coirl:·ente, recebido a 26, ' informo ·renda minima an
nual provavel agencias· a cr.e.ar colonias .ser.á 60 :000$ a 80:000$, e que 

:renda minima d1as actualment·e funccionando é de 67$ e 78$ . Campo Novo 
·.e Tres Forquilhas, localida•dei.> ·i!liás, precisam ser mantidas ag·encias, mo
··;tivo serem sédes distri·ctos municipaes, não sendo entr·etanto , nucleos· co
·1oniaes. Saudações cordiaes. - Administrador dos Co'rr:eios, Luiz Nune·s." 

O S11. J•aaqniill Pires justifica longamente as emendas que apresentou 
ª'º Orçamento da Viação ·e Obras PubHcas, chamand:o para ellas a attenção 
da Camara, visto tratarnm de assumptos .que sobre modo i·nteressam ao sys

·tema de viação do nort·e do Brasil e attend:erem a necessidad·es palpitantes 
:das po.pulaçõe~ por elle serv·ida. (Mui'\'.o b·em. O oradr>r é felicitado~ ) 

O Sr. · Torquato Mo1'e:i\ra - Presidente, ·no dia immedfato ao em 
que se votaram ·as emendas apresentada·3 em 2" discussão ao orçamento em 

debate, foi publicado, nos "A Pedidos" do ]omaf do Com
•Bessão ele 19 <1e mercio, um artigo anonymo entrelinhado, artigo injurioso 

Dezem1wo e covarde, onde se pretendia encontrar pontos de referencia 
e de contacto ,entre a votação de uma emenda, apresenta

da por mim e outros collegas do Espírito Santo e de Minas áquelle · orça
:mento e a presença, nesta Capital, de um inglez muito rico.. . (Riso.) 
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E' claro que eu não· venihó responder a ·este artigo; mas, por is.so mes
mo que elle foi publicado, venho assumir a intei.ra responsabilidade da me
-Oida contida na emenda de que fui o primeiro signatario e faço pelo habifo 
de não fugir jámais á responsabilidade do·::; meus a•ctos e .pela homenagem 

"que ··tenho necessidade e dever de prestar aos, 96 reprysentantes da Nação 
·que commigo votaram aquella emenda, nu:rp total dê 126 Deputados pre-
.s·entes, no momento. · · · 

A Estrada ·de Ferro Victoria a Diamantina era unia velha e justa a·:;
piração dos Estados de Minas Geraes e do Espírito Santo. 'no primeiro, por.
.que ia servir 'ª uma vasta ·e im.pol'ta·ntissima zona .do s·eu territorio, offere
·Cendo-lhe um porto aos seus productos; do segundo, porque ·não só essa 
·estrada vinha servi·r tambem · a uma parte do territorio espirito-santense como 
.porque faria do porto ,,de Victoria ·o escoadouro dos prnductos desta parte do 
Est.ado e da zona mineira servid·a pela Estia•da: , tran·sforinarid ó-o ·.de· porto de 
ultima ordem que era, em um pmto •de primeira ordem, que ha de •ser. 

Fi:teram-·se, Sr. Presidente, diver<sas tentativas: para realiza r aquelle 
:grande emprehendime·nto, tentativas que fracassaram sempre, dando-se até o 
facto de dua·s veze.> o Thesouro ser obriga·do a pagar ao·s concessionarios, 
que não fizeram a estrada, fortes indemnizações, uma dellas creio na im

. port.ancia de 86 mil 'l'ibras. No governo Campos Salles, porém, a concessão 
da Victor.ia a. Diamantina foi feita á Companhia de Estrada de Ferro de V~ -
ctoria a Mina•s. 

1E como esta Companhia, cuja d irectori:;i se compõe de engenheiros bra
-,zileiros dos mais notaveis e cheios de serviços ao Paiz, se desempenhou dos 
compromis•sos assumidos com a União, dil-·o ·bem clarament·e o . facto <le já 
ter a .. estrada ·em trafego 558 kilometros ·de linhas, sendo 458 feitos por 
avançamentos do ·porto de Argollas .que fica em frente ao . da Victoria, ·e 100 

-kilometros em t•erritorio mineiro, a ·Começar de Curralinho. 
A concessão feita pelo governo Campos Salles da Estrada de Ferro Vi

ctoria a. Diamaintina consta do decreto n. 4.337, de 1 de fevereiro de 1902. 
Como ·compensação aos capitaes que a Companhia tinha necessidade de 

1evantar para a construcção da Estrn:la de Ferro ·de Victoria. a Diamantina o 
Governo Brazileiro concedeu a garantia. de juros sobre o maxiuno de 3ü con
tos, 9uro, por kilometro. Vê , pois, a Camara que a· Compan1hi·a · Estrada de 
Ferro Victoria a Minas goza da garantia de juros sobre o· capita.! nece'ss.ario 
para a construcção d2• estrada de Victoria a Diamantina, capital cujo ma
ximo ·::;eria de .30 contos, ouro, por kilometro e , que entretanto por contas 
apresentadas e approva·das pela administração publica se elevou a uma média 
muito sup•erior .talvez a 40 contos, ouro, ficando ; conseguintemente, a diffe
rença entre o capital garantido e o capital despendido sem nenhuma ga-
:ratia. · 

Estava a CorrJ.panhia sob este regímen, gozando destes favores, quando 
. annos depois, tratando-se de des·envolver a industria siderurgi·ca do pa.iz, 

fez ella um contracto com o Governo da União, contracto que consta do de
·creto n. 7. 773, de 30 .de dezembro de 1909, pelo qual ficava autorizado a mo
dificar o contracto anterior celebrado •em virtude do decreto de 1902, a que ha 
pouco me referi. 

O Governo da União, no contrncto a que se refere o decreto n. 7. 773,
de 1909, obrigou a. companhia a electrificar as sua·s linhas a prolongai-as 

',até Itabira de Matto -Dentro, a construir um forno para o preparo do ferro 
·bruto e a fazer reverter as suas linhas no fim de 90 annos . Em troca des-
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sas obrigaçõe·s que a Companhia assumio para com a União, esta ·concedeu
lhe os favores constantes da clausula IV d·o contracto. 

·vou ler ésta clausula para conhecimento da Camara .. 
Clausula 'IV: 
"ü capital total garantido p·ara toda a estra.da, 1inclui•ndo o que fôr exi .:. 

gido pela·s/ transformações e melhoramentos de que trata a clausula 1 ", não po
derá exceder ao capital já desp·endi·do e v•erificado pelas tomadas de . contas 
até 31 de dezembro de 1908, na parte da mesma estrada já construida e em 
construcção, e ao que fôr despendido na.s linhas a· construir, at·é o maximo de 
30 :000$ ·por kilometros. 

P.aragrapho unico. O producto do trnnsporte de minerio de ferro •será · 
··destinado a · remunerar, durante o praz.o da .garantia de juros e até o limite 
'do juro annual de 6 ·%, o capital •que, na fórma do contrac•to , fôr ·empregado 
rios tnelihor•amentos levados 'ª effeito com o fim de facilitar o mesmo tran
sporte e exceder ao .total garanti-do ·de que tr.ata esta ·clausula. / 

A importanci-a que restar do alludido pro.dueto, de·pois de d·eduzida essa . 
remuneração, será incluida na renda geral da estrada para os demais. fins do 
contrado. 

Vê pois a Camara que o Governo do Sr. Nilo P.eçanha concedeu á com
panhi·a a mesma garantia .de juro que lhe havia concedido b Governo Cam
pos S.alles, com a differença, porém, de que, em vez do cap'ital ·a·ocrescido 
para os effeitos da eleotrif.icação ·da linha ter os jur·os garantidos pela União, 
como tinha o capital anterior, passav·a a ser a segunda garantia constituida 

. peJ.o prod·ucto da renda bruta do trans•port-e do minerio. 
De posse desse contracto e disposta como estava e devia estar a com

panhia· a honrar os ·COmprom:·:ssos assumidos , dirigiram-e os seus directores 
aos ·capitalistas .eidrangeiros, ao mesmo :grupo que havia concorrido com os 
,seus .c·apit.aes para a construcção da linha da Victoria a Diamantina; no sen
ti.do de obterem recursos com o•s quaes pudessem fazer as modHicações ne
ces~arias e ·constante desse contracto, isto é , a ·electrificaçã.o das suas linhas. 

Foi nes·sa ·occasião, Sr. Presi·dente, que a companhia verificou que a ga
rantia conc.edida pelo Governo no contracto a que se refer·e o decreto n. 7.77'3 
não satisfazia aos capitaes estrangeiros, de que ellã precisava pa.ra realizar 

. o melhoramento. Os ·Capitalistas observ.aram, muito judiciosamente, ·O •se
guinte: a companhia era a mesma Companhi·a Victoria a Minas; a estrada 
era a mesma Estrada de Ferro Victoria a Diamantina o traça.do era o mes
mo; tratand·o-s·e apena<s de. modificar o meio· de tracção , tornando-·a electrica, 
em vez de ser a vapor; não havia, pois, motivo para que o oa·pitail ficass.e 
sujeito a d.ous regimens - .o anterior, .com juros garantidos peJ.o Governo, 
e o capital accrescido, oom a garanti·a re·suJ.t.ante do producto d-o tra.nsporte 
do .minerio . · 

•Est·a difficuldad·e chegou ao conhecimento de alguns dos representantes· 
das duas bancadas dos Esta.dos a que a lil}ha vae servir e já está servindo,. 
ist•o é, o do Espirito Santo e o de Minas. 

'E então nós outros, que o" anno passado, fomos signatari-os da emen
d.a, :que vale hoj·e por uma consi·gnação imperativa, taxativa, do OrçaméntD" 
ac'tual,, e que nos sentimos, agora, na obri.gação de a reproduzir, att.endendo 
aos aftos rnter.esses dos dous •Es-tados, e não · defend.·endo negocios ou à estes 

-.servindo. . . ->P .. \ 
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O SR. OcrAVIO ROCHA - Está claro; ninguem seria. capaz de pens.11r 
que V. Ex. fizesse fá! defesa. (Apoiados gemes.) 

O SR. ToRQUATO MOREIRA - Agradeço muito o aparte do nobre Deputado. 
Nós outros, dizia eu, mandámos á Mesa, sujeitámos á consideração da 

Camara a emenda em virtude da qual o ·capital accrescido ficaria gozando da 
mesma vantagem que o capital anterior. 

·Lembro á Camara que a honrada Commissão de Finanças, o anno pas
sado, por ii"nanimidade de votos, apresentou substitutivo· á minha emenda, 
dando-lhe a fórma de autorização. Foi requerida, porém, no plenario pr~fe0 

rencia para a minha emenda. A Camara conc-edeu a preferencia e imIT1edia
tarnente votou por uma. gran.de mai·oria a emenda que ·eu havia apresentado. 

o SR. PIRES DE ·CARVALHO - Em fórma imperativa. 
O SR. ToRQUATO MOREIRA - Este anno, como, até o momento em que 

a emend·a foi por mim apresentada, não tivesse o honrad_o Sr. Ministro da 
Viação entrado em qualquer accôrdo com a companhia no -sentido ·de poder 
a dis·posição da verba ·quinta d'o orçamento actual produzir os seus devidos · 
eff.eitos, resolvi renovar a minha emenda; e, .embora tivess·e tido parecer 
contra·rio da mai.oda d.a Commissão , ·embora est•e parecer e este vot·o da 
maioria da Commissão. tivessem -sido prestigiados, no plenario, pelo voto do 
hon!'ado leader da maioria, o que é f·acto, Sr. Presidente, é que, em um .total 
de 126 Srs. Deputados; a minha emenda obteve 97 votos. 

•Isto basta para provar a justiÇa da causa que os representante•s do Es
pirita Santo e Minas defendem nesta Casa e para pr'ovar tambem que a Ca
mara deste ahno, corno a do anno passado, julg·ando as · van,tagens incom
paravei•s que resultarão infallive1mente da realiz·ação daquelle grande me•. 
J1horamento, -com o s•eu voto decisivo e expresso, hourou o meu esforço , em
bora acatando como sempre a opinião da maioria da digna Cmrnissão de 
Finanças. "' 

Mas, Sr. Presidente, eu não gosto de deix·ar as cousa•s em meio. 
Represento o Estado do Espirita Santo nesta Orna pela sexta vez; aquel

le povo me tem renovado o mandato ... 
O SR. DIAS DE BARROS - De que V. Ex. se tem desempenhado com muita 

dignidade e brilhantismo. (Apoiados geraes. )1 
O SR. TORQUATO MOREIRA ~ . . . diversas vez·es em opposição ao Go-. 

vern_o .dó Estado, algumas vezes ao Governo Federal. Tenho, pois, com o povo 
espirito-s<antense serio-s compromi•ssos, a que jámais faltarei. Mas, Sr. Presi
dente, não .são só esses compromissos •que me trazem á 1ribuna. 

Depois de approvada a emenda, collegas, alguns ·dos quaes me distingui
ram com o seu apoio , por informações que não são precisamente ex·actas, 
manifestaram-se a·ppr-ehensivos com o onus conoss•al que a approvação da 
minha emenda podia trazer aos cofres federaes; :e eu, Sr. Presidente, que não 
vença. bat·al·has por su·rprezas, ;;ue não occulto nas minhas luctas a arma 
com que jogo, ,ainda que disto dependa a vktoria, julguei uma obrigação 
vir a esta tribuna para dizer o que é este· melhoramento, o proveito e a im
portancia que tem e pr.ovar que não quiz armar .ao effeito nem conquista·r 
simplesment•e ·os votos da Camara , quando, acon-selhando a approvaÇão de mi
nha emenda, affirmei . que a gaNl;ntia de juros é uma "garantia 'nominal e que 
os cofres publicas nada perderiam ·cbm essà ·concessão. 

A Estrada de Ferro Victoria á Diamantina está em tr afego des~de 1905, 
e ao contrario do que aconte•ce a outras estmdas que gosam da garantia 
d·e. juros e dão d,eif icit de 40,50 e mais wnto·s· por mez, e!la, nos seus sete 
primeiros anno•s, atravessando zonas quasi despovoadas, com um trafego li-

/ 
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mita~issimo, porque ess·as zona§. pouco produzem, apenas ·deu um deficit d'e 
371 :084$ t.95, isto é, . pouco mais de 50 :000$ por anno. 

Mas, no segu•ndo semestre deste armo, que aliá•s não está ainda encer-· 
raá.o, a Estrada çl_e Ferro Victoria á Diamantina já accusa · um saldo d·e 
96 coíltos_ de réis !r · 

·E' fóra de duvida que estes algarismos faliam clara -e eloquentemente 
em favor do futuro de·ssa empresa e d·o s·eu seguro desenvolvimento, sendo 
licito esperar 'que dentro de mui·to pouco tempo ·as obrigações -do Thesoum 
sérão extràordinariamente '.dirninuidas: ao contrario do que tem aconteci:do 
aré a,gui pois, q,ue, a · gara:ntia de juros de que gosa o capital inicial sdbre
carregou ifitegralmerite a União até o primeiro semestre des~·e anno. · 

Re·alizada a electrificação da·3 linhas da Diamantina e iniciado o trans- · 
pprte do minerio, as rendas da estmd·a terão um crescimento tão gr~nde 
que não só será · nominal a garanti-a de que trata a minha emenda como os. 
enrnrgos do Thesouro ficarão sensivelmente ·reduzi.dos no qu·e respeita a 
garantia concedida· ao rnpital inicial. E' ·exa.ctamente ,isso que eu me pro
ponho pmvar. Anres, po·rém, de fazei-o devo l·embrar que ha· ·nesta Camara· 
distinctos coHegas que negam o seu apoio· á m:edi·da proposta por mim, sob O· 

fundamento d·e ·ser a .garantia de juros um regimen condemnad'o. Mesmo estes, 
Sr._ Presidente, não têm r:azão como em seguida passo a demonstrar: 

Do Ministerio Joaquim Murtinho para d , d.epois que · esse grande e 
eminente hrazil·eiro fez essa affirrnação, ella passou em julgado e ficou •sen
do a gar·antia de ju.ros cousa condemnada, havendo 'geral ·opposição a esse
systema. Não ~entro agora na i·ndagação das razõ.es 'que militam a ,ryvor dos 
que a·ssim entendem, · mas devo l·embrar que no caso da Estrad'a ae Ferro 
Vktoria a Minas, nem esse argumento púde prevalecer. Não s'e trata d-e Úma 
c,pncessão nova, não se trata de uma 1inha nova, ·d·e modo que o f.avor da 
g'arantia de jurós, sendo co·ncedi,do possa vir a abrir .solução d·e continuidade· 
na ·conducta dos homens publico·s CJ:Ue · entendem não ser conveniente esse 
regimen. Trata-se como ha pouco affirmei, da mesma comparnhia, da mes
ma li·nha, apenas com a obrigação de modificar simplesmente a sua tracção ,. 
que de va·por que é, passará a ser electrica. De modo que eu mesmo, si fôra 
co.i:-1tra:rio á garanti'a de jurns, nã·o tefi.a a menor duvido em concedei-a por 
excepção a ess·e ·Capital a·ccrescido., tratan:do·-se de uma companhia que já. 
gosa desta vantagem por decreto desde 1902. 

1Mas, dizia eu: até, este ni.ornento a garantia de juros• concedida á Com-
p·anhia Vi-ctoria a .Minas tem sido uma garantia .effectiv·a, por is.so que, 
·só agora, no segundo semestre .deste anno , começou essa estrada de ferro a· 
dar saldo, sal-do que irá dimi·nuir os encargos do Thesour0 nas obrigações 
que -tem d.e garantia de juros so.br.e o ca·pital daqueHa •Oompanhia. P.a.11a 
provar á Camara a affirmação que fiz .de q-ue, facilitando-se a electrificação
d.as lin-has da Estrnda ·de Ferro Vi-citofi.a a . Úi·ama1:itiriá, em vez dis·so vir, so-_ 
brecarregar o Thesouro, virá diminuir os s·eus _o nus, passo a desenvolver meus . 
argume·nt·os, que não são argumento·s littterarios, nem argumentos para im-

- pTessionar de momento, mas argumentos. que s·e bas.eiam .em cifras; em ai- -
garismos, em contractos, em -dados positivo·s, inHludiveis e incontestavei-s. 

· Todo o mundo sabe que aquHlo de que precis·a uma estrada de ferro par~ . 
a,ugmentar 'ªS .suas rendas, .conse-quentemen-te para apresentar saldos •e desta . 
arte diminuir os e·ncaTgos ·da União, si a União- tem .encargos •com ·ella, são 
productos para t.ras.portar. Uma estriada que atrave>S·se uma zona despov·oada, 
uma zona . que não seja productora, é claro que terá de render muito pouco, 
não acontecendo assim, porém , como uma -estrada que es-tej a abarrotada de" 
mercadoria·s para tra-nsportar. _ .. - __ ,, ___ , 

\ 
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.Ora; ã Estrada de Felrro \rictori·á a Minas, ·que só agor·a começa a dar
s-i1ildo, e · esse insigni1ficante, pois é apenas de cer:ca de 96 :000$ no 2° se-. 
91•estre d·este anno, .deu dfefzb t, embo·ra pequeno, até 31 de dez·embro de 1911 , 
por.que na z.ona do Espirito Santo , a ·que ·elfa serve, ·não· ha grandes cul
turais; as ·populaçõ•es ahi são insignificantes ·e ·só começaram .pr-0duzir al
guma ·Cousa com a ex•portação d·e madeira; de que rea·lmente é •riéo a•queUe.· 
terri tof'ilo. · 

Na zona mi•nei r'a que a estrada atravessa e a .que serve a.té éste mo--· 
mento , tambern •a producção não é d·e molde a remunerar os sacrifícios feitos: 
pela .ernprez.a, d·e modo ·que a renda possa .d'imi.nui•r os ·encargos _ da União .. 

Mas, !Sr. Presi·dente, feita a electrifi-oação da li'nha, melho•ramento para 
ü .qua·l o meu •esforço, ·concorre, mel.hifra:mento de que .resultará para o Es- 
ta:d·o d•e Minas uma receit-a po'nderavel e para o ·cj.o Es·pi1rito Santo, o f.a:ctÍ:> 
d e ficar sendo o porto d'a Victoria um .dos mais important•es, em tonelagem, . 
d.a Amerka do Sul, está .o problema resolvid·o, por.que vai! ser tal a mas.sa 
d.e minerio tra•n:po-r.tado pela Estrada de f.epro Victoria a · Diamantina 'que 
ness·e transporte terá a·quell!l estràda uma renda tão grande que bastará . 
para occorrer á:s d'espezas com a garantia de juros sohre o capital aocr.escidq 
•e para diminui11 .os encargos -do Thesouro com ·a garantia ·d-e juros sobre O · 
capital anterior. 

'Eu ouvi, . Sr. Pres1i.dente , o meu .disüncto e sy-mpathico amigo, Depu- 
t ado pelo Rio Grand.e do Sul , o illu-st·r·e membrn da Oommissão de Fi
nanças, Sr. João Simplicio, encaminhando a v·otação da minha emenda no
s entiido d·e ob\er da Camà·ra a sua rej-eiç·ão, affirmar .que iamos subst-ituir, 
com a minha emenda, uma .garantia problema<tica, s uj ·eita a falhar' a cada 
·ins tante, •por uma ·garantia effec:tiva. · Não quiz apartear S. Ex. na occasiã•o· 
porque se tratava d:e encamin1ha:r a._ votação e ·eu perdi os habitos que havla 
adquiri·d·o, -quando na ·opposi,çã•o, d•e a·partear e dar t·r:abalho á Mesa; derdi-os 
d urante ·OS tres a-nnos ·que . a generosidade da Gamara me di·s·tinguio com a . 
inv·estidura de 2º Vi·ce1P.r1esidente d·esta Casa. 

o .SR. RAP HAÜ . PINHEIRO - Muito merecidamente. (Apoi a.dos.) 
O SR. TOR QUATto MOR-EIRA - .Fazendo cump.nir o Regii;neríto, eu apr·endL 

a resp<ei'ta l-o; por isto não quiz apartear .S. Ex. na o·ccas.iã·o. 
Poderia, •entretanto , fazel-o com alguma vantagem: 
Primeiro , porq\le :si -reafanente a garantia d.e juros .que s·e ·dav•a ã. 

Estrada :de Fer'ro · Victoria a •Diamantina era uma garantia .problemática, 
hypothetica, estava .o honrado Deputad•o oon:d•emnando o Governo do seu 
pa.iz , que havia fei-to •essa .garantia em troca d'e fav ores .extraordinwrios e
proclamando a ingenuidade e o p·atriotismo da copmanhta, ·que se suijeitou 
a pT•olo·ngar· a J inha até Itabi.ra de Ma•tto üentpo', é lec,trifücal-a, dar 24 
t l'ens p·or düt ·e aindca a '.construir ã sua .cus.ta um forno s1iderur.gico, :em 
troca de -que? De fav0res , de garantias .que S . Ex . achava pwblematicas .. 
Mas não · é assim. As g~jr-antias :não são tão •problemati•cas quanto pa•rece
mm a S. Ex . 

A çompanhia, ,em -contrlacto .que fez, drefendend:o· s·eus interes•s•es, de
fendeu 'lambem O'S interesses da União, e isto a Gamara vai v·er dentro de
poucos .segundos, p•orque .eu vou ler o co·nrracto, que tenho aqui. 

Eu diefendo aqui niter·esses muito importantes dos dous Esta-dos. Com
p·rehende-se, entr·etanto, que d1efendo parücula·rmenN; e princip,:otlment'e os 
i nt~resses do Bstaido do 1Espirifo Santo. 

Não sustento· nem ·llef,end·o interess·es inconfessaveis. 
T·odo o mundo -sahe 1qual tem sid-0 a minha vida · poli:tica, em que tenho-· 

t ido lutas e combates, ·e sabe t.ambem que _ no cumpt'imento re·stricto d,e meus' 
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dev.enes, na. d·efesa qtie de.vo dos inte·resses .a-a· terra .que represento e· n<> 
1desempenho de mu mandato, gosto de ma·nter uma cert•a in.dep·endencia~ 
centirari•e ou .desgoste áquelles a quem nu~nca desejaria d·es'agradar. 

Não saberia servir ao -meu paiz de outra fó-nma; não saberia .desem
penhar de outro· modo ·O meu mandato; não saberia de outl'a fónma honrar 
as minhas tradições de homem de combate, d·esinter•ess•ad:o, altivo e inde
pendente. 

Si os interesses d·e Mi.nas e os interes·ses do Es·pi•fi.to Santo collidissem 
<:om o ·sint•ere.sses d·a União, eu não assumhiia a posiçã·o que assumi, pre
ferindo sér Brasiil-eiro antes de ser representaQt·e es·pÍ'ri·to-saintense-: pre- -
feria colJl.ocar-rne ao. l·ad;o d·a Uniãõ, embora .sof.fr.essem os interesses do 
meu Estado. ~ · 

Gr.aças a -Deus , esse meu proced·imento tem sido devidamente julgado . 
pelos meus amigos do Espi-~ito 1Santo, que be•m me_ -conhecem, e eu tenho 
üdo ·a sancção .de meus actos e os applaus·os, nãio só dos meus amigos, mas 
tambem dos meus adversari•QS co.nsdencioSO'S. 

Eu affrrmei, Sr. Priesidente, que a garanüa"de juros seria uma garantia 
nominal. Por que affirmei_? Foi porque quizesse ªTrancar d•a Camara dos 
Srs. Deputados ó seu voto fa'\'O·Ilav·el á minha •emenda? !Não; não foi. Foi 
por·que, Sr. Presidente, a Companhia Victoria a Mina•s tem assegurado ·O 

traons;porte de uma quantidade tal de minério, que a imp•ortancia deste 
. transporte basüri·a para faz1er face á garantia d·e juros pedida e diminui-r 

<JS encargos da Uníã·o •quanto à' garantia do capital inicial. 
Conheço ·O üontracto que a companhia f.ez com a Companhia habira, 

possui-dora de gra;ndes mi1nas de ferro. 
Sobre a importancia destas minas podená diz·er o honrado Relaitor da 

Commissão de Finanças ou ·qualquer Deputad'o minér'io, que conhece me-
lh'Or •do que eu ess•a.s minas , · 

Pois bem, a comp·anhia possuidora. das minas" de ferro de ltabira, ·que 
por si só 1bast.ariam pa:ra abastecer o mundo intei-ro dura•nte· úm ·seculo, . a 
companhia ·possuidora dessas .riquezas ·incalculaveis ·e que não póçle aprovei
far por.que nã.o tem meios de transporte para -ellas, trem conti::aocto com a Com
panhia Victoria, a Minas 1pata o trans;porte d:e todo o mineri•o que r1etirar de 
suas minas pel·o .preço ·estabeleci-do . pe!io Governo do Sr. Ni!io P.eçanha, 
qué, no contracto que f.ez com a Viétoria a Minas, foi · çl'e uma prevÍodencia 
e d'e um •patriotismo acima de ·toda a suspeita e digno de tod·os os ap
plausos. 

A modificação d-o contracto constante do .decreto n. 7 . 773, de 30 de 
dezembro d1e 1909, estabele•ceu na alinea a da cla.usu!a primeira o custo 
maximo de oito réi·s por tonelada1kil·ometro par-a o trnns·por:te do mi.nerio,. 
·d·e modo que a ·companhia terá de cobrar pelo percurso de 600 kilometros; 
apenas 4$800 poT tonelada quando actualmente cobr'a pela mesma distancia 
14$000. ·Demore a Camara _a sua attenção sobre ·essa extrao-r1dinafia diff.e
r1énça de preços ·e certamente não terá duvida em proclamar commigo as 
vantagens extraordinariaos d-o contractü a que v·enho me reierindo, princi
palmente quand·o .soube11 que o Sr. Nilo P.eçanha impoz na a-Hnea d do 
roeferido contracto a mesma tarifa de 1oito réi·s 1para o trans·porte de minérios, 
carvã•o e outras mercadori a:~, cuja importação 1ou exportação o Gov·erno 
julgar -conveniente desenvolve-!1. 

Houve .quem formu.\asse a hypothése de poder a ·companhia transpor- · 
tar apenas seis tone~adla>s d-e f.erro em vez das quantidrudes por mim an
nunda<las· 1para da'hi iconduir .que a União poderlia ficar sujeita ·ao paga
mento da garantia de j~ros, na sua impor.tanda total. 
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Re.sponderia Sr. Presidente, vktoriosamente ·a essa obj ecção, em
bora dia sirva apenas para demonstrar a facHidade com .que homens de 
responsabilidades ·se .aventuram a emHtir op.ini·ão so·bre factos ·que abso
lutamente não •Co1nhece<m. Pe!.o -c-ont11acto realizad10. :emtre .ais cmn:p.anhias 
ESJtrada de Ferro Victoria a Minas e Habf.ria Iron Ore Company rLi.mited, 
esta se obriga a entregar áqurella, par.a 1ransporte, toda a producção 'Cl:e 
minerio d1erivado de suas minas, sendo: 

No 1º anno: 

Minimo. 
Maximo. 

Na· 2º anno: 

Minimo. 
Maximo. 

Na 3° :anno: 

Mi·nimo . . . 
Mmdmo . . . 

No 4º ;mno: 

Mini.mo . . . . . . .... . ........... . . . ... . ...... . .. . ......... . 
Maximo. . . . ...... . ............ .. ...... . . . ........... . 

Toneitadas 

500.000 
750.000 

1.000.000 
1.250.000 ' 

1.500.000· 
1.750.000 

2.000.000 
2.500.000 

E Nra o 5º anrno .e os seguintes um minimo de dous milhõ.es até um 
ma)<imo d•e tres milhões de toneladas. · · -

Por. caida t·onrelad.a, diz o- contracto, abaixo do mini.mo acima fixado 
como '."aquelle que a Oompanhia ltabi·ra tem de entregar á Companhia Dia
mantina, ·a·queíla pagará a e•sta a multa conv·encionada d·é um shilling· es
terlino por cada to•nelada. -(O orador exhibe e passa depois a alguns c()ll
legas um fo1llz.eto que tem em mão.) 

Nad·a mais claro, mais precizo e mais garanti·dor· do que e·sse con
tra-cto ·entr·e as d-uas colJlpanrhiais, sendo para .notar que a despeito da . 
idoneidad~ da Companhia Itabira, .esta offereceu como garanti·a ·daque.Jlas 
multas a hypotheca -de suas minas. 

Está, pois; :Sr. P.riesidente, afastada completamente a hypot-hese de não 
ter a •Companhia Diamantina minerio para transpor.tar, depois de electri
fkadas as suas Unhais, justificado tudo quanto aff.irmei em relaÇão á im
poctancia do melhoramento por cuja ·realiziação venho me batendo desde a 
sessão do a·nna passado. 
- Quancl10, do 5° ·an.no em diante, a Comp·iwhia Diamantina tiver tres 

milhões de toneladas para transportar, d.la terá um l!lcro liquido de tr.es mi
lhões de shii/!Hngs :só no trans.porte do minerio; accrescentem-sé, porém, a 
isso outros trans:p-0.rtes, e, principalmente o de carvã.o não só para os tra
balhos das minas como ·do forno siderurgico que ella é obrigada a esta
belecer •e iteremos .uma renda superi'or ao total! da 1~arantia /Q,e ju'rios 
a que ficará sujei,ta a União. 
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. Nã·o· sã<'J, -porém, os prodructos das· minas da Companhia I-tabira, os 
unicos que a Estrada de Ferro Diarnanfrna terá de tra·nsportar, pois que, 
uma companhia ameri•cana, que lambem possue grandes mi•nas de f.erro, terá 
forçosamente de dar o seu .producto ao tran•sporte d·aquella Estrada, que é 
a unica no ·caso de fazer o serviço, .,e tanto que aque'lla ·companhia já obteve 
do Gov0erno d•e Minas concessã·o para ·construir urna pequena estrada de 
fer.ro que, partindo do lugar em que estão situadas as suas minas, vá en
contrar, no ponto mais proxii:no, a Victoria a Diamantina. Não affirmei, 
pois, Sr. Presidente, levianamente , que a Estrada d~ Ferro Vktoria a Dia
manüna teria, depois d·e electri ficada, para transp•or-tar nos seus cai:rois, a 
massa ·colossa.J d'e sei1s milhões de toneladas, por anno, do mine-rio de ferro. 

-E, de,pois disso, haverá ai.I}da quem tenha receios de concorrer com o 
favor da garanti-a de juros pará ·que se faça a electrificação das linhas da
quella Estrada? Acredito que nã-o, principalmente po-rque além · de ser no
minal a garantia _.que proponho, o desenvo.\vimento .que a <Estrnda vai ter 
assegura-l·ne uma renda .\iqu.ida tão grande que ·os compromissos actuaes da 
União fi.carão extraordina-riarnente reduzidos, se acaso não desa·ppa.rncerein 
de todo. 

-Caki.üe ag·ora a 'iCarriar'a, · reàl'iz•ada a ' electrificação de uma linha d•e 
700 kilometrois,, .reduzido o frete á misera·vel tarifa de oito .réis ·por tone
lada, fazend10-se diariamente vinte viagens para occorr·er ás :necessidades do 
transporte . do minerio, que compensações não trará ao ·erario publico este 
extraordinari•o ·melhoramento, ·pelo .qua.1. me •estou .batend·o . com. todas as 
energias de minha alma ·e cer.tamente . convirá que não· ,ha , esforço . que não 
se ju•stifique na d·efes·a 'd1e · i·Meresses tão altos e tão justos como estes a 
que sirvo, menos corno representante do Espirito Santo _do que como re-
presentant·e ·da . Nação. (Apoia'{los geraes.) · · 

Re~eva ainda notar que a 1companhia só t•ei;n _gara.ntia . de juros 'Para o 
capH.al que despend·er com a electrificação de suas linha1s; entretant·o, deste 
melhoramernto resultam outros qui:; não têm garantia de especie alguma 
taes como o s·erviço de extracção do !'erro, o preparo do minerio no fôrno 
siderurgico .que a companhia é obrigada a ter,. e, .Sr. Presidente, a compa
nhi.a de navegação com uma frota de 200 vapores para carr<egar o minerio 
·no .porto de Victoria. 

Pens0 não ·ser demais prever e affirmai· o barateamento dos fretes da 
Europa para aqui, uma vez que estes vapor•es têm, forçosamernte, de vir 
buscar o mineri·o, ·barateamento .que necess.ariamente aproveitará a divers·os 
portos da Republica . 

.Ora, ·Sr. Presidente, foi impressionado pela grandteza deste melhora
mento, pelos seus resuHadü•S e~t'raordinarios. , que · eu não duvidei o anno 
passa·do em apres·ent.ar a emenda que apres•en.tei, e que a Camara co.nverteu 
em uma dis:posição orçame·ntaria par•a o ·corrente ·a>n.no admini•s.trativo, e em 
renovar este anno· a mesma emenda. · · 

Parece-me, .Sr. Pr·esidente, que deixei provadto que .a companhia, de
pois de e\.ectrificadá•s as suas linhas, ·não póde absolutamente deixar de 
ter a re-ceita que eu affirmo, porque, em virtude de contracto, ella ha de 
forçosamente ter a·quella .quanüdade de minerio para transportar; e, quandto 
a ',quanfrdade f§r i1nferiqr, receberá; pela diff.erença, um shill'ing por cada 
tonela·da. 

Pens·o, portanto, :ter provado que não devemos ter receio de ·~onced•er 
áqueltla empreza os favores constantes da ·emend.a que -tive a honra d•e 
a·presentar e passo adiante. 

• "·i,.' • • .)' 
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O outro argumento, . Sr. Presi·dente, levantado contra a minha emenda, 
é ·que ·OS encarg.os ·da União podem ser ·elevados a muito mais. 

Este argumento não póde produzir resultado, não póde produzir nenhum 
effeito sobre o espirita dos SI's. Deputados que se tenham dad·o ao tra
balho de, tendo de votar sobre um assumpto tã.o importante, ler o decreto 
n. 8.188, de 1 ·de setembro de 1910, que autoriza os estudos feitos para 
electrifi.cação •e approv.a o respectivo orçamento, de mod·o que a ga·rantia de 
i·uros nã,o póde sér senão, ·no maximo, sobre a quantia orçada, quantia .que 
consta d;o ·orçamento a·pprovado por aqueHe ·decreto. 

Portanto esis·e argumento de que é uma cousa arbitraria a garantia dé 
juros, que pód'e subir a muito mai·s, que a companhia, em vez de gastar 40 
ou 50 contos, poderá gastar 400 ou 500, é um àrgumento que n&o colhe. 

Mas eu, que, como já disse, tenho o mais ·vivo interes·se e o· maior em 
p·enho em vêr coroado o meu esforç·o do ·exito a que tem direito, não o 
humilde orador, rrias a grnnd·eza do melhoramento a que elle está servind:o, 
procurarei :conciliar estes interesses com a emenda ·que vou hoje apreseptar 
a·o estudo da Camara. 

Houve quem af.firmasse que n&o é·ra uma vantagem exportar o ferro, 
principalmente em tão ·grande · quantidade. Mais ainda: ·que •era exquisitci 
que exportass•emos o ferro simp.Jes minerio . para importal-Õ depois. 

Esse argumento me parece menos consistente do que os outros. 
Entretanto ·quero tomal'-o ·em ·Consid1eração. 
Dizem que as minas mundiaes não ·darão daqui a 60 e poucos annos 

par·a ·o consumo do mund·o. 
Entretanto , Sr. Presidente, ess·es paizes, que não são menos precavidos 

que nós., •não ·deixem de ex•portar, :Sabendü .que daqui a 60 annos ·não terão 
ferro, nem mesmo para o consumo ·pr·oprio. 

Ora, nós que nunca ex.portámos, ·que temos dia·nte de nós se·culos, já 
estamos. no i·nicio , com receio d:e exportar! 

O SR. <METELLO ·JUNIOR - A Inglaterra, a França e a Russia não ex~ 
por\am. 

O SR. ToRQUATO MOREIRA - Exportam em objectos ·e em muitas outras 
cousas. 

Mas vou conv·ersar um pouco com •Os meus di:S1tinctos collegas sobre 
o caso. 

A companhia .obrigou~se, pela innovação do ·contracto ,. a esta•belec·er 
um forno s·iderurgic-o, com a producçã-o de mil tonela·das por mez de pro
ductos brutos do ferro. Verifiquei- que no•ssa importação s·e eleva a 34 ou 
38 mil toneladas por anno de ferr.o bruto, não digo de ferro trabalhad10, 
porque este nem nós p·odemos deixar d·e importar, porque não fabricamos 
nada. Pois bem; tomei em consideração estas . observações. 

Como · j·á dissie, defendo •este caso •porque acho ·que üs interess·es dos 
dous 1Esta·dos a que elle serve não collidem com ·os da União, interesses que 
eu de modo algum e em temp·o algum seria capaz d1e ·esquecer e sacrificar. 

Declaro que mandar o ferro para lá em fórma primitiva e recebei-o 
de.pois de preparad.p, mesmo ·o ferro bruto, realmente não é vantajoso, e 
então na redacção que hoje apresento em ·emenda obrigo a companhia a, 
em vez de produzir mil toneladas por mez, prnduzir tres mil, isto é , 36 mil 
toneiad·as por anno, que· é tanto ·quanto importamos em ferro bruto, po
dendo, a.Jiás, o Governo, no contracto que fizer, estabelecer em clausula a 
fa.etildad:e de ir augmentando esta porcentagem, conforme as necessidades 
do paiz. 

No anno passa·do, ·embora eu confias·se no patriotismo do <Governo, a . 
.quem sempre tenho apoiado, e, portanto, não ·pudesse recear a fórma fa-
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cultativa ou de autor.iz.ação 1'embrada pela Commissão de Finanças doe en
tão ·papa substituir a fórma taxativa da minha emenda, pleiteei de ·prefe
rencia a approvação da minh.a emenda dando á disp·osição da v.erba quinta 
o ·caracter imperativo ·e taxativo que ·ella tem. · 

Infelizmente, Sr. P.resid·ente, vejo bem hoje ·que tive motivos ·para plei
tear •essa ·prefer·encia, ·porque, embora o orçamento na verba .quinta declare 
que tal ·capital gosará ·de tal garantia, não foi possivel até a•gora (e poucos 
dias faltam para .terminar o anno administrativo) conseguir do Exmo. Sr. 
Ministro da Viação o additivo que o contracto carece para ser realizado o 
g·rande melhoramento ·em questão.-

Por esse motivo , tendo sido obrigad!o a renovar a emenda, dou-1he de 
novo a fórma imperativa, como meio de conve·ncer o illustre Secretario de 
Elstado d·e .que realmente o que a Gamara quer é aquiUo que es·tá na dis
posição, mas de modo insophismavel. Mas não é ·esta, Sr. ? ·residente, a 
unka razão ue melevou a dar á minha emenda aquella l'órma e a .pleitear 

_a sua manutenção no orçamento nos termos ·em que foi •concebida, mas 
Jambem uma outra: o habito inveterado e - quem sabe? - ta·lvez pre
judicial a mim mesmo de querer ter a res·ponsabilidade das· coU!sa:s que 
faço, dos actos que pratico. 

Entendo que aqueHe capital deve ficar ·com garantia igual ao ca:.pital 
anterior; que as garantias offer.eddas ao rnpit·al accr:escido não prejudi
cam o 'flhesouro e que •são puramente nom1naqs. E da grandeza do empre
hertdimento, da importancia do melhoramento, faço tal conceito (e a Ga
mara que me conteste s•e puder) que, mesmo .que custasse á União algum 
sacrifício nos primeiros annos, valia a pena fazer este sacrifício. 

Se entendo ii!:8sim, ·não 1sei ·por que, em vez de diz:er - tal oa·pital ficará 
com ta•es e taes ·garantias - so•b a minha assi.gnatura e res.püns·abilida:de, 
hei de dizer em uma emenda: fica o Governo autorizado a conced!er isto é 
ou c·onc·ederá 1se convier. 

Não ·distingamos. Eu sou. ·a:rnigo do Govrernó; tenho-o apoiado desde 
o's primeiros dias até ·este momento; não tenho tido divergencias com elle; 
mas naquino ·que res,peita ao ex·ercicio ·dre meu mand:ato, á maneira de 
delle me desempenhar, quero guardar ·para mim certa ind1epencia e assumir 
a re·sponsabilida,d·e d·e meus actos, em vez de, por meio 'de autorização, dei
xar que essa responsabilidade res•vale de mim para o Poder Executivo. 

Depois, trat.fli-.Se de uma de:speza, a garantia d.e juros, ·e •embora ella 
seja nominal, somos nós, o 1P<ider Legis.Jativo, que devemos decretar. 

Por est•e motivo di·scordei no anno pas·sado da honrada, Commissão dle 
finanças ·e a Gamara discordou tambem, como di'Sc·orda neste anno ·do meu 
illustre amigo e collega, Deputado pelo Rio Grand.e do ·Sul, cuja presença 
muito me agrada , o Sr. Octavio Rocha. · 

Acho .que os motivos ·que me l•evaram a apresentar a emenda são de 
tal ord·em e a minha. convicção sobre a·s vantagens daquelle diS'positivo 
orçamentaTio é tão se•gura que não quero deixar ao Executivo o direito de 
fazer ou não faz<er aquelle melhoramento, transf.orma·ndo o regímen do 
ca•pital . actual ·no regímen .que indico. Quer·o ter eS'se prazer, assumindo a 
inteira respons·abiJi.dade do iniciativa porque ten-ho a certeza de que d•entro 
d~ muito poucos annos, quando me recordar do serviço incomparavel que 
prestei com est.e ·esforço, com ·este trabalho, ao-s dous Estados, o do Espirito 
Santo e o de Minas, e ao meu paiz, ma's principa.Jmente ao Estado que 
pela sexta vez represento nesta Casa, encontrarei, na consciencia de hav·er 
cumprido o meu dever e d'e ter concorrido para o desenvolvimento extra·or
dinario que vai t·er o uorto da Vi·ctoria, uma compensação segura aos sa
orifidos é amarguras de que está cheia a minha vida política e uma res
posta cabal aOls que ainda hoje, Sr. Presidente, affirmam, na terra que 
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represento, peJ.os s,eu,s jornaesinhos, .que o representante do Espirito Santo 
nesta Casa nunca prestou áque\la terra ·o mais insignificante serviço. 

O SR . .METELLO JUNIOR - 1E' uma grande injustiça. (Apoiados geraes.) 
O SR. ToRQUATo MoREIRA - Sr. Presidente. a emenda que eu pre

tend:o aipresentar á verba quinta dá-lhe outra redacção. (Lê.) 
Como V. Ex. não estava presente (diroi!§.indo-se ao Sr. Octavio Rocha) 

vou rnpidament·e !'eproduzir algumas ·considerações que tinha feito. 
Fiquei impressio·nad.o com o argumento sobre as desvantagens de ex

portarmos o f.erro em e1sta·do natural, importando depo.is todo o ferro bruto, 
corno nós actualmente fazemo·s. Para 'evitar que •esta importancia se dê 
nestas cond1ições, eu elevo a tres mil toneladas por mez a producção ·da 
usina siderurgica a que a comoanhia é obrigada em virtud:e do contracto, 
de modo que 'ªº •env,ez de produzir 12 mil é ·obrigada a produzir 36 mil 
tonela·das, que é .quasi tudo quanto o ·paiz importa em ferro bruto. 

'E, talvez, ·como os collegas ise impressiona•sse~ com o argumento, que 
não f.oi 1oroduzid'o da tribuna, mas em palestra, sobre a hypot'hes•e d·e poder 
a garantia ser .não sobre o capital orçado já. mas sobre capital maior, pro
curei defender os -interes·ses do Estado, conciliand·o-os: com o•s da União, 
estabeJ.ec·endo 'esta restriccão: s·obre o orçamento já approva:do. 

De modo que não .póde a garantia de juros ser d'e nem um real a mais 
do que a.quella que foi orçada. 
· O SR. ÜCTAVIo RocHA - Muita gente ·está pouco ·esclarecida sobre 

e•sta questão. de maneira que eu mesmo não terei duvida em retirar a 
minha emenda 'si ficar compJ:etament,e esclarecido. 

O SR. ToRQUAT·o Mo REIRA - Acredito. V. Ex. desd:e o primeiro mo
mento tem trocado idéas commigo ·com tanta elevacão, com tanta leald·ade, 
que eu affirmo ·que estou nãa tribuna 1em virtud·e de um compromisso que 
contrahi commigo mesmo, qual o de· esclarecer a Gamara. 

Absolutamente, em um •simples encaminhamento d·e vota.ção, não se po
deria discutir assumoto d·e•sta largueza e importancia. 

·E' evid1ente, aliás, qu .ea mim, em qualquer hypothes.e, não s·eria ·pos
sivel esclarecel-o, pela minha falta de ·Capaddade (não a11Joiados geraes); 
mas, tanto quanto, a meu ·esforc·o é da·qo produzir, pretendi concorrer para 
que a <Gamara ficasse 'Sabendo o que votou •e como votou. Não tive outro 
empenho. 

A companhia, senhores, é obrigada a produzir 1. 000 to·neladas de ferro 
oor mez; acho 1pouco, realmente, •por.que, si importamos. 36 . .000 ou 38. 0000, 
·élla que prod:uza is.to. para que nã.o jmport·emos· mais: não temos necesi
<lade de mandar vfr do extrangeiro- o ferro bruto, quando aqui o podemos 
fabricar. 

·Para que arbitra.riamente ·não se .nossa ir augmentando o capital sobre 
o qual iieca1he a garantia de iuros. liqnito-o a·o orçamento approvado pelo 
d·ecreto .que li ·ha nouco n. 5.188 de 1 de setembro de 1910. 

Disse eu, e não e·stava ·presente o nobre Deputado pelo Rio Grand•e do 
Sul, Sr. Octavio Rocha. que a ·estt ad1a tem contracto com a -companhia Ita
bira, propri.etaria das mina•s, a qual se obriga a dar toda ·a prnducção destas 
para •ser transporta.da oela •estrada. 

O mínimo ·que ella nóde dar é, no primeiro anno. de 5.000.000 tone
i>lda•s, o maximo de 7!'\0.000; os algarismo·s vã·o subindo , até 2.500.000 no 
ouarro anno e 3. 000 . 000 de toneladas do ·quinto em diante. 
· Por tonelada oue faltar, a comnanhía ex-0loradora das minas será obri-

gad1a a ·oa•gar a m•ul.ta de um shillin;c. dando como garantia de•sta multa, 
em hypothese, as proprias minas. ·Aissim, a estrada tem assegurado o tran
soorte da massa total do minerio e o lncro dahi resultante ·dará para wbrir 
a garantia ·de juros do cRoital accrescido e minora·r a do capiyal ant·ei'ior. 

O SR. OcTAVI·o RocHA - O no sso argumento era justamente que a 
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·medi·C!a ímportàva em onus para os cofres da Nação. Não temo1s · d;uvida 
que tanto V. Ex. como 6 Relator da Commissão de Finança·s estão ani
mados . pelo interesse patriotico de proteger, de um la·d·o, a industria sidé
rurgica, e, de outro, os dous Estad·o·s de ·que iSe trata. Estão cumprindo o 
seu dev.er; agora, nós outrns 1procuravamo\s es1clarecimentos: desde que 
V. Ex os deu ri•estas condições. e, naturalmente, o Relator, sustentando o 
1seu voto , ha de dal-os novamente, é possivel que até nós, que fomos con
trarios ã emenda, votemos afinal a favor. 

O SR. ToRQUATo .MOREIRA - Preciso ainda lembrar o seguinte: quando 
o Governo d·o Sr. Nilo Peçanha alverou as clausulas do contracto com a 
Victoria a Minas para os ·effeitos da electrif.icação, ainda exigio, além do 
mais, a reversão da .linha para a União em certo e d.eterminado prazo, re
versão a ·que antes a companhia não estava sujeita. Quer dizer que ella tem 
d·e faz,er a eliectrificação e prolongamento até 1Itabira do Mauo .Dentro, 
estabelecer o forno siderurgico produzindo mil tonelados d'e ferro bruto por 
mez e submetter-.se á reversão da linha d.e Diamantina: em troca, conse
gui o a garantia, r·etirada d·o producto do transporte do minerio. 

Disse os motivos por q.ue a companhlia encontra d~Hiculdad1e pa'ra 
l~v·antar ca•pital com essa garantia, e, então, respondendo ao argumento do 
nos'so collega e amigo Sr. João Simplicio, que suppunha prob.I.ematica essa 
garantia .. . 

o SR. ÜCTAVIO RoCHA - Provou q·ue ella •era ef.fectiva. 
O SR. ToRQUATo 1MoREIRA - ... provei que não era problematica, por

que não estava sujeita a modificações e porque. a estrada de ferro tem a 
·garantia de um ·numero Derto de toneladas de minerio a transportar, con
forme o contracto·, q.ue aqui está, ·sendo que no quinto anno são tres mi-
11hõ•es de toneladas .que a companhia terá de exp·ortar, sob pena da Com
panhia Itabira ter dle pagar um shWíng· po•r tonelada :não exportada, que é 
exactamente 'O lucm ·que a •estrada teria :se exporta'ssse, porque o ma;is é 
para occorrer ás despezas d•e transporte. 

Outra vantagem ·ex·igida pelo Governo, e que não é pa·ra se desprezar, 
é: que o transporte fica reduzido a oito réis a tonelada por kilometro, o ·que 
é insigini ficante. 

De :mod·n que a companhia terá que cobrar .no mesmo percurso 4$800, 
dada a .electrificação, quando ho:je co<bra 14$ e a Central 18$000. 

A ·esta vantagem extraordinar.ia da diminuição do frete junta-se a da 
masis·a co!o•ssal de mine:rio .que a companhia tem a transportar, ' porque o 
contracto não é feito sómente com a Companhia Itabira: ha uma outra, 
nort·e-americana, que po1ssue grandes minas de ferro . · 

.Essa companhia tem tambem contracto ·com a Diamantina, que é a 
unica ,estrada de ferro que, p·elo seu traçado, póde fazer o transporte d'o 
mi.nerio e cons1eguio do Estado de Minas, o que .hoQra a previdencia da
que.J.Ja administração, a conce·ssão de uma pequena estrada de forro· aue vá 
dias suas minas até encontrar a E>sfrada de Victoria a Diamantina. á qual 
entr·egará ·os ·seus productos. . 
· :Assim, essa estrada de ferro não trans·portará sómente os tre·s milhões 
da Itabira, porque tem igualmente contracto· com a companhia americana. 

O V'olµme ,de ferro a •transportar é colossal ·e explica perfeitamente a 
necessidade da electrificaÇão das linhas para que a companhia possa ex
pedir 20 trens diario:s no mini:mo, 

O oorto de Vict-oria. cres·cerá de importància com este transpor·te d10 
minerio intensivo porque se terá de organiz1ar um serviço de vapores com 
unia frota cortsideravel. . 

E' facil. de comp•rehender. a varita•g·em do ·barateamento do frete, re
suHante da eústencia de um a companhia que tem garantido , o frete de 
11etorno d'aqui .para a Euro·pa, e que hru .de vir por . força ,para .buscar o 
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minerio, cujos navios não tocarão sómente no porto de Vi-ctoria mas tam
"bem eni outro'S portos ,. ·como o do Ri·o de J aneko, etc. 

Nenhum desses outros serviços tem garantias de juros; essa garantia 
é apenas para o ca•pital destinado á dectrifkação ·na importancia de 
52'" 000 :000$000 . 

. Mostrei, p:ela renda que a companhia vai .ter, pelo trans·porte seguro 
des•sa quantidade de minerio, em quanto isto importa em shí:lting~ e ·em 
réis, dte tal modo que não só cobre perfeitamente a garantia do ca!pital ac
crescido, que é de 52. 000 :000$, como vai diminuir os encargos· do Thesouro, 
em relação ao •capital• a·nterio•r, para a cons.trucção da Vktoria á 'Diaman
tina. 

Mostrei porque houve difficuldades em le·vahtar capitaes, porque os 
capitalistas não achavam motiv·o para dqu:s regimens, o · d·e garantia de 
. j·uros pelo Governo e o da garantia de juros ·pela prod·ucção bruta d!o mi
nerio. 

Mias meu in.tt1ito está conseguido ·e foi prestar á Gamara, que me 
honrou com seu apoi·o á emenda por mim apr:esentada, a homenagem do 
meu resp•eito, fazendo a luz C·ompl·eta, absoluta, sobre a natureza do as
sumpto a ·que aqueU.a emenda se referia, provando a que intuitos ·em obde
cia, dando meu 1e·sforço pela vktoria dia causa aue havfa patrocinado, ·e 
deixando bem claro que, se o·s inter.esses dos dous 'Estados, a que essa linha 
aprovei.ta, ·no ca.so , p·rejudicassem os interesses da União, eu não defenderia 
os dos dous Estadias, embora representante de um del\;es, porque todas as 
vezes em que collidem interesses pessoaes com interes•ses geraes, ou me
lhor, os interesses dos Estados com os foteresses da Uunião , fico ao lado 
ders interesses !!emes e dos interesses da União. 

Tem sid·o sempre es·S·e o meu procedimento; o meu passado poH.tko 
res·po·ndle pela •sinc.efi.dade d•esta minha declarnção e os meus actos co·n
firmam ·que tem sido sempre esta a minha ofi.entação. 

Go1Hmado o meu fim , realizado o meu empenho, que foi esclarecer a 
Gamara ·sobre o ass·u:mpto de que me occup.ei, peço a V. Ex., Sr. Pres.j
dénte, que mande receber a emenda que tenho a honra de apresentar, · e que 
cerca de mais ga•rantias a União, appr.ov•ada e1la, como provavelmente 
s:el -o-ha. · 

Eram es.ta:s as considerações ·que me vi ·na necessid•ade d•e fazer, 
provocado· 'Delo respeito que devo aos me.us honrados colleg·as, · e para dei
xar bem claro mie , sobre o meu espirita, as i·nv·ectivas •e as ameaças ·pro

. duzem effeito .dfametra\J,m'.ente opposto ao ·que têm •em vista os q1i'e as 
fazem. •}ámais· me demovendo do cumprimento rigoroso de meu d!evet". 

Os a.taau·es dirigi,clo·s aos Deputadqs que votaram a ·emendta, ·acceito-os 
para mim só . 

Os honrados collegas decidirão se mais valem os· rec•eios de •s·erem "SUS" 
peitados para que mud•em de voto , do qüe as ex·plicações f11ancas, l•eaes e 
completas. . . · · 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - P:eremptorias. 
O SR. ToRQUATo MoREIRA - . . . d1e um se·u .collegia, •para ·aue o voto 

com que. 1honraram ·a sua emenda seja i·ntegrnlrnente mantido. (Mnito bem; 
in:uito bem. O orador é . vivamente cnmprimentado.) 

O Sr. Camillo Pr.ates (*) - Sr. P.r:esidente, meu fim €J justificar, 
raoüdament•e, eme·nda:s que pretendo offerncér ao Orçame•nto da Vfação; 
ma·s, antes die comecar a justificação dest.as emendas, seja-me peirmiftido 
fazer a·lgumas •referencias a Mscursos ··anteriormente p11oforidos nesta Casa, 
em · debate que a todos ·nós inberessa vivamente. . 

, 1 ••••• ; • .. • • • • • • • • • • • .. ; • • • • .. . ..... .. . .. ... . .... . .. .. ......... ' • •••••• ~ • 



234 -

Agora, Sr. Presidente, vou entrar no assumpto, , que ·predpUam!ente me 
chamou a esta tribuna. 

Não s,ei, ' é um phenomeno, a respeito do qual naturalmente toda a Ga
mara tem juizo formado, mas que mered:e ser assignalado, porque eUe se 
vai tornando cada. ·vez mais temeroso, assaltando cada vez mais as fi
nanças publicas ·e solicitando o no·sso cuidado, a nossa attenção relevante 
para eUe. 

Quero fa11ar, Sr. Preside,nte, das concessões que são requeridas quasi 
que ·diariamente perante a Gamara, que são pedi.S.as em requerimentos, 
que para aqui vêm, sem informações, e a res,peito dos quaes a Cama·r,a não 
se demora conveni.entement·e, antes ·vo1'and'O"OS -c.om uma tal ou qual levesa. 

Temos Hdo aqui, Sr. Presidente, votações em que decidimos, <;!e um 
momento 1para outro, gravi·s•sjmo·s e ·séfi.os interess1es nacionaes. Depois, 
quand·o temos de voltar -atrás sobre es,te assumpto, premidos, qu1er pel11 
critica da ·imprensa, ·quer por outra ordem d'e acontecimentos, é que vemos 
qu·aI o modo por que zelamo,;; o:s interesses nacionaes. 

o SR: RAPHAEJ, PINHEIRO - E' o nosso caso. 
0 SR. CALOGERAS - ,E' ·O que acontece. 
O SR. CAMILLO PRATES - Sr. Presid1ente, lendo as ,div.ersas disposições 

~lo 'º'rçamento da Vi,ação, ·entre outras, de·parou-·se-me uma, a do art. 23, 
que é um caso tyJ'lÍCO dessas. conc·essões pedidas á Gamara, sem raz,ão, sem 
conhecimento de mais nad·a, e, mais do que isto., violando concessÕ'es já 
feira·s, mas que, entretanto, vai passando. 

O SR. CALOGERAs - E póde a·ccrescentar: e tend!o"s'e dispensido a 
audiencia de todas as cómmissões technicas. 

ü SR. CAMILLO PRATEs - Tanto esta é, Sr. Pr-esidente , a verdade que 
o nobre Deputado <está dizendo, que esses factos me suggeriram um pro
j·ecto de reforma do Regimento ·para ,que nos a,cautele contra essa's ten
tativas e contrii esse ,as·sedio d1os pretend,entes. 

Sr. Presidente, parece que ess,es proj-ectos são id!éados •em torno das 
mésas d,e cho1pps das terra:sses das Aveni:das para explorações. Os conces
sionarfos, obtid·a's as: concessõ·es, negociam os contractos com facilidade, 
po.is não faltam ,capitalistas .que and-ein á cata d1esses negocio~, . para, ex
pJ.orandio essa industria, ,esses •contractos, chegarem á industria -das ind-emni
z;ações. D.e modo que preciS'amos ter todo o cuidado com essas concessões, 
p'ara não darmo,s lugar a e'stes negocios ·em que vamos obrigando os cofres 
publicos a indei;nnizaçõ-es. (AP'oiados; trocam-se apartes.) 

Sr. Presid•ente, !l -no1bre Deputado quer dizer, tat.v,ez, que quan~o appro- . 
varmps uma autorização, não devemos ter r.eceio de que ella se traduza em 
contracto, se não fôr boa. porque o Poder ,Executivo a examina:rá. 1Mas, 
S'e·nhores, ist9 é um declínio dy nÓ!s'sas attribuições. (Trocam.-'se multas 
apartes . ) 

Não devemos conced.er autorizações ao Poder Executivo confiadós só
mente neHe.; não devemos declinar d·e nOssas attribuições, nem nos deve
mos cobrir com o chaPéo de ·sol do Poder EX'ecutiv-o para. votar concessões 
al;lsurdas. O Poder Execut.ivo póde_ fazer recahir sobre ·O Poder Legisla
tivo _tod1!! a responsabilidade. 

Atltribwiriamos. ao .Eiaecuttvo a. rtdoonsa!iilid'a'de dos _ ·contrnct·o,s -~ !o 
Executivo attribui-ria a nós a rces·ponsabilidade das conce·ssões. 

O SR. ·RAPHAEL PINHEIRO - Nem a nossa autorizacão é para estudar. 
Nós di:oemos logo: "conced•e a autorização para fazer". (Ha orJJtros apartes.) 

O SR. GAMlLLO PRATES - Sr: Presidente, -quando o Podú Executivo 
de1ixa die lançar mão . de U!T)a . autorização concedida pelo Cong.l'esso, pa
r-ece-me que ·elle desr-e?peita ·a decisão do Cohgres'So. O Poder Executivo, 

,~qi d;adqs qa,s.os, ·~ qii·e s'e não de\ria Útilizar ,das auto11iZ'ações ·c·on:ée:didas. 
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.P·enso mais · que o Executivo deivia di.rig·ir-se em . mensagem, dizendo as 
razões por que não se ut.niza da autorização concedida. 

O SR. PIRES DB CARVALHO - Estou de accôrdo nesse -ponto com V. l}x. 
O SR. CAMILI,O PRATES - -P-rova isso que as autorizações concedidas 

por nós devem s~r maduramente e1stud-adas para que ao Pod!er Executivo 
nã-o s-e offereça ep.sejo d·e -deixar d.e •cumpri.r autorizaçõ·es nossas, qua•ndo 
envolvam prejuizos ao interesse ·publico. (Ha apartes.) 

Não é uma delegaçã-o das que cogita a Constituição Federal. Não se 
trata d!isso, mas da falta de cumprimento ·ao d1ever da nossa partie. 

O SR. 1PrnEs DE CARVALHO - Acho ·que qualquer de nós, quando apre
senta emenda de auto-rização, é -que a estud!ou; se não o fez, dá prova de 
deshonestidade. Não acred'ito -que haja Deputado que seja port•ador de emenda 
de autorização preparada nos terraços dos cafés. (Ha outros apartes.) 

O SR. CAMILLO PRATES - Além dis·so, Sr. P·residente, nem sempre são 
os De-putados responsaveis pelas mediicl:as d1e ·autorizações que aqui passam. · 
A responsabilidad·e é -col!ectiva, a responsabi!i-da:d·e é da Gamara. E' res
ponsiabHida.de que se torna anonyma, e -que '!lão se póde •effectivar no mo
mento em que fôr necessal'io apontar o au.tor d·a medida impugnada, que 
pód'e trazer graves preijuizos. _ 

Quem é resp.onsavel pelo ·contracto T·rajano & Wigg? O nobre Depu_tado 
me poderá apontar? · 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Perdão; nunca uma responsabiHdade é 
anonyma. 

O SR. CAMILLO PRATES - Não val·e a pena c-ontinuar nessa discussã·o. 
O meu fim é demo·nstrnr que a disposição ·do ar.t. 23 do Orçamento da 
Vi1ação contém uma medida que é absurda. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - E' uma medid'a essa por mim apresentada, 
que mereceu a ass·ign!atu:ra de varias coH•egas e que v·em ·satisfazer um 
grande interesse para o Estado que rep!'esento. 

ü SR. CAMILLO :PRATBS - Jg.i;iorava que a medida, concretizada no ar
tigo 23 do o-rçamento, ·ora em discussão, ti:nh_a sido subscri·pta p•elo meu 
honrad-o collega. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - E asseguro a V. Ex. que não foi -e•scripta 
nas terras-ses nem nos cafés. 

O SR. CAMiLLO PRATES - O nobre Deputado ha de acred'itar que sou 
i•ncapaz d·e emitti-r um juizo deste, •em relação a qualquer -collega meu. 
Nad:a teve de indi·vidual a •expressão, que usei ha pouco. 

O SR. RAPHAEL 1P1NHEIRO E OUTRlos SRs. DEPUTADOS - Apaioad·o. 
O SR. CAMILLO PRATES - Não estou pondo em duvida a honestidadle 

d·o Sr. Deputado. 
Ig.nor.ava até -que S. Ex. fosse o autor da emenda. Vendo no O'fÇ!l

mento uma médid•a que me parec-eu inconveniente, por d1iversos lados vi\TI 
d:i-scutHa-a. Enunciei conceitos -de ordem geral, que não pod·em s•er con
testados pela Gamara. 

O ·a·rt. 23 diz o s•eguinte: 
"Fica 'º Governo autorizad-o a contractar -com quem melhores ·vantagens 

ao-res•entar ou •em igualdade de condições 'Com o cidadão José Domingos 
Mendes, por si ou por empreza que orga·niz·ar, a construcção de uma es
trada d•e · ferro ·que, oartind'o da bahia Cabralfa, no- Estado da Bahi-a, se 
dirija a Paraoatú, no Estado de Minas Geraes, ligando as cidades -e povo-a
ções de Salto Grande, Salinas, Grã-o-!Nfogol, Montes Claros J equitahy,_ iPirà
póra e Paracatú, d,e' aocôrdo com os decretos ns. 7-562, de 23 de d!ezembro de 
1909, e 7.878, de 28 de fevereiro de 1910,~ não devendo a, .média da u,nidad;e 
kil9metric11 exceder o preço de ·50 :000$, •aHend.endo ao requerimento apresen-
tado P,elo ·mesmo cid!adão." - · 



' Sr. P~esidente, antel;i de tudo, grande parte desta estrada, desde o ponto 
de partida , foi dad,a em conc.essão e contrn:ctad!a com o Sr. Barão· de Soro
ffi,enha e engen'heirio Mode·sto de 'Faria Bello ou s·eus herd,f:irO"s. 

O nobre Deputado examinou a questão? 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Nesse ponto, não . Não exami·no questõ·es 

alheias. 
O SR. CAMLLLô PRATES - O nobre iDeputado examinou o traçado da 

estrada? 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Examinei o traçado. 
O SR . . RAPHAEL PINHEIRO - Commercialmente? 
O SR. CAMILLO PRATES - O nobre Deputado póde i·nformar á Gamara., 

nest'e momento, se o traçado coj1ncide ou não ·com a concessã.o feita ao 
Ba:rão âe Soromenha e ao •engenheiro ·Modesto de Faria Bello, éoncessão e 
contracto? 

o SR. PIRES DE CARVALHO dá um apart•e. 
O SR. CAMILLO PRATES - Não .estou d'efendendo interoes·ses deste ou 

faqueHe . . 
A estrada de ferro de que s e t.rata per.cor11e tambem uma parte do Es

.tado que r·e.j'lr·esento e até um dos j'lOntos obrigatorios é a cidade de Montes 
Cláros, o•nd·e .tenho minha residencia. 

Além disso a •estra1da d1e que se trata tem d'e 'Servir com o pr.oJ.onga
mento da Cent,ral, até encontrar a Central da Bahia. 

A estrada incide nest·es d·efeitos.: prjmeiro, o .traçado coincide -c.om esse 
que já faHei; segundo, prejudica a construcção da Estrada de F1erro Centra•! 
d'o Brasil. · 

E note o .nobre Deputado que ·esse prolongamento da Central é um dos 
mais bellos traçados que tem o Hrasil. 

O SR. ,<RAPH AE L PINHEIRO - E o mais palpi.tante para a Bahia .' E 
declaro que ·não tenho kilometros. 

O SR. CAMILLO PRATES - Poderia o nobre De·putado informar-me a 
quanto ·siubi.rá a respQnsabüida.de do Thesouro, ·com a approvação desta 
emenda, sob o ponto de vista frnainceiro? . 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Isso compete ao P·oder Executivo. 
:O SR. CAMILLO PRATES - Se, ao sahir, fÔ'r inter·pelladio p.àr um nosso 

concidadão, inte.resSado como nós •em zelar pel.o Patrimonio Na.cional, sa
berá o nobre Deputado, respondendo a ·ess·a interpeHação , dize r a quanto 
pod•e.rá subir a respons31bi!idade do Thesouro? 

o SR. PIRES DE CARVALHO - A 'J'les·ponsabilidad'e está delimitada na 
emenda. . 

o SR. CAMILLO PRATES - ':Está deNmitado o pr eço kilometrko; mas 
não a extensão kilometrica. 

Sr . Presidente, só houve · neste mundo, quem ).egislas·s,e, em materia 
de es'lradas d.e ferro, como nós estamos fazendo. ·Foi o Cz,ar, que traçou uma 
estrad·a com uma regua no mappa . 

iSubstüuimo-,nos aos engenhei.ros, ás commissõ,es techinicas . e vamos 
deter.minando não só pontos die partida como pontos terminaes de estradas 
de ferro; e · aind·a mais , d•eterminando e tornando obrigatorios pontos inter
mediarios. 

o SR. PIRES DE CARVALHO dá um aparte. 
O SR. CAMILLO PRATES - Sr. :P.resid,ente, eu que conheço grande pa.rte 

·do territorio percoPrido · pela estrad:a de ferro 'em •estud·o, não poderei dizer 
·ào h.obre· 'Deputa1do quantos kHometros tem ella d·e ex tensão . Po·sso 'informar 
que 'ella .tem de ligar duas g~and~s badas, que são d'e uma differenciação 
co:mpJ•eta e abs·oluta; tem de à'. travessar a bacia do J equitin'1Jonha e. a 'bacia 
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- d:o S. Francisco, isto é, l:em de galgar um grand·e planalto, cujas differ.enÇas 
de altitudes são enormes, para descer á bacia do S . . Francis·co. 

· Ha de ser, por •conseguinte, uma estrada de construcção difficillima e 
carissima. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Log00, não será realizada, dentro dds H
mites _que esta1beleço; e. ·s•e nã-o fôr realizadla, é uma medida que, não pód<J 
ser encarada , como no'Civa e prejudicial . 

O SR. CjAMILLO PRATES - O aparpe d·e V. Ex. podia ser traduzido 
assim - "legislamos para ·que as leis não sejam executadas ... 

Em primeiro lugar, não votaria uma l·e·i nestas condições; em segundo 
lugar, ·soei que a ·estrada não poderá ser construi.da, ma•s .trará, ainda assim, 
i•nconvenientes •e prejuiz·os pará o Estad'o. 

Quando mais nada seja, vai prejudicar o plano de via é;ão ferrea, que 
muito interessa a Minas, que dief·~ndo, ·as-sim como o nobre Deputado de
fende a sua ter.ra:. 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - ,E V. Ex. ' ahi, está defend-endo lambem 
interesses da Bahia. 

·O SR: PIRES DE CARVALH·o - Nã.o se. trata, aqui, de ·concessão individual 
ou pessoal, interess•es que eu não defenderia. . 

O SR. CAMII.iLO PRATES - Não q-uei.ra levar a questão para ··este ter
reno e•strei to .. 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Então , não darei mais apartes. 
O SR. CAMILLO 1PRATES - E' que •OS .apa·rtes ·de V. tEx. me a.ttrii\Juem 

sempre a intenção de faze.r r·ef•erencias, que absolutamente não preteF1do 
faz t; r. 

J:a dize·ndo, Sr. Presidente, não sei se é pela sonoridade dos >11omes, ou 
por outro motivo, o .facto é que se dão diversas concessões que, parfrnd·o de 
bahia Cabralia, quasi todas seguem a mesma direcção -da que cogita es'1:a 
emenda. 

O SR. RAPHAEL PIN·HEIRO - E' porque ha uma obsessão na Bahia, em 
nunca se imaginaT que o porto da Bahia deve s•er o inic'ia'l d·e -todas as 
estrada•s de ferro, unico ·problema ·que salvará o Estado. Temos a obsessão 
d·e querer fazer pos.tos em tod:a a parte. 

O SR. CALoGERAS - E' um des·perdicio de energias e de capitaes. 
O SR. CAMILUO 1PRATES - Ainda ha uma ·consideração, e essa não terá 

o ·carncter pe:ssoal .que o nobre Deputado procura enxergar em minha·s pa
lavras. Estamos a dispôr dos dinheiros do T-hesouro -com as mã-os tão lar
gas, que, orqvavelment·e, quando lá fqrmos procurar recursos para cum
p•rimento d'as !·eis ·que estamos vota:ndo . não os enconttaremos. O Brasil é 
como todos os oaiz·es; nã-o é uma terra phantasfi.ca onde se enco·ntram ouro 
e -riquezas a rôdo por toda a parte. 

Não s-erá, pois, nosso d·ev•er imp•erioso fixar nossa attenção so•bre a 
responsabilidade, s·obr'e os encarg-os que vamos -crear para o Thesouro Na
cional? (A1poiados.) 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Não ha encargos. 
O SR. CAMI1LLO PRATES - Oh! Como não ha encargos, se o nobre 

Deputado pede para a sua concessão ... 
O SR. PIRES DE CARVALHO --'- Para a minha, não, senhor. 
O SR. CAMILLO PRATES - ... os fav,ores dos d·ecretos ns. ·7 .562, d1e 

23 d·e s·etembro de 1-909, e 7 .878, de 28 de fevereiro de 1910? 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Fica o Governo a,utorizado a •contractar 

com quem melhores vaintagens apres·en.tar. 1Eis o que diz o artigo. 
O SR. C AMILLO PRATEBS - Diz a d·isposição do Orçameno.: 
" ... a construcção de :uma estrada de <ferro ·.quê, · par.fínd'o . da 'bahi~a 
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· Ga.braJi:a, ·no Esta;do da Bahia, se dirija a Parncatú, de accôrdo coin os· ffe-
Ci"et0<s ns. 7. 562, de 23 de s•etembro d·e 1909, •e 7. 878, de 28 de fev'ereiro 
d1e 1910." 

O decreto n. 7. 878, diz 'isto: 
"Os pa;gamentos a que se referem as da•usulas II e Iill, autorizados 

pelo d.ecreto n. 7 .562, serão f.eitos ·em titulos ·de 4 por c·enfo, ouro, cu1ja 
emissão será feita. " 

Como é, poüs, que se vem dizer que esta estrada não trará onus para 
o Thesouro? 

O SR. CALOGERAS - 1E V. Ex . deve a·ccentuar: voltando-se ao pessimo 
systema de garaintià de juros. 

O SR. CAMILLO ·PRATES - Da exposiçã,o que estou fazend-o á Camara, 
tão atormentada pelos i·nsis.tentes apartes ·do meu nobre coUega, resulta: 
p•rimeiro, ·que •estamos votando concessão para uma estrada, em grande 
part·e1contractada; segundo, que estamo·s autorizando uma ·concessão para 
oonstrucção de •e•s.tra;da de ferro . com garaintia de juros de 4 por cento, ouro, 
em uma extensão, que ·não conhecemos. · 

Quero dizer: s·e fô·~ traduzid!a · em lei a disposiçfo que ora discutimos, 
não saberemos quaes os ·encargos ·que va:mos attribui·r ao Thesouro. 
( •Àppí~os. ) 

O SR. RAJPHAEL PINHEIRO - Uma ·cert·eza devemo•s ter, desde J.ogo: é 
que a via ferrea será a mais longa pos·sivel. (Apoia.dos.) 

O SR. CAMILLO PRATES - Mas, •sen'horés, ·a Camara ha de votar uma 
lei que autoriza despezas, sem nem ao menos sa!ber o limite remoto dos 
encargos? (Muito bem.) 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Não se trata de uma med.ida possível. 
O SR. CA•MILUO IPRATES - Se fosse uma medida dessa natureza, fique 

Ç~.}tl'l o 1nobre Deputado .que eu não a . dis·cutiria, nfo vinha occupar a tri
buna. 

No dia ·em que fôr necessario denunciar escandalos á Camara, r·eco
lher-me-hei ao si'lencio. 

Discuto, porque estou def·endendo interesses publicos aggredMos por 
d·i.snos:ições do orçamento; estou impugnando uma medida, porque me sinto 
no dever de faz·el-o. 

Estou tratando . primeiro ~ do interesse nacional, e depois d'o interesse do 
Estij.do que represento. 

·O Sr. Presiidente - Devo declarar ao no<bre De·putado que faltam 
apenas tres minutos p•ara ter:mina-r a hora da sessão. 

· O SR. CAMIL!Jo PRATES - . Vou terminar e, se aincja ·não o fiz. a Ca-
mara me desculpar.á, é isso devido á const&nte ·intermpçã·o das minhas ob-
servações. -

O Sr. Ra.phiael Pinhefoo (depois de pe•dir e oWer permis·são ao orador) 
P•eço a palavra pela ordem. 

1 

O Sr. Rapha1el Pinheh•,o (pela ordem ) - Sr. Presidente, eu ·pediirei a 
V. Ex. se dignasse · consultar á Casa sobre si ·concede _prorogação d'e uma 
hora. 

(Consultada., a Casa concede a prorogação solicifJada.) 

O Sr. Presidente - Em vista dio voto da Gamara o nobre Deputado . 
Sr. Ca11l'ilh:i Pratês, póde continuar seu dis'curs.o. 
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O Sr. 'Camillo Prates ( c 'onlÁjnuando) - Por poucos minutos me apro
veitarei da prnrogação·, tãQ benevolamente concedida pela Gamara. Vou ter
minar, por,que já me desobriguei do compromisso de dizer tudo quanto devia 
·sobre est.a questão. 

A disposição da medida que combato, e cuja §Uppressão proponho,. 
autoriza a construcçâJo de uma estrada de ferro ·com garantia d·e juros 
em títulos emittidqs pelo Governo, p.ara uma extensão que se não .co·tjhece 
e para uma Unha fei:rea que em grande parte faz objec.to 'já die con
tractos. 

Penso ,que ,Poder 1L,egislativo algum do mundo, d,epois de informado, 
seria capa,z de votar medidas desta natureza. Rejdtando-a, a Gamara presta 
Qm serviço ao pai~ , porque, ou a •concessão será feita e o Thesouro terá 
d1e dis:P'ender qua·ntia indeterminada, até agora, para o nosso juizo; ou a 
concessão não s'erá contracta:da, porque contra ella s'e lenvaritarão o~ in
teresses de outros contractos, e neste caso o erario publico, se não tiver 
em t,orno de si as cau,telas que nós:, os 'ljeprnsentantes do povo, spmos 
obrigados a manter,, t,erá de pagar fortes i·ndemnizações. 

S.r. Presidente, ·sou representante de Minas, e esP'ecialmente do 7° dis
trkto; mas, nem p;or isso, julgo~me des.obrigad!o de d·efend,er os interesses 
na:ciona:es, e, por ÍSSü mesmo, é ,que O'S defendo. (-Muito bem; mui:to bem. 
Q or.ador é vivameri-te cumprimentaJdo. ) 

O Sr. 'Riaphia.el Pinhei·rio - Sr. Presidente, c-omeço pedind,o desculpa 
aos illustres technicos da Casa e á competenci.a das não menos illustres 
Commissões :çle Viação e de Finanças pela incursão que vou fazer no campo 
d:as suas attribuições que seria indebita ·s,e não fosse a declaração prévia de 
que ella é ins,pirada pelo desejo de bem servir e desempenhar o ma1ndato ·que 
a benevolencia de V. Ex. me confiou, designa·ndo-me para membro da Com
missão de Inqueri to de Concessões . 

Sr. Presidente, estudando o ..Orçamento d.a Viação, depara-se oom uma. 
autorização a,o Executivo, para contractar ·com · os Srs. Dr. José Getulio 
Monteiro, Aosdrubal 'Augusto do Nascimento ·e •Ma-rtinho Chaves, por si ou 
empreza que OTganizarem, ou quem ·mais vanta·gens offerecer - o que 
V. Ex. sabe é quasi sempre uma burla - a 'construcção d·e uma estrada 
de ferro. · 

Sr. 1Presidente, pela •simples leitura desta autorização, a deS·peito da 
sua extensã_o, ninguem poderia faz·er idéa do. akance e gravidade da ccm
c·essão que se pretende •extorquir do CongTesso. Honestamente devo d·e
clrar á Casa que só por uma circumstancia fortuita poud•e avalia.r a impor
tancia, a extensão e os onus decorrentes d'esta concessão, á qual já havia 
dado o- meu vo'to, Iouvandb-m·e no parecer favoravel e mi auto1rizada compe
tencia da Commissão; não hesito nem tenho o menor recei.o ,em elucidar a · 
·casa sobre a natureza da circumstancia a que me refiro; o caso- é bem 
simples: tend·O necesidade de .alguma.s informações I'eferentes aos assUlll1ptos· 
que estão affectqs á Commissão d·e inquerito, procurei obtel-os na revista 
technica Brazil F erro-Cairril, cu:j a especialidade é p!'ecisamente oocupar-s·e 
desses assumptos. 

Na !'edacção dessa revista, ao 1-ongo dos muros, es.tavam vari.os mapp.as, 
entre os quaes u:m havia em que se viam traçadas as Unhas f.erreas consi
gnadas no projecto do Orçamentn da Viação ora p·endente da approvação da 
Gamara; impressionou-me vivamente um dos traçados .e perguntei natural
mente qual ·era a esitr.ad.a a que tal traçado se referia, sendo-me respondid-0 
·que 1era uma concessão que a Carilara ia dar a um grupo paulista, de que 
faz pa.rte o Sr. Co·nde Asdrubal do Nascimento. 

A Gamara póde ·a·valiar se eu tinha ou não motivos .para me impre·s- : 
s~onar €S'se mappa. 
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Perguntei, •Como •era de meu dever, se esse grupo tinha · Hgações com o 
syndicato Farqhuar; .foi-me ·rnspondido que na redacção do Brasil Ferro
Carril não podiam responder positivamente, porquanto nada sabiam, podendo 
apenas informar que o Sr. Asdrubal do Nascimento tinha vendidio a Es
trada de Ferr.o S. Antonio a J ·e.quiá, concess•ão da Sul Paulista, a uma com
panhia ·extrangeira denominaida a "Brazil Ry, Construcüon"; aproveito a 
opp-orhinidade para declarar ·que ·enviarei á Mesa um requerimento d·e in
formação para que s·ejam pedidos esclarecimentos por telegr.amma ao· Go
verno de S. Paulo para informar ·em que mãos se encontra a concessão da 
Sul Paulista, quaes as relações e ligações do Sr. Asdrubal do Nascimento 
com esta ·compa,nhia ou com a estrada. vendida. 

·Assignalo, Sr. Presidente, mesmo de passagem, a drums.tancia de ser 
um d'os requerentes da futuna · .estrnda capitalista já trenado ·em requerer 
concessões para as vender a companhias extrangeiras . 

. Entrando na a.nalyse do traçad.o -em questão, vemos, Sr. Presidente, que 
el!a deve partir da fóz do 1Jguassú ( Rui1nas de Santa Maria) e de·pois de· um . 
caprichoso passeio pelos Estados do Pa,raná, S. Paulo·, Minas Geraes, Goyaz 
e 1Matto-Grosso, vai enconitrar O· •s·eu ponto tel'minal em Santo Antonio do 
.Mad•e!ira na divisa do Amazonas; a differença de latitude entr·e os dous 
Jiuatos_.extr:e.mn.s:- é:. deo_t'Zº,5 a.!J.pnoximaidamente, sendo a_ differença de longi
t.ucFe enfre· es·s-es pofl'toS" die: rirafls:: d"~@§"- -goow apfü•eos;,... o qrue~ chk..uma ·extensão 
•em linha recta de 19º, pouco mais ou meno'S . 

. Estes modestos, estes inoffensivos 19º geographicos, :consíde-md:o~ qu:e
càda um d·elles vale ·s·essenta milhas ou sejam 111 kilometros, dão-nos nada 
menos de 2. 109· kilometros, que, pagos á razão ·de 50 contos por kUometro, 
perfaz·em a linda somma de •Cento e dnc-o mil quatrocentos e cinco·enta contos. 

Ar·repia-se naturalmente V. Ex., bem como a .illustre . Gamara, com 
tal importancia; p•eço, porém, a V. Ex. ·e á Casa que se não impressionem 
por emqua.nto, visto como a somma enunciad!a é apenas o que custaria a 
estrada se fôra feita em linha recta. Vejamos pelo traçado determinado pelo 
r-equerimento .qua.l a -extensão provavel da estrada. 

>Do seu ponto inicial, na •fóz do lguassú, diz a autorização que a linha 
deve . ·atravessar a zona de hervaes do Estaido do Parapá, na dii.recção 9,:e 
nord·éste, ·em demanda do Salto Grande do ·Paranapanema, no Estado de São 
Paulo. 

A dii·standa entre estes dous po·ntos em linha recta é de s-ei,s gráos, que 
a 111 kilometros dão 666 kilometros. 

Gomo V. Ex. e a Camara não ignoram, para determinar a extensão de 
uma es.trada ·de ferro em projecto, os prof.issionaes admittem um augmento 
a 35 por cento; para argumentação de. favor essa •porcentagem é elevada a 
40 p9r cento para determinar a distancia maxima e reduzida a, 30 por cento 
para determinar a distancia mi.nima; esta porcentagem é a .que vou applicar 
nos cakulos. 

T·emos, pois, da fóz de lguassú ao Salto Grand·e do Paranap~nema 666 
kiloflletros, mai·s 30 por ·cento desta distancia, ou sejam 199 kilometros ·e 
800 metr-os, que perf.az•em um total de 666 mais 199,800, 865 kilornetros e 
800 metros. • · 

Do Salto Grande, segundo a autoriza,ção, a estrada d·eve s•eguir a -di· 
recção d'e Campos Novos, cruzando a Estrada de Ferro Noroéste do Brásil, 
na estação de Santa Cruz. 

Dizia eu, Sr. •Presid·e.n.te, que• de Salto Grande a Santa Cruz, como dizem 
os· requerentes., ou Salto das Crqz.es como dizem os mappas, temos em 
recta dous grãos e meio, o que d·á 2. 777 kilometros e quinhentos metros 
que,· aC.cr·e-scentados· dos 30 por cento·s. adoptac;!'os. e-orno maximo de coeffi
ciente de traçado, dá para esse trecho um total de 350 kilometrios e 750 
metros. 

De Salto das Cruzes· a Ara.guary temo'S em linha recta tres grãos e 
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meio, q:ue dão. 388 kilometros e 500 me.tros, -os quaes, accrescentados dos 
mesmos 30 por centos, perfazem o to.tal d·e 505 kilometros e 50 metros. 

De Araguary con.tinu'ará a estrada por Estrella do Sul, Soledade, · Para-· 
catú, S . Luiz e Cara pi nas, no Estado de Mi.nas Geraies, de ond·e se_guirá' 
para o Bstado d·e Goyaz, passando por Formosa e se desenvolverá pelo valle 
do rio Maranhão, pa·ssando ·em Pillar ate se internar em Matto-1Grosso nas 
proximidades da confluencia dos rios Ara-es e Pindahyba, atravessará o rio 
M.anso, servind-o a Rosario, Tres Barras e Trombas, pro·cura-ndo os Campos 
dos Pareeis, -etc., seguindo po-r esses Brasis afóra. 

Sr. Presidente, não se encontranc:Lo no mappa a maior P,ar* des.tas lo
calidades e nos pod-ernos acceitar Ca.valcante, em Goyaz, -que está no mesmo 
meridiano de Araguary, e na mesma latitud·e que Campos dos Pareeis, o 
que só pód·e reforçar o systema d·e argumentação de favor que venho se-· 
guindo na determinação da extensão mínima d-a estrada. 

Temos, pois, de Aragt.iary a Cavalcante, não contando já o d~svio par-a 
lés te para servir . á Bstrella do Sul e ás outras localfüades que_ talv·ez -estejam . 
ma.is -para lés te, passando por P.arncatú e Formosa, um arco de ciirculo, . cuja 
corda é representada por -cinco grãos, o qu-e dá um deserivo\vimen.to de 
pouco mais .ou menos um sexto ( 1/6), s•e bem me recordo da fórmula 
geome.trica que regula a razão da circumferencia para o diametro. 

Assim a extensão provav-el minima., mais que favorecid'a, será de_ cinco 
grãos ou 555 kil·ometros mais um sexto, isto é, 92 kilometr-os ·e 500 me:t!:OS) 
que cfãci a · so-rÍlma de 647 kilométros e ·soo metros; com 30 por cento do 
augmento para o traçado, ou sej·am mais 194 kil·ometros e 250 metros, te-· 
mos Um t·otal, d-e Araguary a Cavalcante , de 841 kilometros e 750 metros. . 
, -De Cavatcan.te a Campo dQS Pareeis, adaptando a direcção mais fa-

vora,vel, que é a do . parall-elo 16, temos , pela dif,ferença de longitud:e entre 
·estes dous pontos, a distancia de 11 gr-áos, ou sejam 1.221 kilom-etros que, . 
accrescent'adôs d-é 30 por cento, repr-esentain só para este• trecho uma ex
tensão d·e 1. 587 kilometros, isto é, quasi tanto como todas a.s linhas· da 
Central do Brasil. 

De Campos dos Pareeis a Sa-11to Antonio do Madeira, ponto termiii.a!. 
com que o grupo paulista modestamente se contenta, o que muito devemos 
agrad ecer e levar em conta , pois podiam ainda d·esejar ir mai·s além, esten
dendo -se pelo Acre afóra, o que talvez não fizeram por ainda não estarem 
co·nvencid'os da incontestabilidad-e da nos•sa ·soberania sobre ·O· longínquo ter
ritorio . · neste ultimo trecho, Sr. Presidente, a estrada conta. em recta seis 
gráos e meio, que representam 721 kilometros e 000 metros, que ainda àc
crescentados dos 30 por cento perfazem -o total de 937 kilometros :e 9·50 
metros . 

.S ommando todos estes trechos, cakulados para o minimo, temos: 

KilomJetros 
De Santo Antonio d:o ;Ma1d·eira a Campo dos Pareeis . .. . .". 937 
De Campo dos Pareeis a C.avalcan.te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 587 
De Cavalcante a Aarguary ..... ~ . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 
De Araguary a Salt0 d-as Cruzes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
De Sal to das Cruzes a .Salto Grande do Paranapanema. . . 350 
De· Salto Grande á Fóz do Igua.ssú . . . .. , .... .. : . . . . . . . 865 

Total . . · . . ... ........ , ... ' ........... ··· ... ·· ·.· · · 5.088 

Metros . 
950 
300 , 
750 
050 
750 
800 

600 

50:ü00$000 

Dado · o preço de 50 :contos por kilometro, como estabelece 
a auto~.izaçã_o, teremos ·uma . d:espeza m~nima de réis. . 254.430 :000$000 
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O SR. PIRES DE · CARVALHO - Este pediido está na Ci~nara desde o 

ainno passado. Eu con.fio na honorabilidade do· Dr. Getulio Monteiro como 
na minha propria. 

Era incapaz d:e pr·eparar uma .cilada para com a Gamara. 
Sobre a pretenção ha estudos e planos minuciosos. (Trocam-se apartes.) 
O SR. RAPHAEL P1N'HEIRO - Se~a como fôr, eu declaro a V. Ex., Sr. 

P11esidente , .que pretendo apresenta:r por occasião da vo'tação um requeri
mento mandando destacar essas emendas pàra constituírem projecto aparte 
e ser rerhettido á Commissão dé Obras PwbUcas· e á d·e Fjnanças, e mais -
á Commissão de Inquerito que está funccionando n·esta Casa. 

tComo V. Ex. vio, no correr d'o meu discu:rso, 1eu prometti enviar á 
Mirsa um requei:imento para que ella solicite do Governo d1e S. Paulo infor
mq.ções a respeito de um dos requerentes . 

1 O SR. -1PRES!DENTE - 'Ü requerimento de V. Ex. nã-0 póde ser sub
mettido á votação agora, por falta de numero. '° SR. 1RAPHAEL PINHEIRO - Ein.tão renovai-o-hei amanhã. (Muito bem; 
mqito bem. O or~or é cumprimentado.) 

O Sr. P.r1esildente - O requerimento de V. Ex. não póde ser submettido 
á votação por nã-o haver numero. 

O Sr. Pires d!e 1CaTvalho pede a palav:ra para, respond'endo á impu
gnação feita pelo Deputado Sr. Camillo Prates d.e uma emend:a sua, já re
jdtada pela Gamara., em que pedio um auxilio de 400 :000$ para subven
cionar a navegação do Alto S. Francisco, ex1plicar longa e detalhadamente as 
razões que o elvarem á apres-entação daquella medida, que reputa de .todlo o 
ponto· justa . 

.Pass;t ·em seguida a responder ao ~discurso do Deputado mineiro que o. 
pre·cedeu na tribuna a resp·éito d•a emenda que autoriza o Governo a con
tractar com José D.omingos Mend:es a construcção, uso e gozo de uma es-

. trada d:e ferro ·que, paründo da ba'hia Cabralia, no Estado da Bahia, atra
·vess-e o territorio norte mineiro, · servindo aos munkipios de Grão-.M·ogol e 
Montes Claros; mostra as 'vantagens do traçado e diz não collidir elle com 
concess1ões já d1adras; e, quando assim fiz,essem, ficava ao criterio do Go
verno, a quem é dada a autorização, tornal-1a eff.ectiva. . . 

Diz que Mendes, seu amigo particular, que ao Congresso Nacional 
di!'~gio ha seis annos uma petição solicitando tal concessão, foi quem lhe 
pedi:o •a medida consubstanciada na emenda em questã,o. · ' 

Rende um preito d'e honra ao seu amigo, já faHecido, •que por tal faz 
tornar a autorização impraticavel; mas, pretend•é que ella figure no orça
mento, -como uma manifestação d:os d•eseljos qu.e nutre pel·a realização desta 
obra, ·que vai grandemente s-ervir ao territorio lbahiano. 

(N e,s'te pointo o orador é interrompido pelo Sr. Pre.s-idente, que o adverte 
de estar terminada a hora. ) 

O Sr. J .oaqu.im PiTes (pela ordem) - Peço licença ao nobre Deputado 
para interromper pnr alguns instantes. 

Por maior ·que seja a considleração que me merece o meu particular 
amigo e collega, Sr. Deputado .Pires de Carvalho, acho que, em se tratando 
d:e orçamento a -que já foram offerecidas· 99 emendas · e que não póde, por 
mais tempo, ser protelado . .. 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Pe!ldão; não estou protela:nd·o. 
o SR. JOAQUIM P1RES - Nã0 digo que V. Ex. esteja protelando; dligo 

que o orçamento não póde ser protelad-o no seu andamento. . 
.Penso que o nobre Deputado, bem ' a.o contrario de protelar, está oc

cupando a tribuna 'com lustre extraordinario, tanto que tem prendido ·a 
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:a:ttenção de varios collegas, ·que apreciam ex.traord-inariamente a sua ora-. 
.ei.;ão. (Apoiados. ) 

E,ntendo, entetanto, pela .razão que já expuz, que vou prestar ,u,m S·ér·< 
-viço ao paiz solidtando a prorngação da sessão por ·mais' duas· horas, o ·que 
permittirá a V. Ex. concluir o s·eu brilhante discurso. · 

· · ·· O que não é passive! é deixar de se terminar hoje a discussão d9 
1opç~mento, e por 'isso formulo o moo requerimento. (Muito bem; muito ' 
.bem.) 

Consul.tada a Ca_sa, é concedida a prorogação. 

O Sr. P .r<esi!dente 
-Valho . 

Conti.núa com a palavra O· Sr. Pires de Ca-r-

. ~ O Sir. Ph,~s .de Cairvalho (Gg.nf!inuando) trata desenvolvidamente é!a 
<emenda consubstanciada em um dos artigos do ·projecto em d-is·cussão, pela . 
.qual o orador autorizava o Governo ·a •Contractar com As:drubal do Nasci
:n:iento e. ou.tr.os ' a ·construcção, uso e gozo de uma •estrada de ferro, que '. 
Teputa um alto commettimento a;a engenharia brasileira, legando as r uínas · 
-de. Santa Maria, na fóz do Iguassú, á vUla de Santo Antoriio do Madeira, em 
. .Matto-Grosso , com o ·desenvolvimento de mais d·e 5. 000 kilometros. 

Mostra a sem razão que presidio a impu,gnação feita pelo Deputado Ra
phael Pinheiro, por isso . • que a .sua emenda não tem caracter imperativo, e · 
,-sfm uma autorização para que ·o Governo contracte com quem mais vantagens · 
-0fferecer . 

Acreditando na illibada probitlade do titular da pasta da Viação e do · 
•Chefe do Gqverno da Republica•, está tranquillo de que a disposição que ora 
•defende, não dará ·ensejo a um acto de improbidad·e, e pód-e assegurar, pelo 
'conhecimento que tem do Sr. José Getulio Monteiro, homem · honestíssimo 
.que ·não presidio aos s•eus d·esej-os senão bem servir á nação e nunca es
Jlecular com uma concessão que lhe foss.e dada. 

, Conclue dizendo . qlfe não podia deixar de responder immediatamente aos 
-seus -collegas, como homena'gem aos seus talentos e aos seus i:ntuitos. ' 
( mu/to bem; muito bem, O. oradJOr é cJbraçado por seus coUegas pre·sentes.) 

Encerrada a 3ª discussão do projecto n. 173 B, de 1912, e adiact~. avo
-tação até que a respectiva Commiss_ão dê parecer sobre a~ emendas offe
:recidas. !1: ~ , ,.;s._; 

EMENDAS NÃü ACCEITAS 1EM 3ª 

O Sm. Presidente - A Mesa não póde acceitar as seguintes emendas, 
JlÓr s·erem infringentes do ·Regimento: 

.•Ficam supprimidos os lugar.es de .titulados constantes da . 
.Sessüo ele 19 ele ultima Mensa·gem do Sr. Presidente da Republi.ca relativa á 

D ezmnb·ro .Estrada de ·Ferro Central do Brasil e as res·pectivas con- · 
signações orçamentarias, reduzida assim de 1.SIQO :300$ a 

·ver•ba 6'', n. 1 - Octavio Rocha. 
Continú:a em vigor o art. 34 da lei n . 2.544, de 4 a.e janeiro de 19·12. 
Este artigo refere-s·e a passagens de empregados da Central.-Octavio 

R ocha. 
-Redija-se assim o art. 46: 

· : "Art . 46. Tod-os os serviços affectosL á ilnspect:orfa Federal de Portos; 
R ios e Canaes ·serão custeados pelos fundos da Caixa Es,pecial a .que · se· 
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.re_f.~re o .decreto 1:1. ·6.368, de 14 de fev-ereiro de 1907,- ficando o Govern!J' 
auto-rizado a abrir ·os necessarios •creditos até" á quantia "de 2. 500 :000$000~ 
_quando fôr insufficiente o s:aldo d-aquelles fundos. 

Sala das sessões, 17 de dezembr-o d·e 1912.-0ctavio Rocha." 
Onde ·convier: · . 

, . "As sobras do .credito destinado a ve!ici_mentos fixados serão appli'- . 
c;:i.das a.o pagamento d-e auxiliares admittidos para supprir·em as faltas dos; 
empregados afastados do serviço por licenças e outros motivos. 

Justif'icaçã'o - O serviç·o postal é um dos serviços ·públicos que por sua. 
natureza .não pôde nem deve soffrer d'elongas. 

Ao. passo -que e!le au1gmenta dia a dia, -o. p-essoal ·encarregado d-e sua: 
execução soffre baixas que, embora periodicas, muito prejudicam- o sett 
andamento, P:ira obviar a e-ss•es i·nconv.enientes,-· b· regulamento actual autorizou e> 
prm.ri-mento interino de todos os lugares• vagos!. 

Tal prov!denci.a •que parecia resolver -o problema, nada , tem ad-iantadO> 
pela im_possibilidade de fazer-se •esse prov·imento quando os icargos vagos · 
não . são de •primeira entrancia. 

A metlida pt-oposta ·vem ·completar, a ·providencia regulamentar. - Sa1le~,. 
Filho." 

" Ao art. l º, verba 16", accrescente-se •d}élpois da palavra Belém: "e -a 
quantia µecessaria -para -que o Poder -Executi"vo mand'e estudar, se julgar: 
conveniente, um -ramal ferreo que, partindo ·da !Estrada de F-erro de Ube
raba a ViHa Plat·ina e •passand-Ó .por Conceição das Alagôas, vá ao bar-· 
ranco- do .rio Grande, na sua parte navegavel" . . 

Sala das sessões, 17 de dezembro d!e 1912. - Ala·or Prata. 
· · Oniile convier: 

"Fica. o Governei autorizado a mandar fazer -ou contractar. os estudos 
·necessa.dos ·para a construcção de dua·s ou mais reprezas, na visinhança: 
d'os lugares denominados Cachoeira do Purú:s e Bocca -do 'Acre ou em 
o·ut,llOS: ·p-ontos· j·uI-gad'os mais convenientes, :pam manter durante todo o 
anno a navega·bilidade dos rios Purús e· seus affuentes Yaco e A·cre, abrind& · 
para isso o necessario credito até a ·quantia de 200 :000$ tirado da quotá-
d-e · 2 por_ ç:ent·o, ouro, destinada a portos, ·canaes, etc. .. 

Sala d!as ·,sessões, 17 de dezel!l-bro de 19.12. - .J oãe- Hosana-h__,-d· 
~011,v-eira . 

Ficam supprimidos na ·verba 6", n. 1, Es trada d-e Ferro Central do
Brasil, os lugares de titulados constantes da Mensagem ultima do Sr. Pre
sidente da Republica e_ ·as respectivas consignações orçamentarias, redu
zid'a assim de l. 500 :300$ a r-eferid:a verba. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Rap-hael Pinheiro. 
Ao art. 18, dê-se a seguinte redacção: 

.. Fi-q o Governo autorizado a .construir, -conforme o regimen estabeleci-d<>' 
pela lei n. 1 . 1-26,. de 1903, umà linha ferrea -que partindo de Ayrão ou pont() 
mais çon:veniente e proximo de Manáos se dirija ás fronteiras d'e Venezuela 
pelo va.lle do rio Negro, no Amaz-onas, não -exced·endo de 70 :000$ -o ·preÇ()' 
max,imo kilometrico da -construcção. 

Sala -das s·essões, 17 de dezembro de 1912. - Monteiro de Souza. 
Onde convier: · ' 

··Fica -o 1Poder Ex-ecutivo autorizad'o a ·contractar .com João Maria da 
Silva J uniqt, ou com quem mais vantagens .offerecer, a construcção de ·casas 
populares, tomando por base as -condições da proposta apresentada -por ell~- · 
ao Congresso e podendo o Governo, a bem dos interess((S ·do Thesour?• 
faz·er. _nas -condições da'j_uella proposta ·. as alterações que julgar conven~
e11te. 
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Sala das sessões, 7 d·e dezembro. de 1912. - Metello Junior. - Fre
'<ierico Borges. - Salles Filho. - •Porto So'brinho. - Thomaz Cavalcante. 

Pedro Moacyr. - Pereira de Oliveira. - Hosanah de Oliveira. 
Onde convier : . 
Art. Os ·con.trnctos ·para conducção de malas e aluguel de casas 

para üS Correios , •poderão ser celebrados por prazo até tres annos, conta
dos da data em que forem firmad:os. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. F. PaoHello. - Vianna do 
Casteno. - C. de Rezende. - iMor·eira ;Brandão. - Jayme Gomes. 

PARECER. N. 176 C 

Fixa a despeza do Ministe:rlio da Viação e Obras Publica1s para o exe>rcu:w de 
de 1913 ; com parecer da Commissão de Finanças ás emendc.(s em 3; · 
discussão -

N. 1 - Fica o Governo autorizado a rever o Regulamento da Secretaria 
de. Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, aP'provado pelo de-

' . ereto n. 9.033, de 17 de novembro de 1911, para modi-
Sessão d e 2 3 de fkal-o ·quanto aos seguintes pontos: 

_ Dezmn1wo a) determinar que sejam gozadas dentro de um só 
exercicio as férias a que se refere o art. 138, para que 

não se dê a accumulação de ·que trata o mesmo artigo. 
b) conced'er aos empregados da Secretaria, do quadro., contractados e 

da portaria, não a gratificação ·correspondente a um dia de ordenado simples, 
como esitabelece o art. 90, desde que haja prorogação de ·expediente por 
mais de uma •hora ou quand·o forem incumbidos d:a execução de ·qualquer 
trabalho ou commissão fóra das horas do mesmo expediente, mas sim um 
dia dá respectiva gratificação; 

c) modifücar a distribuição do ex•pediente nos pontos em que isso se 
torne necessario. - O.e ta vi o Ro·cha. 

A maioria da Commi.ssão pro·p.õe a esta emend:a o seguinte substitutivo: 
Art . Fica o Governo autorizado a rever o regulamento da Secretaria 

de Estado do . Ministerio da Viação ·e ·obras Publicas, approvado pelo de
creto n. 9.033, de 17 de novembro de 1911, para modifi.cal-o nos pontos que 
julgar ·conveniente, sem augmento de despeza. 

N. 2 - Art. IFicam extinctas as gratificações addkionaes por tempo 
de serviço, ass.egurndo, ·entretanto , aos empregados c,lo Corr.ei·o que actual
mente gozam dessas vantagens o disposto no art. 400 do regimento postal 
vigente . ' 

Sala das ses·sões, 17 de dezembro de 1912. - Celso Bayma. 
A emenda ·deve ser rejdtad'a. 
A diS•P.Osição do arL 36 da lei n. 2. 544, extensiva a toda•s as repar

tições subordinadas ao .Ministerio da Viação, garante aos fuccionarios as 
gratificações em cujo gozo já estão. 

A adopção da emenda .i mportaria em uma excepção injusta. 

N. 3 - No provimento dos lugar:es de carteiros e •pratkantes da Re
partição Geral dos Correios , serão, em absoluto preferid'os os candidatos !e-
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galmente habilitados em· concurso e ·que j-á estiverem exercendo qualquer 
cargo. na referida repârtição. 

Sala das sessões, de dezembro de 1912. - Raphael Pinheiro. 
A maioria da Commissão opina pela rejeição da emenda. Entende que 

a . dis.posição regulamentar que rege o as·sump.to ·é mais garantidora dos 
interesses publicos e da ~ustiça. 

N. 4 - Destaque-se da verba - Correios - a quantia de 76:5.50$, 
para creação de nqvas agencias no Rio Grande. do Sul. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Octavio Rocha. 
A emenda deve ser rejeitada. Por mais bem ded'uzida que tenha sido a 

sua justificação, a Gommissão pensa que ao Governo deve ficar a liber
dade precisa ·para a creação de novas agencias, de ac·côrdo com o regu
lamento. Dentro da verba -concedida, está o mesmo ·habilitad'o a .crear as 
à•gencias ·que mais necessarias se tornem. 

N. 5 - Onde convier: 
Ar.t. As agencias do Correio , quando autorizadas pejas administra-

ções a ·que forem subordinadas, poderão applkar as rendas mensaes no 
pagamento •dos vencimentos, 1gratifi.cações e .salarios do 1pessoal que nellas 
servir e d'os estafetas e conductores. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - ·F. Paoli·ello. - Vianna do 
Castello. - C. de Rezende. - Moreira Brandão. - J ayme Gomes. 

A emenda deve ser a.cceita. Consigna uma medida que já tem sido posta 
em pratka .com grand'e vantagem para o :serviço. Torna promp.to o paga
mento d.e vencimentos, dis·pens.a a ·remessa d·e fundos e simplifiica a escri
pturação. 

N. 6 - Ond·e convier: 
fi.ca o Gov·erno autorizado a ad·quirir um pr;edio p.ara as agencias de 

Correio e Tel·egrap1hos da ·cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Estad•o 
do Espírito Santo, .correndo :a despeza pela respectiva verba já consigna.oda, 
destacada a quantia necessaria. · i 

Sala das sessões, 17 de d'ezembro de 1912. - Julio Leit~--Ja'cg,_u.es ~ 
Ourique. - Torquato Moreira. --

A emenda não pôde ser acceita; não ha no Orçamento ''verba já consi
gnada" para serviço dessa natureza, por ·onde corroa a despeza autorizada. 
AJ.ém disso ella é desnecessaria. O · .ar:t. 2º do ·projecto ri ·á pr.evê sobre a 
•ac:quisição e oeonstmcção de pred:i-os parl/- Correios. e Telegrnphos e de 
accôrdo .com ella o Governo pôde providenciar par.a dotar a cidade de Ca
choeiro de Itapemirim do predio a que a emenda se refere. 

N. 7 - Destaque-se de ·onde convier a .. quantia necessaria ·para ·que os 
officiaes da Ad:ministração dos Correios da Parahyba ·do Norte per·cebam 
os vencimentos a ·que têm direito ex-vi, ·da .categoria d·a mesma Administra
ção, fa;z:endo-se a alteração na respectiva tabella. 

Sala das sessões, 17 d.e d·ezem'bro de 1912. - Simeão Leal. - Camillo 
de Holla.nda. - iM. de Fi.gueired'o. 

A emenda. pôde ser acceita, destacando-se da consignaçã·o - Eventuaes 
- a qu,a,nüa d·e 600$ ·e elevando-se a 7 :800$ a v.erba d·esfinada a tre·s 
officiaes, •á razão de 2 :60(')$ cad'a um. 

N. 8 - Onde .convier: 
Art. Nos .contractos para conducção de malas, fka s·ubstituida a 

cauçãÓ em valores para a .sua execução, .por dous fiadores idoneos, a jui,zo 
. das administrações que ·celebrarem_ taes contractos. 
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Sala das s.essões, 17 de dezembro d·e 1912. - F. Paoliello. - Vianna 
d'o Castello. ~ C. de Rezende. - Moreira Brandão. - J ayme Gomes. 

A ·emenda pó de ser acceita. A ·caução em valores para os contractos 
de conducção d;e malas difficulta a organização das mesmas, afugentando 
muitos concurPent.es e encarecendo o ·serviço. 

N. 9 - A verba "'Eventuaes" ·rediija-se assim ·Para occorrer a quaes
quer despezas extraordi.naria·s e imprevistas e á insufficiencia da verba 2ª 
(Correios) . 

<Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Raymundo Arthur. -
João Chaves. 

A emend•a pód.e ser acceita. Visa, sem augmento de despeza, dotar o 
Governo dos meios preciso·s para occorrer á possível· i·nsufficien.cia de v.er
bas. •E!la ·se .refere á consignação "Eventua·es" da verba 2ª e não á ver
ba 16". 

N. IO - Da verba -"Eventu-aes" , destaque-·se a importancia de 14:400$ 
para pagamento da gratificação local de 40 % so·bre os vencimentos, aos 
agentes embarcados dos Correios do Amazonas. 

Sala das ses·sões, 17 de dezembro de 1912. - Aurelio de Amorim. 
A ·emenda deve ser rejeitada. O substitutivo apresentado pela Commi-s

são . ao art. 3º a torna des·necessaria. 

N. II - Verba 3" - Telegraphos·: 
Da· verba "Aluguel de -e-asas" destaqurn-se 3 :600$ para pagamento, a 

titulo de . auxilio de al·u,guel casa, aos tel.egraphistas encarregados das es-
tações da Camara e do Senado . · _ 
-··· Sala d·as sessões , 'J.9_1cje dezembro de 1912. - Dias de B·arros. -,-- Me
tello Junior. - ·Pereira Braga. - Manoel Reis. - C. Defreitas. 

A emenda deve ser rejeitada. ·A sub-consignação "Aluguel de casas" 
'dotada com 580:000$ não tem outra limitação que não a regulamentar. Se, 
po·is, de accôrdo com o regulamento, os tel·egraphista-s da Camara e do Se
nado tiverem direito ás casas, o Governo pó.de ·conceder-lhes o auxilio para 
o aluguel, independente de disposição legislativa. 

N. I2 - A' verba 3ª - Telegraphos - Accres-cente-.se, onde convier: 
•Os actuaes telegraphista·s chefes , de 1ª, 2" , · 3ª e 4" clas·ses , passarão 

a denorninar-·se respectivamente: 
Chefes de serviço; 
1 º offici al te.chnico; 
2º dito· 
3º dito: 
4º dito.' 
Os est·agiarios con·tinu.arão ·com !esta denominação. 
Sala ·das sessões, de dezembro de 1912. - 'Mario Hermes. - Ubal" 

dino de Assis. - · Souza Brito. - Flôres da Cunha. - Mia·noel Reis. -
Monteiro de Souza. - Felinto Sampaio. - 'M. Borba. - João Vespucio. -
Corrêa Defreitas. - Augusto do Amaral. - Raphael Pinheiro . - Raul 
Alves. 

A e.mend·a deve ser rejeitada , por escapar á acção dé lei orçamentaria. 
Uma simples mudança de denominação não inf!ue na receita nem na 

despeza. · 
Não convém, além .disso, legislar assim rét·alhadamente. 



- 248 -

N. 13 - Onde convier: 
Art. Os aotuaes inspectores em ·commissão da Repartição Geral dos 

T!'!legraphos serão aproveiMdos nas vagas que se derem ·e na respectiva 
d asse. 

Sala .da.s sessões, em de d e 1912. - Mario Hermes. 
Ubaldino de Assis. - Souza Brito . - Manoel •Reis . - Felinto Sampaio". 

A emenda deve s er rejeitada. 
Ao Governo , desde que os actuaes inspectores ·em commissão o me

reçam, é livre o di.reito de aproveital-o·s nas ·vagas que se derem. 

N. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a ·rever o actual Regula
mento da. Rep·artição Geral dos Teleg;r,aphos, fazendo ·nos quadros d'o pes

... soal as alterações que julgar necessaria·s, sem augmento d·e despeza e a 
referendum do Poder Legisl•ativo. 

rSala das sessões, 19 de dezembro de 1912. - Olegario Pinto. 
A emenda ·pÕ'je S•er acceita .com a seguinte modificação, depois das 

palavras. "sem augme·nto de despeza" diga-se: "com o pessoal e sem mo
dificação d·e vencimentos". 

N. 15 - Verba Telegraphos: 
'Destaque-se 51 :600$, para ampliar o quadro da officina da Reparti ção 

Geral. dos Telegraphos com um operaria de 1 • dass•e, dous operarias de 2ª . 
classe, quatro de 3." classe e oito de 4" classe. · · 

Sala das ses·sões, 17 de dezembro de 1912. - Oleg3.rio Pirito. 
A ·emenda pód,e se r acceita; consulta uma necessidade do serviço. A 

verba consignada deve ser destac•ada da co·nsignação "Construcções· de novas 
linhas, ·etc. " 

N. 16 - Da verba " Telegraphos" destaque-se ·a somma d'.e 50:000$ 
para auxiliar o Estado de Matto-.Grosso, na construcção da linha telegraphica 
que,· partindo da povoação d·a Barra• dos Bugres, á margem do rio Para
guay, e atravessando a propri·e.dade Affonso, vá ter á linha tronco !l\'l<atto
Grosso-~mazo.nas, ·na serra dos Pareeis. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1([12. ~ Mav.ig.nier. --- -
A emeiid·a deve ·ser rejeitada. Quando 'ª União encampe •as linhas tele

graphicas existentes, não se justifica o auxilio a· um Estado para a con
strucção de determinada linha. iComo Federal, o Governo pôde fazer a 
referida li·nba por ~onta da verba para tal fim destinada , .tanto mais se 
o· Estado de Mat.to~Grosso, como parece certo , lhe dá o seu auxilio, o que 
será, nos termos da disposição orçamentari.a, m;n titulo d_e pr~ferencia. 

N. 17 - Ao .art. 1 º, verba 3", sobre a epigriaphe - Tel·egraphos 
destaque-se 100:000$ para pro'longamento da linha telegraphica_ da cidade 
da Barra, no •Estado da Bahia, a d.e Araujos, passando p.or Santa Maria de 
Taguatinga, no Estado de Goyaz . 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Pedro Mariani. - Ba
ptista Accioly. - .Pires de Carvalho. - Mor·eira da Rocha. - ülegario 
Pnto. - Augusto Monterio. - Nabuco de Gouvêa. - B•arros Lins. -
Dionysio Cerqueira. - Fleury Curado. - Alfredo de Carvalho. 

N. 18 - Ao art. 1 º, .rubrica 3", -- TeleÚapho·s - accrescente,se: "in
clusive o prolongamento da linha de Araguary ·a PatrQcinio até á cidade. de 
Patos, Estado de •Minas Geraes". . 

Sal·a das sessões," 17 d·e ·dezembro de 1912. - R. Paixão, 
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·N. 19 - Da verba 3.ª destaque-se 10:000$ para uma linha teleg~aphica 
<dé Páo dos Ferros a Porto Alegre no füo .Grande do Sul. 

Sala das sessões, 17 de ·d·ezembro de 1912. - · J. Lamartine. -- Au
j1:Usto Mlonteiro. 

N. 20 _:___ Destaque-se da verba 3a, n. 1, 'ª ·quantia de 15 :000$ para con
. . strucção de uma, linha telegrap:hica 1que vá da Villa de Santa Thereza, ·no 

.Estado d'o .Espirito Santo, á Villa Affonso Cl1audio. . 
' Sala das sessõe s, 17 de dez·embro de 1912. - Torquato · Moreira . 

. N. 21 - Desta:que-se a verb~ 3", art. l º, sob a epigraphe "T·elegraphos": 
- '20:000$ para prnlongamento da linha telegraphica da qifade de Januada 

(!Estado de Minas) á cidad'e da Posse (Estado de Goyaz.) . 
Sala das •s)essões , 18 de dezembrn de 1912. - 1Fleury Cura-do. - La

.mounnier Godof.redo. - Alvaro Bot-elho. - C. de Rezende. - Camíllo 
e 'Prates. - •R. 1P.aixão. - . Estev,am MarcoHino. - Olegario finto. 

As emendas de ns. 17 a 21 mandam destacar verbas parn a construcção 
.de determinadas linhas. Em 2ª discussão a Gamara rej ei1ou todas as emen
das que consi,gnavam verbas para detenminadas linhas telegraphicas, àp
_jlrovando , com o substitutivo ás mesmas, o augmento da verba destinada 
a " construcção de novas linhas, etc.". A mesma razão que levou a Camara 
cáquelle procedimento suósiste, pelo que dev·em ser as emend·as rejeitadas. 

N. 22 - Art. 8º, lettra a - Em vez de 80:000$ diga-se 100:000$, como 
:na proposta do Governo. 

Sala d·as sesSÕ((s, de dezembro de 1912. - üctavio Ro·cha. 
Contrariando esta emenda, que manda devar a 100 :000$ a su.bvenção 

•de 80 :1000$ d'estinada á companhi·a que fizer a navegação entre Porto Ale
:gre e Rio Grande, ha uma outra aue manda supprimir a dita subvenção. 

A Commissão j ul!ga preferi\r~el manter a disposição do proj ec·to, 1qué 
·conisgna uma subvenção su.fficiente para organização de um bom s~·tviço 
-entre ·as -duas i-mportantes ci-dad-es. Opina, por is·so, pela r:ej eição da emenda. 

_:N. 23 - Supprima~se a 1lertra a do art. 8º (subvenção de 800:000$000 
·para a •navegação entre Porto AJ.egre e iRio Grande). 

Supprima-se •a lettra b d'o .art. 8° (•subvenção paora a navegação entre 
_portos fluviaes do Rio Grande). · 

Sala das sessões, 19 de dez•embro de 1912. - Irineu Machado. 
A emen~a deve ser rej eHada; as subvenções a que se refere, au.torizadas 

apenas , consultam interesses d•e monta. Assim 'Pensa a maioria 'da rCom
·missão. 

N. 24 - Artigo . .fica o Poder Executivo .autorizado a alterar as clau· 
sul-as I. II e IV d'o contracto celebrado com a Companhia de Naveg}tçãb a 
Vapor do Maranhão, no sentido de restringir as escalas de primeira linha 
de navegação, diminuir o numero de va•por-es novos que a companhia está 
obrigada a mandar construir e permittir o •emprego dos vapores que ·a 
mesma possue actualmente, desde que sejam accei tos pelo Governo; e, no 
-caso d·e vir· a cahir em caducidade O· mesíno· contracto, na vigencia da pre
.sente lei, firmar outro, de accôrdo ·com as condições acima estabelecidas. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. ~ Coel·h.o Netto. - Cunha 
'!l\fachado. - Christino Cruz. - Costa Rodrigues. A.gri,p·piho Azevedo. 

A ·emenda pód'e ser ·acüeita; N·ão autoriza no·vas despezas e permHte 
.ao Governo alterar -clausulas. de um contracto . para tornar mais viavel, o 
.iserviço pelo mesmo visa·do. · .. >:.ci 
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N. 25 ~ Continúa em vigor o ·n. X!JIII do art. 32 da lei n. 2.356, de-
31 de dezembro de 1910 (navegação do rio S . Francisco). ; 

Sala das sessões, 17 de d•ezembro de 1912. - Rapbael Pinheiro. 
A ·emenda póde ser acceita; autoriza ·a innovação do .contracto con'i 0>· 

Estado da Bahia para a navegação a vapor do rio S. Francisco, sem au
gJmento da subvenção já concedida. O Governo ·es·tá em ·estudos para a'.: 
innovação desse contracto •e o revigor::~mento da disposi!::ão que a autoriza. 
visa a,penas_ armar o mesmo de poder necessario par.a o caso ~e não ser · 
ultimada, dentro do exercicio, a innovação. 

N. 26 - Continua em vigor o n. 43 do art. 32 da . lei n. 2.356, de·· 
31 de dezembro- de 1910. 

Sala das sessões, de dezembro ·d·e 1912. - Pires de Carvalho. 
Pedro Maria·ni. 

Prejudicada pela acceitação da emenda n. 2S; que dispõe ·s·obre o mesma• 
assumpto. 

N. 27 - O Governo promoverá a liquidação da socied·ade anonyma: 
Üoyd Brasileiro, para o fim ·de arrendar ou vender todo o seu acervo a. 
quem maior vantag•em offerecer .e sem outros onus que os já existentes,. 
assumidos pelo Thesouro. 

·Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Joa·quim Pires. 

N. 28 - Su.p·prima"se no art . 56 do projeDto o· di•spos!tivo que manda: 
prorogar para o exercício de 1913 a autorização co•ntida no art. 53 d:a leí 
n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, ficando assim eliminada do art. 56 do· 
proj•ecto n. 173 A, de . 19-12, a ·palavra "53". 

•Sala das sessões, 17 de dezembro d'e 1912. - Irineu Machado. 

N., 29 - Tendo o projecto, no seu art. 56, mand·ado vigorar ·no exer-· 
cicio de 1913 .a autorização ·contida no a:rt. 53 da lei n. 2.544, de 4 de
janeiro de 1912, proponho o seguinte s ubstituti vo: 

Artigo. Fica o Governo aut·oriz·ado a vender o·u arrendar a naciona<es-
ou empreza brasileira o acervo da socied'ade a·nonyma Lloyd Brasileiro, en
frando pa ra esse fim ·em accôrdo com os interessado·s ·e resp•eitando o pre-
ceito cons titucio·nal que consagra ·a cabotagem nacional. 

fica ·derogada a -primeira .parte do dtaodo art. 53 da lei n. 2.544, de-
1912 (subvenção ao Lloyd). 

Sala das sessões, 17 d'e d•ezembro de 1912. - Pedro Moacyr. 
As emendas de ns. 27 a 29 visam •alterar a autorização que tem o Go

verno para vender ou arrendar o Lloyd, supprimindo a subvenção autori
zada. A Commissão , devid'amente infamada pelo Governo, ·julga 11referiver 
mânter a disposição do orçamento vigente. 

N. 30 - Ao art. 56 accrescente-se: 
Paragrapho unico . Na concessão de favores que o Governá !10uver de

faz.er á "Amawn River Steam Navigation Company ( 1911 ) Limited", por 
effeito da disposição dest-e artigo em sua primeira parte (disposição do · 
n. II , do art. 32, dia lei n. 3.2S6, de 31 de dezembro de 1910) , em addita- · 
mento do seu contracto ·e pelo prazo do mesmo, exigirá as seguintes c9n-· 
<lições ·sem augmento de subvenção: 

.. a) estabelecer em Hyutaustau, no rio Purús, depositas para 2.000 to-
neladas para mercadorias, 1 . 900 toneladas de ·carvão e 3. 000 toneladas de
.e ombnstivel liquido ( oleo minem!), providos · de um - plano inclinado para:. 
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-operaçõ,es de car.gas e descargas, e dos respectivos app:arelhos e machi
nismos, tudo movido a vapor; 

b) estabelecer iguaLmenté em Hyutaustau, além das diversas depew 
dencias para ,habitações de empregados e trabalhadores, uma estação para. 
passag,eiros, onde estes possam esperar a chegada das embarcações respe
ctivas; 

e) estabelecer em S . Felippe do Rio Juruá dous pontões, um para de
posito de merc&dorias e o outro para estadia dos .passageiros; 

d) fazer com que to,quem em Marnáos os vapores da linha 5, lettra a,. 
clausula II e IV do seu contrncto. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - João Ohaves. - Aurelio· 
.Amorim. 

A emenda pód·e· ser acceita; estabelece condições para que o Governo· 
passa conceder ·á "Amazon 'Ri ver Steam Na vigation Company" os favores 
autorizados pelo n. II do art. 32 da \ei n. 2.356. 

N. 31 - Verba 5ª - Redijar\se assim: 
Garantia 'de juros, podendo o Governo, se julgar conveniente, sub

metter ·o capital a. que se refere o paragrapho unico da dausula IV do de
creto n. 7. 773, de 30 dezembro de 1909, ao mesmo regímen do decreto· 
n. 4.337, de 1 de fevereiro de 1902. 

Sala das sessões, 17' . d'e dezembro de 1912. - Octa via Rocha. 

N. 32 - Verba 5" - Redija-se as,sim : 
•Garantia de jurns, fi.cando o capital a ·que se refere o paragrapho' 

unico da clausula IV do decreto n. 7.773, de 30 de dezembro de 1909,. 
conforme orçamento .approvado sob o mesmo regímen do decreto n. 4.337 , 
de 1 de fevereiro d'e 1902, elevando-se de mil a tres mil toneladas a média 1 
mensal de productos brut9s de f1erro, de que trata a cla·usula 5" da•que!le· 
decreto. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 191.Z. - Torquato Moreira. -
Pau-lo d·e Mel lo . 

As emenda s ns. 31 e 32 tratam ida ,garantia de juros á E. F. Victoria. 
a Diamantina . 

O rélator 'em homenagem á decisão da Gamara e por entender que a. 
medida, tal qual ,consignada no orçamento vigente, não passa cj.e méra au
torização ao Gov·erno , •que della se pôde util1Zár ou não, conforme se evi-· 
dencia do elemento _historico, o·pinou pel~ approvação, de preferencia, da· 
emend'a n . 3,2, d-o Sr. Torquato Moreira, que, maIJtendo a mesma fórmula 
de orçamento vigente, elev·a ·a tres mil toneladas a média mensal de miT de· 
pro·ductos brutos de ferro, que a Companhia se obrigou a pre-parar no-
Brasil . . 

A maioria da Com.missão, porém, por proposta do Sr. João Simplicio ,. 
pref.erio apresentar as emendas ·ns. 31 e 32 o seguinte . substitutivo. 

A' verba 5": "Garantia de Juros" supprimam-se as palavras "ficando,. 
etc., até final". 

N. 33 - Onde convier: 
Ficam extensivas aos funccionarios d'a rêde ferro-viaria federal no Es

tado da Bahia as vantagens outorgadas no regulamento que vigora para os· 
funccionarios da Esirada de Ferro Central d'o Brasil, e que não importem 
em augmento de despeza. 

Sala das sessões, 18 de dez-embro d'e 1912. - Olegario Pinto. 
A emenda deve ser rejeitada. Tornar extens·ivas .. a funccionarios das 

-estradas de ferro ·que, pertencentes embora á União, estão sob regímen de· 
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.arrendamento, vantagens QUtorgadas aos funccionarios da Central, custead'a 
dire.ctámente pela Uriifo, importaria em modif~car. os termos do arrenda
mento , com d·esvantagens para ó··arrendatarfo, o que não é licito. 

Accresce que as estradas de ferro para que sejam bem administradas 
.devem estar sudeitas ao regímen industrial e ·não ao burocratico, que tanto 
_p~ejudica a Central do BrasiJ. 

N. 34 --' Ao ·art. 11: 
Depois de " material", aocrescent·e-.se "rodante". 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1912 . --'-José Bonifacio. 
A emenda deve ser ac.oeita; torna bem claro o pensamento consubstaw 

·ciado no art. 11 . 

N. 35 - Ao art. 11 ---; Accrescente-se : O prolungamento de Pirapora a 
Belém s.erá feito nos termos da lei ri . 1· 126, de 15 de dezembro de 1903. 

Sala das sess_ões , 17 de dezembro de 1912. - Alaor Prata. 
A emenda d·eve ser ..rej eita·da. 1Para construcção do prolongamento de 

Pirapóra a Belém, já estudado , é concedida, para o futuro ex·ercido, a quan
tia .. d'e 5. 000 :000$, d·~vendo a construcção ser feita mediante concurrencia 
publica. · 

Casn o Governo prefira fazer a construcção pela emissão de apo\ices, 
j•á está devidamente autorizado no projecto . 

N. 36 _:__ Contir;'úa E;m V·i·gor o n. · XXV do art. 32 da lei n . 2.356, d e 
31 _de dezembro de ' 1910. 

1Este arügo refere-'se á linhá de suburbio·s de Cascadura, Gua:ratiba e 
Sepetiba. - Octavio Rocha. 

N. 37 - Confrnv,a (1m vÍg\0111 o n. XXV do art. 22 da lei n. 2.356, de 
31 de dezembro de 1910, pod;endo o Governo, po r conta do credito ·destinado 
á construcção de linhas autorizadas, prolongamentos, J<!.Q., ,~rt. 56- do pro
l ecto n. 173 1B d es_p,ender-.-a-t~e-"'maximo~â:e-.:_:1 :-oab :00.0$, no exercicio de 

------1'91 :: . 
Sala das sessões, 17 de dezembro de 191·2 .. - Floriano de Britto. -

Thomaz Delfino. - Pereira Braga. - Dionysio Ceriqueira. - Figueiredo 
Ro·cha. - Nicainor do Nasci:mento. - 1Metello Junior. 

A:s emendas ns. 3,P e 37 consignam a mesma medida. A primeira, tal 
qual ·está redigida, não póde ser acceita, p·o_r autorizar abertura de cred ito , 
ü que não é licito em 3n d'iscussão. 

. Uma. e outra, porém, são desnecessarias, pois já tendo sido autorizado 
o ramal a que ellas se referem, o Governo pó-de ·enquadrai-o n.a disposição 
do art. 11 do proj ecto . · 

A ac~êitação das emendas poç!eria mesmo ca·usar embaraço; ·d·ella se 
pod·eria, por exclusão, concluir a ·não au1orização para a construcção de 
outros ramaes e prolongamentos já autorizados e não repetidos no pro-
j ecto. · 

N. 38 - Fica pr·orogado .por dous annos o prazo de que trata a 
clausula VI do decreto ·n. 7.773, de 30 de setembro de 1909, para conclusão 
da wnstrucção das linhas da ·Estrada d·e ·Ferro de Goyaz . 

Sad'a das sessões, _17 de dezembro de 1912. - Marcello Silva. - João
Maxim'iano de Rigueiredo. 
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r N. 39 - Fica prorogado por dous annos o prazo de ·tJ.lle trata a 
. ;clausula Y.I do decreto n. 7.562, de 30 de setembro de 1900, pata conclusão 

.da construcção das linhas da Es·trada de Ferro de Goyaz. 
Sala .das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Mar.cello Silva. - J . M. 

"Guimarães. ' · 
As emendas ns. 38 e 39 dispõem sobre o mesmo assum.pto , parecendo 

ter havido na primeira_ um equivoco na citação do decreto, que é ae n. 7.562 
·e não 7. 773. 

.. Nos termos em que estão redigidas devem as emendas ser rejeitadas. 
_·Não ao Legis.Jativo e sim ao Executivo cabe a prorogação dos prazos con· 

tractuaes, de accôrdo ·com as clausula;s dos mesmos contractos e com as 
disposições .ger.aes de direito. 

N. 40 - Ao art. 33: 
Substitua-se pelo seguinte: 
•Fica revogada a primeira parte do art. 35 da lei n. 2.544, de 4 de j a

neiro de 1912, l')lantida a s·egunda parte. 
Sala das ses.sões, 17 de dezembro de 1912. - José Bonifacio. 
A emenda _deve ser acceita; consigna medida. de interesse publico e um 

cacto de justiça que ·cer tamente será bem recebido pelos funccio·narios a que 
.àlcançar . · 

N. 40 A . - Art. 35 - Sustituba-.se assim: 
f.ica revogad a a 'ª pri1meira parte do art. 35 .da lei n. 2.544, de 4 de ja

neiro de 1912, mantida , porém, a segunda parte do mesmo artgo. - Octavio 
Rocha. . 

Prejud icada pela accei taçãó da emenda n. 40 . 

N. 41 - Art. II - Depois da palavra "material" accres.cente•se· a 
-palavra "rodante". -:- Octavio Rocha. 

Prejudkada pela approvação da menda numero. 

N. 42 - Art . 48, ~ 5º : 
Mo-difi.que·se quanto aos portos de Iguapé t Canapéa , dando.~s e ~ res

"Jlectiva concessão á Companhia Paulista de Madeiras , empreza nacional e 
foreira dos terrenos de marinha alli existentes. 

A concessão · comprehenderá uma estrada de ferrn de penetração e es
.trategica, bitola de um metro entre os itrilhos, com o segl,Linte percurso e 
"traçad·o : . 

De Cananéa a Fartura, pass·ando pela C0,Jonia de Pariquéra ·e ddades 
'Pe J acupiranga, Xiririca, ;Jporanga, Apiahy, Faxina, Taporianga e Fartura ; e 
·il.ahi passará por ilha Grande, S. Pedro do Turvo, Novo Horizonte e Rio 
Turvo, no Estado de S. Paulo; S. :Francisco de Salles, Villa Platina e Monte 
-Alegre, no de M.inas Geraes; Santa Rita, Morrinhas e Aliem ão , no de Goyaz, 

.· 1ndo_ te11minar no ponto navegavel do Rio Ro·ncador ou . das Mortes, nas di,-
visas dos Estado de Goyaz e Matto4Grosso . 

A em preza se ,obrigará a construir os seguintes ramaes: 
1º, de Periquéra á cidade de lguape; · 
2°, do po.nto mais conveniente da linha tronco até o rio Paraná, em 

.fnente á ilha Presidente Tibiriçá, pelos va.Jl.es dos rio.s do Peixe e Agua-
pehy; 

3º, de Novo Horizonte ao Por.to do Taboado; 
4º, do ponto mais conveniente da linha ~tronco á cidade de Goyaz; 
.5º, do ponto mais. conveniente da linha do tronco á cidade de Cuyabá; 
Sala das sessões, 18 de d.ezembro de 191e. - José Lobo. 
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A emenda deve ser rejeitada, na primeira parte manda dar concessã0> 
a determinada ·companhia, ·quando o projecto determina seja a mesma feita. 
media-nte concurrencia pública e, portanto, a quem · maiores vantagens óf
ferec-er. Na segunda dá tambem d'eterminada >eo·ncessão para uma estrada 
de ferro, cujas condições a Com missão desconhece. 

N. 43 - Art. 48: 
:§ !.º Redij a-.se assim: 
Quando a urgencia dos serviços reclamar, o Governo poderá exceder

as dotaçõ-es especia-Jmente ·votadas para os serviços já encetados, uma vez. 
que os fundqs da Caixa Es•pecial comportem tae·s despezas. 

·Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Jo a·quim Pires. 
A emenda deve ser rej ·ei.tad.a. A disposição que manda substi1uir é suf

ficientemente clara -e melhor coi1sulta o pensamento da Commissão , qual 0> 
de prompta conclusão das obras já iniciadas em diversos pontos. 

-N. 44 - Additivo: 
Onde convier: 
Art. Continuam em .. vigor as di!õi]Josiçõe~ dos arts. 59 e 64 da lei: 

n. 2.544, de janeiro de 1912. 
Sala d.as se'ssões, 17 de dezembro de 1912. - Augusto Leopoldo. 
As disposições a •que se refere a emenda são as seguintes: 
Art. 59. Fica o Governo autorizado a conceder ás estradas de ferro· 

que ligam . o centro a portos ainda não apparelhados, ou a quem melhores; 
v,antagens offerecer, a construcção e melhoramentos dos referidos portos 
sem onus para o Thesou .lfJ, de accôrdo com a leg islação em vigor, e com as 
garantias que julgar necessarias ao interesse .publico. 

Art. '64. E' o Governo autorizado a promover nos portos não sujeitos 
a contracto, nem construidos administrativamente, mediante accôrdo com .as 
estradas de ferro que os sirvam ou venham a servir, sem onus para a União· 
e sem privilegio, a creação de estações marítimas economicamente construi
das e apparelhadas de mod·o a fazerem o trafego d-e passage.iros e merca
'1orias mediante taxas reduzidas, ·que se -:o ,e.v.istas d·e- tres- em - tres -ãnnos. 

-------~~~A.-eom.e.nd'a-p-ódi:-s·e acce!ta.Reproduz disposições do orçamento vigente 
e nãO. autoriza despeza. 

N. 45 - Verba 7ª - Obras federaes nos Estados: 
Supprima-se; devendo taes des.pezas correr por conta d.a Caixa Especial' 

;la lnspect·oria Federal d.e Portos· e Canaes. 
Assim: 
Accrescente-se ao art. 48 as dotações alli especificad'as. 
Sala d!ls sessões, 17 de dezembro d-e 191·2. - Joaquim ·Pires. 

N. 46 - Accrescente ao § 2º do art. 48, a·pós as palav.ra1s "porto d'e 
Nitheroy, o seguinte : - e a dragagem e melhoramentos dos canaes Palmer· 
e Mossoró, f!ª lagôa de Araruama - o mais coino segue. 

Sala d:as sessões, 17 de dezembro de 1912. - Aug11sto Carlos de Souza 
e Silva. 

N . 47- - Fica o Governo autorizado a mandar proceder á dragagem· 
do porto de Benevente, no Espírito Santo, pod-endo, para isso, gastar até a 
quantia de 200 :000$ por conta da verba constante do art. 46 do projecto· 
n. 173 1B, de 1912. 

Sala das sessões , 17 de dezembro de 1912. - Torquato Moreira. ~ Ja
cques Ourique. 
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N. 48 - Rubrica 7ª: 
Ond·e se lê "porto de Fortaleza", diga-se: "portos do Geará". 
Sala das sessões, 18 de dezembro de 1912. - Thomaz Cavalcanti. 

N. 49 - .Accres·cente-se onde convi·er: 
fi.ca o Governo autoriz·ado a conêêder aos concessionarias de estações 

:maritimas a construcção, uso e gozo dos portos a que se referi.rem essas 
~stações, sem onus para b Thesouro, de accôrdo ·com a legislação em vigor 
e com as garantias que julgar necessarias ao interesse publico. 

Sala das sessões, 17.de dezembro de 1912. - Octavio Rocha. 

N. 50 - Ao art. 47, supprima-se: 
Sala da·s sessões, 19 de dezembro de 191.2. - J o sino de Arauj o. 

N. 51 - Verba 7ª - Onde se diz: porto de Fortaleza 300:000$, diga
.se: "porto de Fo.rtale_za e outros porto·s do Geará 300 :000$000". 

Sala das sessões; 17 de dezembro d·e 1912. - Octavio Rocha. 

N. 52 - Art. 47 - Supprima-se (·20.000:000$, ouw, para constru
·c ção do porto de Torres) . 

Caso não seja apprnvada a suppressão proponho que se modifique a 
redacção do. art. 47 do projecto n. 173 B (Orçam·ento da Viação) do modo 
.seguinte: Em vez de "O Governo ·contractará", diga-se "Fica o Governo 
.autorizado a contractar" , o mais como no projecto. 

· Sala das sessões, 19 de déz·embro de 1912. - lrineu Machado. 
A' verba 7ª do projecto, aos arts. 35 até 48 e bem assim ás emendas 

-de ns. 45 a 52 a Com:mis·são offerece o substituitivo seguinte : 
Neil.a estão consignadas todas as verbas constantes do •proj·écto na 

f órma votada pela Oama,ra, umr~s com a fórmula de obrigatoriedade e 
-0utras como méras autoriz:ações. 

Assim pro·cedendo, a Commissão visou apenas systematizar um ser
v iço, que cabe na alçada da Inspectoria de P.ort<>~, rios ·e Cana.es. 

- Para permittir que sejam •ex·ecutadas todas as obras o s·ubstitutivo da 
C ornmissão consigna, além dos fundos da Câixa Especial, permissão para 
:um emprestimo. complementar. 

N. 53 - Subsbitutivo -Art. O Governo custeará pela Caixa Especial 
d e que trata o decreto ·n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907 , a lnspecto ri a 
d e Portos, Rios e Canaes e bem assim as obras e melhoramento·s de portos e 
r ios navega veis .já inicia.das, despend.endo: 100 :000$, -com o porto do Ma
r anhão (pessoal ·e material); 300 :000$, com os portos do Geará (pessoa l e 
m aterial); 386:•000$, com o pessoal e material do porto de Natal ; 377:000$, 
com o pessoal e material do porto de Cabedello; 289 :000$, com o pessoal e 
m aterial dos portos, . barras, rios, canaes· e cães de Santa Catharina ; 
2 00 :000$, com o pessoal e material da barra e porto da Laguna ; 100 :000$, 
com o pessoal e material das obras do .canal da L•aguna •e Araranguá ; 
200:000$, com o pessoal e rnatefi.al da barra •e porto de ltajahy; 300 :000$, 
c om o .pessoal .e rnalterial do porto de Corumbá; 300 :000$, com as obras com
plementares do porto de Paranaguá (pessoal e material) ; 100 :000$, com os 
melhoramentos é dragagem do porto de Antonina; 440 :000$, com a ·desob
s t,rucção do rib Paracatú , da barra do S. ·Fr,ancis co até o porto de Burity ; 
200 :000$, com a continuação da rectificação, desobstrucção e draga;gem do 
r io Paraguassú, no Estad'o da Bahia; 300 :000$, com os melho~amentos do 
p orto de Amarração, no :Piauhy, e 200 :000$, com o porto de S. J o ao da Barra, 
no Estado ·d'o Rio de Janeiro. 

/ 
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§ 1.º Por conta da mesma Caixa, fica o Governo _autorizado: 
a) a fazer os serviços necessarios de dragagem nas reprezas do· rio• 

Muriahé (Estado do Rio de Janeiro) bem como a desobs!trucção e limpezac 
dos rios· da baixaida noroéste do Estado do Rio, municipios de M1acahé e· 
Campos e bem assim a promover a desobstrucção dos rios Sant'Anna, São 
P.edro, Santo Antonio e Guandú no mesmo Estado e limites destes com o .. 
Districto Federal; · 

b) a mandar fazer -eS!tµdos para melhoramentos dos portos de São . . 
Sebastião e Cananéa, nó -Estado de S. Paulo, despendendo até a quantiac, 
d e 100: 000$000; 

e) a auxiliar a dragagem e melhoramentos do rio Cuyabá com a quantia'. 
de 60:000$000; 

d) a despender até a ·quantia de 50 :000$000 com a d'esobstrucção e· 
ri:;ctificação do !·eito do rio Sergimirim, na cidade de Santo .Amaro, Estado' 
da Bahia, concli.Jindo as obras ora paralysadas; 

e) a mandar concluir o.s estudos do porto de S. Luiz do Maranhão, des-
dendendo para esse fim até á importancia de 300 :000$000; 

f) a. despender até •á quantia de 400 :000$000 com a acquisição de mais: 
uma draga de urgente necessidade para acudi·r á remoção das arêas que • . 
invadem cada vez mais o porto, respectivos batelões e rebocador para o, 
tran-sgotle dos_ J:lroductos da dragagem, em S. Luiz do Maranhão; 

: g) a despernfer- até:- á,._ q.ua.ntia- -de 200 :000$, com o serviço de d·esobstru- . 
cí;ão do leito do rio Goyana, no Estada ~e Pernambuco, comprehendid'o entre- . 
a barra de .Pontinha e a cidade _daquelle mesrrro n@me, J:lOd-endo despend'er· 
mais a quan'tia de 50 :000$, s·e aquella primeira impe-r.tancfa:. fô.r insuffici
erite para estender a•quell-e melhoramento até 1!-guarassú; 

. h) a despender até l·ô0:000$ com as obras de protecção ás margens d'a;
ilha de Itaparica, .municipio do mesmo nome, Estado da Bahia, de accôrd<P 
com os estudos j-á realizados; . 
- i) a despend·er até á quantia de 100 :000$ com a abertura da barra com- · 

mum das lagôas Norte e Manguaba, no Estado de Alagôas, bem como a: 
desobstrucção dos rios principaes •que nella escoam ; __ _ 

' j) a contracta _ c_o.m.__q.u.em--11nai·s-vantagéiis OITerecer, a desobstrucçãe»·, 
-=-:cc=----du--rcm'i:ãTuelVlacahé a . Campos, podendo despender até á quantia de 300-

contos de réis; / 
k) · a mandàr construir um -cá-es no porto da cidade de Ther,ezina, Es

t ad o de Piauhy, para o se'rviço de atracação de va.pores que demandem_ 
aquella cjdade, de accôrdo com os estudos já feitos , para o que ,poderá des- · 
pender até 200 :000$000; . • 

l) a promover a dragagem e desobstrucção do canal d:o rio Capiberibe, 
etltre a ponte dia Recife e a Ponta dos Coelhos, _podendo desp·ender até-. 
150:000$, por conta do porto de Recif·e . 

. § 2.º Desde que os recursos lhe permitiam, o Governo ·providenciará para
ª immediata execução das o-bras necessarias á conclusão dos melhoramento~ · 
ordenados no ar't. 

§ 3.º •Por conta da mesma Caixa Esp-ecial -e no.s -termos do decreto .. 
n. 6.368, de 14 de novembro de 1907, o Governo podierá promover a con-· 
strucção do porto de Nitheroy, despendendo com o mesmo até 12.000 :000$, 
e bem assi.in .as obras d·e melhoramentos de portos, rios navegaveis, lagôas' 
e canaes da Republica ·que julgar mais urgentes e uteis. . . 

§ 4.º Para reforço das quantias provenientes das operações de credito·· 
feitas de accôPdo com o art. 3° do decreto n. 6.368, de 1907, poderá o Go-
verno fazer operGLÇÕes complementares, cujo serviço -de juros e amortizaçã<J" 
não ultrapasse a dotação annu al de 1. 500 :000$000. 

· § 5. 0 Das operações de credoito resultante da autorizaçã'o contida no• 
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§ · 3", serão applicados, pelo menos, 20 % nos ·serviços de rios navegayeis. · 
e canaes nos Estados não dotados de Alfandegas. 

§ 6.º Nos termos e de accôrdo com a lettra b) do § 1º, ·ar!. 2º do re- . 
guiamento approvado 1pelo decreto n. 9.078, de 3 de no·vembro de 1911, fica 
o Governo autoriza·do a conceder, mediante concurrencia publica ou a quem .• 
maior,es vantagens oHerecer, a construcção,. uso e gozo dos por-tos de 
Torres, 'no Rio iGrnnd-e do Sul; lguape, em .S . . Paulo; Caravellas, •na· Bahia,. . 
é quaesquer outros, •que julgue de conveniencia, não podendo, porém, nos·" 
contractos de concessão tornar, depend·entes dos mesmos a -cobrança e o 
quantum de taxa a que .se refere o n. 2 do art. 4º do decreto n~ 6.368, de. 
14 de novembro de 1907. 

N. 54 - .Q § 5° do ailt. 48, seja assim redigido: 
§ 5.º :Nos termos e de accôrdo ·com a lettra b ·ao § ·1 º, art. 2º do regu

lamento apprnvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de novembro de 1911, fica 
o Governo autorizado a -conced-er, mediante concurrencia publica, ou a quem 
maiores vantagens offerecer, a ·construcção, uso e gozo dos portos de lguape, 
erh S. Paulo, Caravéllas, na Bahia, e quaesquer outros, que h1lgue de conve
,iJ.i.encia, não podendo, porém, nos contractos de concessão, tornar depen
dentes dos mesmos a cobrança e o quantum de tax:;t a que se. refeJ.e o n. 2.:.: 
do ar!. 4º do d'ecreto ·n. 6.368, de 14 de fev-ereiro de 1907. 

Sala das sessões, 19 de ·dezembro de 191.Z. ~ !Marcollino Barreto. 
A emenda visa permitti_r ao Governo adoptar o regímen de concurrencia. 

publica ou de tacita (propostas) como mais conveniente lhe parecer. Tendo 
a maioria -da Commissão se manifestado a favor da -emenda, foi feita, no 
substitutivo approvado, a correcção .que ella acons·elha, pelo .que está pre-· 
ju·dicada. . '· ·. · 

N. 55 - Verba 8ª - ·Ins.pectoria de Obr·as Contra as Seccas: 
.Deduzam-se 300 :000$, para a construcção da estrada de rodagem entre· 

Floriano e Geiras, cujos ·estudos manda·dos fazer pela lnspectoria já foram. 
approvad'os. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Joaquim Pires. 
- A emenda-cct·ev·e- ser rej eitada,- Q ..... Go.uer.n.o_ póde,_2em •essa especificação

legisl·ativa e dentro da verba orçamentaria, construir a estrada na emenda .. 
consignada, uma vez que ella seja tida como obra contra as seccas. 

N. 56 - No art. 1°, verba 8ª,do projecto n. 173 B, de 1912, onde se lê: · 
"decrefo n. 7.619, d.e 21 de outubro de 1909", dLga-se: "decreto n. 9.256, 
de 28-de dezembro de 1'911." - Agapito dos Santos. ' 

A emenda .pôde ser acceita ;, substitue o decreto que autorizou a con-
cessão dos prémios pelo .que reorganizou a lnspector'ia de Obras Contra as · 
Sec-cas e no qual estão consignados os mesmos premios. 

N. 57 - O lugar de zela-dor do Pala:cio Monroe, creado pelo decreto 
n. 7.924, de 31 de março de 1910, a que se refere a errienda abaixo, foi. 
mandado, pelo art. 65 da lei n. 2.544 (orçamento geral para 1912) conti-
nuar subordinado ao Minister.io da Viação •e Obrás ·Publicas. Em virt11de 
desta disposição e ·por aviso n. 25 de· janeiro do corrente a-nno, foi o refe
ri1ç!o zelador declarado addido á Repartição a:e Aguas e Obras Publicas. 
Pelo aviso n. 426, de 2 de março de 1912, do actual: Ministro da Viação, di- · 
rígido ao Tribunal de Contas , foi mandada d•estacar da verba 9ª a impor- · 
tapera de 3 :600$000 para 1pa.gamento do ·ordenad:o a este funccionario ,_, 
visto que por engano na organização das tabel!.as do IMinisterio da Viação 
el!e tinha ficad:o incluído na verba de conservação do Palacio Monroe (ver
ba 9ª). Este funccionario, -qu•e o citado art. 65 da lei n. 2.544 subordinou ao·· 
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Ministe.rio da Viação em seu aviso n. 25 do Ministerio da Viação, mandou 
addir á •Repartição Geral de Aguas .e Obras Publicas, 1que tem titulo de no
m.eação, paga ·o imposto e concorre -para o Montepio, não póde ser inclui dio 
entre o pessoal e material do palacio 1M·onrõe. 

Como nas tabellas apresentadas este anno ainda se tenha, apezar dos 
.avisos e lei citados , repetido a omissão deste car.go nas referidas tabellas 
e para que não se produza a ·Confusão que o aviso n. 426 acima citado teve 
.de d;esmanchar, é que .se faz necessaria a àpprovação desta emenda. 

Onde convier: 
"Fica transferido "do titulo - Conservação do Palacio Monroe - para 

·O .quadro da Administração Central da Repartição de Aguas e Obras Pu
blicas o lug-ar de zelador d·e que .trafa o art. n. 65 da lei n. 2.544, de 4 de 
janeiro de 1912." 

Sala das sessões, 17 d.e dezembro d·e 1912. - Pereira Braga. - Dio
nysi·o Cerqueira. - Thomaz Dei fino. - Floriano d'e Britto. - Borges da 
Fonseca. - Nicanor do Nascimento. 

A emenda póde ser acceita , ·mas assim mcid-ificada: 
"Destaque-se da sub-.consignação "Serviços diversos" a ·quantia d e 

.3 :600$ e accrescente-se na consi.gnação "Pessoal", o seguinte: "zelador do 
Palacilo. MoBrêie 3:600$000". 

N. 58 - Os guardas geraes da Repartição de Aguas e Obras Publicas 
terão a diaria de 5$, destacando a .quantia de 13 :800$·, elI! que monta ' essa 
despeza da verba 9" da 1'ei n. 173, de 1912. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Jacques Ourique. -
Torquato Moreira. 

A emenda deve ser rejeitada; o titulo de gratificação augmenta os ven
cimentos dos guardas. Accresce que a verba .que é devidamente ·especificad:a 
não comporta a despeza que a emenda augmenta. 

N .. 5.9 - Da verba 9ª - Repartições de Âg.uas - sob a consignação 
«Revisã-e da rêde; novlls- canalizações, etc.", 1.750:080$ - seja destacada 
a quantia de 300 :000$ para melhorar· o servi·ço de abastecimento d'e agua da 
freguezia de Camp_o_ Gr.:ande e abastecimento- di recfõ- <las de Santissimo e 

~----~-a~ngu. ' .. 
Sala ·das sessões, de dezembro de. 1912. - flosannah de 0'11"'-eira. -

Dias d,e ·Barros. - Metello Junior. - Frederico Borges. -' Floriano de 
Britto. - NicaFlor do Nas·cimento. - Di·onysio Cerqueira. - Salle·s Filho . -
Cunha Vasconcellos. - Meira de Vasconcellos. - Netto Campello . - 'Eras
mo de Macedo. - Borges da Fonseca. - Lundgreen. - Rego Medeiros. -
Augusto do Amaral. - Manoel Borba. - Costa Ribeiro. 

'N. 60 - Da verba 9~ - !Repartições de Aguas - sob a consignação 
"Revisão da rêde, novas canalizações, etc.", 1. 750:000$ , seja destacada a 
quantia d'e 100 :000$ para o .s·erviço do abastecimento de agua á freguezia 
tle !rajá, especialmente ás estradas do- Collegio , Sapé, Arraial e Portella. 

Sala das s.es.sões, de dez·embro de 1912. - - Oscar C. Marques. -
Virginio BrLgido. --'-- Aristarcho Lopes. - Felinto Sampaio . . - Souza e 
Silva. - Hosa·nnah. - Frederico Borges. - if.loriano de Britto. - Metello 
Junior. - Maurido de Lacerda. - Nicanor do Nascimento. - Sa~les Fi
lho. - José Bonifaci·o. - Faria Souto. - Erasmo d·e Mace:lo. -- Costa 
Ribeiro. - Borges da Fonseca. - Lundgreen. - J. Augusto do Amaral. -
Dia·s de Barros. - Moreira Guimarães. - Thomaz Dêlfino. - Cunha Vas
concellos. - Antonio Nogueira. - Dionysio Cerqueira. - Martim Fran
cisco. - Figueiredo Rocha.· - Jacques Ouri.que. - Pereira Braga. - Joa-

' 



quim Pires. - Augusto de Lima. - Rapha·el Pinheiro. - Octavio Rocha. 
- Pedro Lago. - Lourenço de Sá. - -Raul Cardoso. -

As emendas ns. 5ll e 60 devem ser rejeitadas; não convém que o Poder 
Legislativo, .sem o préyio cqnhecimento de . estudos e orçamentos, d'estaque 
da verba destinada a novas canalizações quantias para determinados -fins, 
P?dendo ·crear serios embaraços á administração. 

N. 61 - Da verba 9ª - Repartição de Aguas .- sub-consignação "Re
visão da rêde, novas canalizações, etc. 1. 750 :000$" - seja d'estacada a 
quantia de 400 :000$ para à terminação do ·serviço de abastecimento de agua 
á ilha do Governador . 

Sala das sessões, de novembro de 1912. - Mete!lo· Junior. - Mo -
reira da Rocha. - Pedro 'Lago. - Floriano de Britto. --- Mauricio de La
cerda. - Nicanor do Nascimento . - - Oscar da Costa MaDques. - Salles 
FUho. - Virgfüo Erigido. -=- Felinto Sampaio. - Souza e Silva. - Rego 
Med,eiros. - Frederko Bonges. - Faria Souto. - Erasmo d·e Macedo. -
Costa Ribeiro. - Bárges da Fonseca. - Lund.green. - J. A. do Amaral. -
Dias d'e Barros. - · Moreira Guimarães. - José 1Bonifacio. - Thomaz Del
frno . - Cunha Va,sconcellos. - Antonio Nogueira. - Diony,sio Cerqueira. 
- Martim Francisco. - Figueiredo Rocl'ra .' - J acqucs Ourique. - Pereira 
Braga. - Joaquim Pires. - Augusto de Lima. - Raphael Pinheiro. -
Octavio Ro.cha. - Lourenço de _Sá. - Aristarcho Lopes .' - Raul Cardoso . 
. - Hosannah de Oliveira. 

N. 62 - Da 'verba 9ª - Repartição de Aguas e Obras Publicas - sub
rubrka - Revisão da rêd:c - desta:qu·e-se a . quantia ' de 500 :000$, para as 
obras do abastecimento de agua da ilha do Gov·ernador. 

Sala ·das .sessões, 17 de dezembro de 1912. - Irineu Machado. 
As emendas de ns. 61 e 62 mandam destacar d'a consignação "Revisão 

da rê de, novas canalizações, etc." as quantias de 400 :000$ e 500 :000$, respe
ctivamente, ·parn as obras de abastecimento d.e agua da ilha do Governador. 
Este ·Sei;,viço j,á e.stá S·endo feito , já tendo sido, .segundo informações do 
Dit•ector da rep1artição , encommencjado o material pr.eciso, parte do ·qual já 
foi recebid.o . Discriminar a verba póde .acarretar embaraços a est·e ou a 
outros serviços pela insufficiencia ou excesso da mesma. Nessas condições 
a Commi.ssão _propõe áis emendas o seguinte substitutivo: "A' verba 9", ac
cre,scente-s.e "inclusíve o abastecimento d.e agua á ilha do Governador". 

N. 63 - Ver·ba 10ª - Em vez de 5.036:865$, diga-se: 5.040:865$, 
como na proposta dio Governo, co.nservando-s e assim a quantia pedida para 
a verba "Eventnáes". 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Octavio Rocha. 
De ª 'ccôrdo com o seu parecer anterior a Commis.são opina pela re

jeição da emenda. A verba 10ª está devidament·e dotada, ·dispensandlo assim 
a consignação "1Eventu•aes" com a quanti·a d·e 4:000$000 . 

N. 64 - Ve:rba 16" - Eventuaes - Em vez de 150:000$\ dilg.a-se 
200:000$, como na proposta do Governo. 

Sal.a das sessões, 17 de dez•embro de 1912. - Octavio Rocha. 
Ma-irtendo o parecer offerecido por occasião da 2ª dis·cussão, a Com

missão o·pina pela rej;eição da emenda. Diversas despez,as -que corriam por 
conta d·a verba "Eventuaes" tiveram consign~ção propria, o .que importa em 
augmento da mesma. 

,N·. 65 - Accr.escenlte-se onde convier: 
Fic·a o Governo autorizado a reformar a Repartição Fiscal junto á ·com

panhia City Improvements, parã o fim de dotl:tT"'a com um · regulamento de 
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accÔrdo com •as exi1gencias actuaes do serviço, não· creando l·ugares novos 
nem augmentaitdo as despezas além da verba votada. 

Sala das sessões, d.e dez·embro de 1912. - Octavio Rocaa. 
A Commissão acceita a emenda, accrescentaqdo-se-lhe o seguinte: "para 

. pesso_al". • 

N . 66 · - Destaque-se da sub-consignação "1Material" da verba 11ª -
Illurninação Publica da Ca•pHal - o quantitativo necessario para o paga

·mento da .dfaria de 3$ a ca·da um dos tres e\.ectricistas-af.eridorns. 
Sala das .-Ses.sões, 17 d~ dezembro de 19112. - Antonio Nogueira. 
A maioria da Commissão opina pela rejeição .da emenda, que estabele·.ce 

uma <liaria a que os electricisats-iaferidores não têm direito pelo regula
mento. 

1N. 67 - O lnspector fed·eral da fiscalização .dias estradas <le ferro 
pod·er.á gratificar os funccionario.s d:o es·criptorio central administrativo, de 
accôrdo com as 1categori.as respectivas, .até o maximo de 20 :000$, dentro da 
verba d·e 1.200:000$, votada para o serviço referido. 
-., , Sal.a das sessões, 17 d·e dezen:bro de 1912. - F-elinto Sampaio. 

) ; : a . 
N. 68 - Verba 1.Z" - lnspectoria Ge1'.al das Estradas: 
Destaique-se 21 ':000$, para gratificações. ao pessoal dia Secretaria, por 

serviços presta.dos fôra da hora do expediente. 
Sala das ses.sões, 17 de d·ezem;bro de 1912. - Joaquim Pires. 
As emendas ns. 67 e 68 reproduzem, sem espedficfü o quaJntum a cada 

um, a intenção da emenda já r·ej,eitad,a na 2ª discussão •e que conce<lia uma 
dliaria ao pessol da Secretaria da Ins·pectori.a Federal das Estradas. A ado
pção dessas ·emendas importaria na revogação do art. 45 do regulamento 
a1pprovado pelo d·ecreto n. 9. 076, de 3 de novembro de 1911, que assim 
dispõe: "Ao pessoal de íitulo caberão os vencimentos mensaes da tabeUa 
annexa correspondente á sua categoria ou funcção, não lhe sen.do ab·onado 
a:ugmento ou di-ar'i.a po.r qualquer serviço feito fóra das horas dq expedi'en'te 
ou da .·séde do·s ltra:ba:Dho·s". 

As ' emendas devem, pbis, ser rejeitadas. 

N. 69 - Onde convier: 
Art. Por prazos nunca exced·entes d·e cinco annos podierá o Gov~rno 

contractar, mediante concurrencia publica, a construcção das obras a que 
se refere o decreto· n. 9. 256, Ide 28 d·e d·ezernbro de 1911, ficando 
entend•ido que as prestações anmiaes não poderão ultrapassar os creditos 
votados para os . respectivos exercícios. _ 

. O dispositivo 'contido na ·emenda supra é identico ao que figura no 
n. LV1'11 do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro d.e 19·10, orçamento 
para o exercício de 1911, revigoradto pelo art. 38 da lei n. 2.544, de 4 de 

.janeiro d·e 1912, orçamento vigente. - Agapito dos Santos. 
A emenda pôde ser acceita; renova uma dis•posição do orçamento vi

gente, sem autorizar despeza. 

N. 70 - Art. 14 - Supprirna-se ·a palavra "magnifico". - Octavio 
Rocha. 

A •emenda pôde ser approvada. 

N. 71 - Onde convier: 
Fka o Governo auto.rizad·o a revalidlar a concessão feita' pelo decreto 

n. 10. 150, de 5 de i·aneiro de 1889, uma vez que por tal não r·esulte onus 
~lgum para o Thesouro e fique o concessio·nario obrigado a fazer a re-
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v,ersão da estrada para a Uniãü Federal, findo o prazo do contracto, que 
não pod,erá ser maior de 90 annos. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Joaquim Pires. 
O decreto n. 10.150, d·e 5 d,e Ja·neiro de 1889, concede ao Co·ronel Fran

ci·sco de Moura Escobar e a Vktoriano Eugenia Marcondes Varella (com
panhia que organizarem) a construcção , uso ·e gozo de um.a estrada de ferro, 
na provinda d,e S. Paulo, entre Taubaté e Ubatuba, pas·sando por S. Luiz 
dle Parahytinga, cgm a garantia de ,5 % ao anno sobr·e o capital empregado , 
até o maximo de 30:000$ por kilometro. · 

Apezar das limHaçõe-s que a emenda faz, a Commissão julga mais pru
dente acons.elhar a rejdção ,da mesma, afim de que a .questão possa ser 
submettida a melhor ,estudo. 

N. 72 - Accrescente-se: - a a!inea XVI do art. 32 da lei n. 2.356, de 
31 de dezembro de 19·10, e alinea I d,o art. 58 dia lei n. 2.544, de 4 de 
janeiro d·e 1-912, bem assim a alinea I, l·ettra B, do art. 18 d·a lei n. 2.221, 
de 30 ·de dezembro de 1909, desde que as obras .ahi previ,stas não debermi
nem abertura d.e credito além das .verbas orçamentarias. 

Sala das reda,cções, 19 de dezembro de 1912. - João Benicio. 
A emenda não pód·e ser acceita; as disposições da ,lei que manda reva

lidar autürizam des.pez1a, o que o regimento não permJtte se faça em 3• 
discussão. 

E' certo .que o seu illustr·e autor accrescenta: "diesde que as obras ahi 
previstas não ·determinem abertura de ·credito além das verbas orçamenta· 
rias". 

Como, J.lorém, não ha verbas orçamentarias p·elas quaes possam correr 
as referidas obras, ·é a Commissão de parecer que seja a emenda rejeitada, 
tanto mais ;quando, pelo § 2° do art. 48, o Governo póde realizar, d•entro 
dios recursos da Caixa Especial, os serviços que o digno autor da emenda tem 
em vi!sta, indepedent,em:ente de autorização legislativa. · 

N. 73 - Substitua-se o art. 36 da lei n. 2'544; de 4 de janeiro de 1912, . 
pelo seguinte: ficam .supprimidas nas repartições subordinadas ao Ministerio 
da Viação e Obras Publicas as gratificações a:ddidonaes em razão do tempo 
d1e s,erviço. Aos actuaes funccionarios que já gozam dessas gratificações, 
fka .garantid:o .o direito de continuarem a percebei-as na conformidade dos 
reS!pectivos regulamentos. 

Sala das sessões, 17 de dezem·bro d·e 1912. - Nicanor do Nascimento. 
A emenda !l:eve ser rejeitada. A disp·o•sição do art. 36 da lei n. 2.544, 

de 4 de janeiro d·e 1912, revigorado pelo projecto em dis,cussão, melhor con
sulta os interesses publicos. Não tirando aos funccionarios as gratificações . 
addidónaes em ,cujo gozo já ,estão , evita, desde ' já, o accrescimo de um 
favor que o P·oder Legislativo reputa inconv,eniente. 

~. 74 - Ao ar~t . 56: 
Accres,oente-se, d·epois de "orçamento já approvado·", o seguinte: 
"•E modifica·r o 'traçad10, procedendo a novos · estudos, sem alterar com-

tudo ·o ponto extremo - Itajub'á." 
Sala das sesões, 17 de dezembro de 1912. - Floriano d·e Brito. 

N. 75 - Ao art. 56: 
Accrescente-se de·pois de "orçaménto já ap1provado", o seguinte: " ,e mo·· 

difkar o traçado, procediendo a novos estudos." - Octavio Rocha. 
As emendas ns. 74 e 75 devem srer rejeitadas. Os estudos da Estrada de 

f .erro .Piquete a ltajubá foram feitos pela repartição comp·etente e appro
vados pelo Governo. O .art. 56 já permitte o .que se deseja: a substituição 
pela electricidad:e da tra•cção a vapor. 
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N. 76 - Ao art. 52, accres,cente-se: 
§ 2. º O dis,positivo supra não se entende eom a construcção de pro

longamentos nos ramaes de estradas de ferro qu,e, pertencentes a'O Go
verno da União, já s'e achem em exe·cução a cargo de émprezas ou compa
nhias arrendatarias, ás ·quaes continuará a ser applicavel o que estabelece 
a ;Jei n. 2.554, d·e 4 de janeiro deste ,anno. - Frederico Borges. 

A emenda dev·e ser rej ,eitada por desnecess•aria. A medida do art . 52 
só se r.efere ás estradas custeadas 'O'll dirigid'as pela Uniªo e não a todas 
as estrndas a e'11a pertencentes. 

N. 77 - Art. Fjca o Governo autorizad'o a ·entrar em ac·côrdo com a 
Companhia de Estradas de Ferro Federaes Brasileiras, rêde sul-mineira, 
para construcção de um ramal que, partindo do seu ponto mais conveniente 
e .passand'o pela villa Eloy Mendes , vá terminar no kilometro 227 da mes
ma estrada. 

Sala das sessões, 17 de d·ezembro de 1912. - Baptista Mdlo. 
A emenda pód·é ser ·approvada; autoriza a C'onstrucção de um ·rama•!, 

sem onus parà o Thes·ouro. 

N. 78 - Corrigenda ao art. 13: 
Fica o Governo autorizado a contractar com a Compa·nhia S. Paulo ao 

Rio Grande ou .com quem mais vantagens offer·ecer a construcção d'o pro
longamento do ramal dessa es·trada com ·destino a Guarapuava, afim de 
ligar esta cidade ao lugar denominado Barra·cão, nas Missõe·S Argentinas, 
passando por Palmas, Clevelandia 1e Campo Erê, á rêdie da Estrada de Ferro 
S. Paulo a·O Rio' Grande. 

Sala da,s ses,sões, 17 de dezembro de 1912. - Corrê.a Defreitas. 
1Póde ser aéceita; cúrrige apenas a redacção da eme·nda que, a,ppro

vada, se transformou no art. 13. 

N. 79 - Ao art. 29: - Onde se diz : "Para construcção das esltradas de 
ferro consta·ntes dos artigos retro", r·edija-.s1e: "Para a construcção de es
tradas dle ferro autoriz·adas fóra do regímen estabelecido pelos decretos 
ns. 7. 502, de 23 de set,embro de 1909, e 7 . 878, de 28 de fevereiro de 
1910. 

Safa das esssõ·es, 18 de dezembro de 1912. - Pires de Carvalh.o 
A emenda deve ser re}eitada; não ·convém á generalização do regímen 

estabeleceido nos d'ecretos nella citados. 

'N, 80 - Accrescente-s-e onde convier: 
Art. E' o Govern.o Federal a·utorizado a completar a viação forrea 

norte-sul com uma linha que ligue as Capitaes dos :Estad·os do Maranhão e 
d'o ,Pará. Essa Hnha partirá· da de S. Luiz a Caxias e t•erminará. em Bra
gança, · na via ferrea já construida ·entre ·esta ultima ddade e a d·e Belém, 
e que o Governo fica autorizado a incorp·orar á viação ferrea fed,eral, me
diante acquisição, •por accôrdo com o Governo Federal. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 191.Z. - Firmo Braga. - Rogerio 
de Mirand'a. - Jo ão (;haves. - Hosannah de Oliveira. . 

O Governo Federal já está autoriz.ado á entrar em accôrdo com os d-os 
F·stados para inco rtporar ás ,estrndas federaes as pertencentes aos mesmos 
Estados. 

A emenda póde, pois, ser acceita, dando-se-.Jhe a seguinte· redtacção, 
visto não autorizar despezas. 

Art. Fica o Governo autorizado a ·promover o complemento d,a viação 
f.errea norte-sul com uma estrada de ferro 1que ligue as Capitaes dos Estados 
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do Maranhão e Pará, parti.ndo dia de S. ·Luiz a Caxias e terminando em Brn
gamça na estrada de forro já construida entre ·esta ultima cidade 'e a c;le 
Bdém, e que o Govei:no fica autorizado a incorporar á viação ferrea federal, 
mediante acquisição , por accôrdo com o Gov,erno Fed·eral. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1912. - Firmo Brag:'\. - Rogerio 
de 1Miranda. - João Chav·es. - Hosannah de Oliveira. 

O Governo Federal já está autorizado a entrar em .accôrdo com os 
dlos Estados para inc·Ol'porar ás estradas f.ederaes as pertencentes aos mes
mos Estados. 

A emenda pôde, pois, ser acceita, dando-.se-lhe a seguinte rect.acção, 
visto :não autorizar despez·as. 

Art. Fica o Governo autorizado a promover o compl~mento da v.iaçã'O 
f.errea · norte-sul com uma estrada de ferro que ligue as Capit,aes dos Es
tados d•o Maranhão ·e ·Pará, partindo da d·e S. Luiz a .Caxias e terminand·o 
em Bragança, na estrada de forro que liga esta cidade á de Belém e para 
cuja· emcampação o GoveTno poderá entraT em accôrdo com o do Estado do 
Pará" . 

. N. 81 - ficam revigorados os arts. 64 •e 66 da lei n. 2.544 dle 4 de • 
janeiro de 19112: 

•Para elucidação transcrevo os artigos : 
Art.. 64. 'E' o Governo autorizado, nos portos não sujeitos ·a contracto , 

nem construidos admi,nistrativamente, medi.ante accôrdo com as estradas de 
feno que •os sirvam ou os venham 'ª servir, sem onus para a União , 'e sem 
privilegio, a creação de estações ma ritimas economkamente construidas e · 
a,ppa·relhadas, de modo a fazer.em o trafego de passageiros e mercadorias 
medlÍant•e taxas reduzidas, que serífo revistas de tres em tres annos. 

Art. '66. fica o Governo autorizad·o a contractaT, sem onus para o The
souro, com os ·Concessionar.ios da Estrada d'e Ferro Nordéste do P.ara.guay, 
o prolongamento da mesma no territorio nadonal a entroncar-se á rê.de ferr.o
viaria do Brasil, de modo a estabelecer a ligação entre as ·cidades d'e As
sumpção •e Rio de Janeiro, resalvados os direitos de terceiros. 

Sala das sessões. 18 de dezembro de 1912. - Octavio Rocha. 
Prejudkada pela · approvação da emerid.a n. 44. 

N. 82 - Art. 3 1 - Accrescente-se no final do § 1º as palavras : "a 
juizo do Governo" . - Octavio Rocha. 

A adopção de um outro dos regimens estabelecidos no § 1 º do art. 21 
d'epende do Governo; ficando por conseguinte a juizo do mesmo. Apez.ar, 
pois, de ju~ gal-a desnecesasria, a Commissão opina por sua approvação para 
tornar bem claro .o seu pensamento. · 

N . 83 - Ao ar!. 23 - Supprima-se. 
Sala dias sessões, de dezembro de 191,2. Ca~illo Prates. 
Da discussão travad·a sobre o artigo cuja suppressão a emenda p·ropõe 

s.e 1evidencj.ou que a ·concessão nelle autoriiia pó•de ·colHdir com outras J a 
feitas e acaso ainda· em vigor, assim como com interesses da 'Estrada de 
Ferro Central do Brasil. 

Nessas condiçõ·es, e por não parecer raci·onal o traçad10 que d elle conste , 
opina a ·Commissão pela a1pprovação da emenda. 

N. 84 - Ao art. 29, lettra e, n. II - Supprima-s·e. 
Sal·a das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Josino de Araujo . 

N. 85 - Ao art. 29 , lettra e, :n. I, em vez de "4 % .e 10 · %", diga-se: 
" respectivamente, 2 % e 5 %". 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Josino .de Araujo. 

I 
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N. 86 - Ao art. 29, lettra d, d-epoi·s d-ais palavras · "outras cond'ições", 
accrescente-.se: "que constarão do edital". 

Sala das sessões, 17 de dezembro d-e 1912. - Josino de Araujo. 

N. 87 - Ao art. 29, lettra e, depois das palavras "construcção da es
trada'', aocresoénte-·se: "será logo posta toda ella em trafego e o Governo, 
dientro de 90 dias, -chamará ... " - o mais como está no proj ecto . 

Sala das : sessões, 17 de dezembro de 1912. - Josino de Araujo. 

N. 88 - Art. 29 - Supprimam-se os §·§ 1° e 2° . 
Sala -das s-essões, 18 de dez-embro de 1912. - Octavio ;Rocha. 

N. 89 - Art. 17 - Supprimam-se as palavras "c-om o engenheiro José 
Antoni >• Saraiva. - Octavio Rocha. 

N. 90 - Art. 26 - Supprimam-se as palavras "com a Companhia Mo
' gyana de Estradas de Ferro e Navegação, ou". - Octavio Rocha. 

N. 91 - Art. 25 - Sup1p:rimam-,se •ais- palavrns "ou em igualdade d·e 
condições com os cidadãos Dr. José Gétulio Monteiro, Asdrubal Augusto do 
Nascimento _e Martinho Chaves, por si ·ou empreza que organizarem". 
Octavio Rocha. 

N. 92 - Ao § 1° do n ~ II do art. 2-9, a·ccrescent-e-se: "salvo as que o 
forem s:em onus p·ara a União, após autorização ou concessão •kgis.Jativas". 

Sala das sessões, 17 d'e dezembro d-e 1·912. - Nicanor do Nascimento. 
, A':s emendas dos ns. 84 e 92 ·e bem assim aos arts. 17, 18·, 21, 22, 26, 

. 28, 29 e 32 do projecto a Commis.são offerece o substitu1ivo que s•e segue. 
O Sr. Homem Baptist.a pro·poz a suppressão de todos -os artigos .que au

torizam estradas d·e f.erro -e que a Commis.sã-o pediTa ·constituiss-em pr-ojecto 
.aparte. A maioria da Commissão, p-orém, preferi o manter as . que constam 
do substitutivo, cuja approv·ação pede para m'ethodizar o serviç·o e estabelecer 
um systema uniforme die concessão de estradas de ferro a quem maiores 
vantagens off.erecer. 

Subs>Jiitutivo 

Art . · fica. ·O Presidente da Republica autorizado a contractar com 
quem maiores vantagens off.erecer: 

a) a c_onstrucção de uma linha f.errea , na extensão de 132 kilometros e 
500 ms., •partindo de iReci fe á oi d adie de Pedms d·e Fogo, na Parahyba, 
inão excedendo de 62 :000$ o p-reço maximo - kilometri-c·o de construção , po
dendo aprov•eitar os estudos já feitos e a·pprovados pelo Governo do Estado 
de Pernambuco; 

b) a construcção de uma linha fer-rea partindo de Ayrão ou ponto mais 
proximo ou conveniente de Manáos e dirigind'o-se ás · "fronteiras de Vene
zll!ela, pelo valle do Rio Negro, no Amazonas, não excedendo de 70 :000$ o 
preço IT\ax[mo kilometrico de construcção; . 

e) a const_rucção do prolongamento da estrnda de ferro, do Estado d~a 
Púahyba, de Piauhy a Patos, não d-evendo a despeza 'ª effectuar-se exceder 
a importanci.a de 50 :000$000 por kilometro; , 

d) o prolongamento d:a Estrada de Ferr-o de Alagoinhas a J oazeiro ( Es
tado da B·a:hia) ã cidad•e de Therezina, passando ·por Paulista, Jakós e Oeiras 
(Estadó do Piauhy); · 
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e) a construcção de uma estrnda · de forro que. partindo dio Porto de 
Mosso,ró, atravesse os .Esta-dos do Rio Grande do Nõrte e Parahyba e vá 
entroncar no ponto mais conveniente da rêd'e de viação fer-rea do Norte do 
Bi1asil, não d:evendo a despeza a effectuar-se exced-er a importancia de 50 
contos de réis por kilometr-o; 

f) a construcção de um ramal que, partindq do ·ponto mais -conveniente, 
em tr.af.ego, da linha de Uberaba a Araguary, termine na cidade de Estrella 
do Sul; 

g) a construcção de ·um ramal que, :partindo do ponto mais conveniente 
·_da Estrada de Ferro d-e Naza11eth, ligue a mesma á Estrada d-e Ferro Central 

da Bahia e o pr-olongamento daqueHa até ao porto e Salinas; 
h) a cons,trucção da Estrada de Ferro d·e Coroatá no Tocantins, no Es

tado do Maranhão. 
Art. - Pa•ra a construcção das estradas :de ferro constantes dos artigos 

r·etro, uma vez que s•ej am de interesse geral, o Governo p-odierá ·emittir apo
iices papel, ·de juros de 5 % ao anno . mediante as seguintes condições: 

a) As apol.ices serão emittidas ao ·par e entr-egues ao constructor á me
did·a -que o mesmo fôr -con-cl-uindo e pondo ·em trafego trechos nunca infe
riores a 10 ki!ometros. 

b) A' ine.dida que o Governo fôr r'ecehendo e pagand:o os trechos ·postos 
em trafego, ir.á fazendo arrendamento p.rovisorio dos mesmos ao constru-ctor, 
não levando -em ·conta da renda o transporte do pessoal e material destinad.os 
á construcção da estrad!a. 

e) Termina-da ·qu'e seja a construcção de estrada, será .J.ogo posta tod·a 
ella .em trafego ·e o Governo deniro de noventa dias -chamará, por editaes c·om 
o p-razo nunca inferior. a seis mezes, concurrenda para ·O arrendamento defi
nitivo ·e com ·o prazo maximo de 60 annos. 

d) Para o arrend!amento definitivo o Governo levará -em cons·i.deraçã-o, 
aJém .de outras condições que constarão do edital, a •quota de arrendamento, a 
barateza dos fretes e a sua 'revisão, em prazo nunca superior a cinco annós, 
de accôrdo com o desenvolvimento do trafego ·e a conveniencia de protecção 
a tal ou qual genero dte producção. 

e) Para -o arrendamento definit·ivo _ terá oref.erencia _o constructor. 
-I . - Essa pmferencia se entende ainda que a sua pro.posta, avaliada 

em .dinheiro. seja inferior a 2 % sobre a ·quantia co-r!'esp.ondente a 5 o/o do. 
custo total da estrada . . 

II. - Desd-e que não se verifique a hypothese do n. 1, o Governo. ao 
conceder a out!'em o arrendtamento, dar:á ao constructo-r, a titulo de bonifica
ção, em apoiices pap:el dé 5 %, uma quantia oorres1pond:ente a 5 % do custo 

total da estrada. ' 
f) - Desde que a quota de arrendamento exc•eda a quantia necessaria 

ao pagamento dos juros das apolices emittidas ·pa•ra a construccã-o d'a estrnda, 
e que terão essa declaração o excedente será applicado, annualmente, na 
amortização das mesmas apolices, a qual sená feita por ·compra, se estiverem 
ellas abaixo do par, e p-or sorteio S'e estiverem ao nar ou aci:ma. 

·§ 1 º. Igual regímen deverá ser apol·ioado ás outras estradas de ·ferro 
de -concessiio f.ed'eral, ainda não contractadas, salvo as que forem sem onus 
para a União. após autorizacão legislativa. 

§ 2-º O Governo noderá, pelo proces,so deste arHgo, lettra a, contractar 
a construéção dos ;,rofongarnentos e •ramaes da:s 'estradas de ferro custeadas 
pela União, -devendo, nesse caso, ser o pagamento feito por trechos de 10 
kilometros, promptos •para ·O tra f.ego. 

N. 93 - Redijacse assim o art. 53: 
. Em caso .de rescisão do actual contracto oara ·dtesobst-ruccão e sanea

l}lento dos rios da baixa,da do Estado ·do R>io de J aniero, p.oderá o Governo 
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celebrar novo contracto ou proseguir nos trabalhos por administração, sem 
augmento dé despeza. 

Sal·a das sessões, 17 de dez.embro de 1912. - Octavio Rocha. 
A maioria dia Commissão propõe a est>a ·emenda o seguinte substitutivo: 

accrescente-se ao art. 53 .o seguinte: "fkando autorizado a pros·eguir nas 
obras, pot admJni.stração, até que seja -rea.Jizado o novo con.trnçto, d·entro do 
prazo maximo de um anno, a ·contar da rescisão" . 

N. 94 - Ao art. 54 a•ccrescente-se ü segui~.te: ' 
"§ 1.0 Poderá tambem o Governo, d.e .accôrdo com os paizes limitrophes; 

providenciar •para o melhoramento do rfo Uruguay. " 
Sala d!as ises.sões, de dezembro de 1912. -'--- Oct:wio Rocha. 
A Commissão a-cceita a emenda. 

N. 95 - Onde convi•er: 
Art. Os contract.os para a cons1rucçfoo das estradas de f.erro, de in-

teresse geral, serão de preferencia assignado·s com os cidadãos, de recot1he
cida idoneid·ade, que •tiv•erem direito de prioridade, ·por terem já reque·rido ta:es 

·estradas aos pód·efes -competentes. . 
iSala d·as .s•es1sões, 18 de dezembro ·de 191·2. - Valois de Castro. 

João Penid.o. 
-A maioria da Commissão éntertde que a .concur·r:encia publica deve es

tabelecer a preferencia, pelo qU.e opina pela reje•ição da emenda. 

N. 96 - Accrescente-se ond!é convier: 
"Fica o Governo autorizado a entmr ·em accôrdo -com os Estados para a 

construcção de Unhas ferreas quando ellas forem de caracter' es•tadual, mas 
interessem á União, podendo id!ar préferencia aos Estados para o arr·enda· 
m:ento das .novas li·nhas .e rama•es, em construcção ou em proj ecto, sem au
gmento de despeza. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Octavio Rocha. 
A maioria da Gommissão opina pela approvação da emenda com a se· 

guinte redacção: 
"':fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com os Esta:d·os para a 

con.s.trucção de linhas ferrea.s, pod'endo dar pref.erenda aos mesmos para o 
arrendamento das novas linhas e ramaes, em construcção ou em porojecfo, sem 
augmento ~e despeza. 

N. 97 - Ao art. 23: 
D1ep·ois .de: - "partindo da bahia Cabralia, 1110 Esta:do d·a Bahia" -

di.~a-se: "vá ·entronca.r no prolongamento da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, para Montes Claros, Hgando as cidades e povoações de Salio Grande, 
Salinas e Grão •Mogol , ·de accôrd.o, etc." 

Sala d·as sessões, 17 de dezembro d'e 1912. - Floriano de Britto. 
Prejudicada pe\.a approvação da emenda n. 83, do Sr. Camillo Pratés. 

N. 98 - Justificativa: 
As As~ociações Cornmerciaes do Amazonas, do Pará e do Acre, em tele

gramma:s ·d.i.ri:gi·dos ás Mesas da Gamara e do Sena.d·o e ao Ministro da Viação, 
pediam, com o mais vivo erppenho, a construcção da estrada ·contemplada no 
art. 20 do pr.esente orçamento. 

Entre os argumentos ·que apresentav.a-m, salientav."a-s·e o fa.cto de i·á 
existir uma estrada de rodagem ligando Senna Madureira a Magé, na exten
sã·o de 205 kilometros., cujos trabalhos 1eram aproveitad'os .pela estmd•a de 
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ferro. Assim, não havendo augmento de despeza, nem cr,eação ide despeza, 
apr~sentamO's a 1segui,nt,e: 

Sub-emenda ao art. 20: 
Accrescente-se: 
§. Verificada a construcção de uma estrada de ·rodagem ligando Rio

Branco e Magé a Senna Madureira ·e bem assim as suas condições technkas, 
o s'eu Jeito e sí o seu traçad,o é o melhor ou o unko para ligar as séides das 
duas Prefeituras, o •Governo poderá, desde Jogo , por co·nta da subvenção de 
que trata a Jettra e, destacar a quantia necessaria para a i.ndemnização dos 
traba,Jhos feitos e aproveitav,eis. 

iSaJ,a d:a.s ses.sões, 17 de d·ezembro de 1912. Antonio Nogueira. -
Aurelio Amorim. 

A maioria da Commis,são opina pela •rejeição ,da emenda; p,ensa que a 
existencia da estrada de rod agem de Rio~Branco e 1Magé a Senna Madureira 
s ó pód1e ·constitui:r prefer.encía de facto para o seu constructor no obter a 
subvenção para a est rada de ferro. Além d'isso, já 'ª Gamara votou projecto · 
autorizando o pagamento da referida estrada. 

N. 99 - Onde convier: 
Art. E' o Go·verno autorizado a contract ar com Joaquim Huet Bacenar, 

Pelopidas de T,oJ.ed·o Ramos ,e • Paulo Orozimbo de Azev,edo, ou com a em
preza que organizarem. na ,fórma da legislação 'em vigor, '5em onus nenhum 
para o Thesouro Nacional, a construcção d:e uma estrada de ferro que, par
tindo do porto de S. Sebastião, S. ·Paulo , vá terminar na estação da Fama, da 
rêde sul-mi·neira, no Estrodo de Minas;, e, bem assim , nas mesma·s condições , 
a ·construcção de um ramal que, p<aründo de S. José dos Campos, vá terminar 
na cid:ade de Campi.nas, resal vados sempr,e os dir·ei1os de terceiros . 

Sala das sessões . 19 de ·dezembro de 1912. - Augusto de Lima. - João 
Penido. · 

A maioria da 'Commi.sisãõ opina pela Tejeição da emenda. Ent·ende que 
não se deve conceder estr•a·da d'e ferro , nem em fórma de autorização, sem o 
pr.eciso ·estudo. 

N. 100 - Onde convier : 
Art. f.ica o Governo autorizado a conceder a Carneiro & Irmãos, sem 

nenhum onus para o Esta:io , pri,vilegio para a construcção de uma estrada de 
ferro electri za'da .que, partindo da dd:ade de Uberabinha, ·em Minas Geraes, 
·e passando pe'las Mattas dos Dias, 1Rio Bonito e Abba,d•ia do Bom Successo, 
vá á ponte Affonso Pen.na, sobre o ·rio Paranahyba, e siga para J atahy e Pouso 

Alto , em Goyaz, com um ramal para as aguas sulfuros•as d·e Burity ·e porto 
do Monjolinho . na divi sa de Sant'Anna do Rio d'as Velhas. 

Sala das sessões , 17 de dezembro de 1912. - Rodolpho Paixão. - Afra
nio de Mello Franco. 

üe a•ccúrdo com o parecer sobre a ert1enda n. 99, a maioria da Com
missão opina pela rejeição d'a emenda. 

N. 101 - Fica ·O Governo autorizado a rever o contracto de 31 de 
outubro de 1910, lavrado oeom a Companhia Viação Geral da Bahia, na con
formidade do decreto n. 8.321, d'e 23 de outubro de. 1910, para revogar· o 
disposto no § 1 º do n. 5 da clausula 1" do termo de revisão do mesmo con-
tracto. · 

Sala das sessões,J7 de dez:embro de 1912. - Octavio Rocha. 
A' vista das informações do Governo, a ,emend a póde ser approvada. 
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N. 102 '- Art. 23 - Supprimam-se as palavras "ou 'em iguatdade de 
condições ·com o cidadão José Domingues Mendes, por si ou -empreza que 
organiz.ar". - Octavio Rocha. 

· Prejudi·caida, des·d•e que seja approva·da a emenda n. 83 dio Sr. Camillo 
Prates . 

Em caso contrari·O deve ser approvada. 

N. 103 - Ao art. 25 - Supprima-se: 
Sala .das sessões, 19 de dezembro de 1912. - Jo:sino de Araujo. 
A Commissão O·pina pela approvação da emenda. 
A discussão travada n,ã Gamara demonstmu não ser racional o traçad!o 

velho proposto ·e ser enormíssima a responisabi.Ji.d·ade pecuniaria que elle 
autoriza. · 

N. 104 - fica o Governo autorizado a conceder ao Dr. Eduardo Chro
ckatt de S'á, José 1Pinto Mascarenhas e Aureliano de Camargo Duff.les , ou a 
quem melhores' vant<agens offerecer, a ·construcção d·e uma estrada de ferro 
de Porto Seguro, na Bahia, até. á fronte ira de Goyaz, pelos vales de Jequi
tinhonha, Arassuahy, S. Franc·isco e Paracatú, nos termos da propo:S1·a feita 
pelos mesmos cidadãos em 13 d·e agos:to de 1908. 

S.ala das sessões, 17 de dezembro de 1912. - Felisbello Freire. 
Não está na Gamara a ·proposta feita em 13 de agosto de 1908 e ·á ·qual 

se refere a emenda, .de sorte que á Commis·sã·o não é possível examinar os 
termos da mesma. 

Não só ·POT isso, pelos fundamento:> ·proferidos em r.efoção lás .emendas 
ns. 83, 99 e 100 a Commissão opina pel'a rejeição da emenda. 

Emendas da Commissão 

1." - A' verba 3" - Telegrnphos - na consignação "·Construcção de 
novas Ji.nhas, etc.". aecrescente-.se : "inclusiv·e conservação e custeio da rêde 
telegraphica adquirida ao Es.tado do Rio Grande do Sul. 

2." - A' verba 6" - Estradas de Ferro .Federaes - I. Estrada de Ferro 
Central do Brasil: Em vez de 51.900:Í93$500, dliga-se: 50.399:893$500 (ta
bella annex'a) . 

3." - A' mesma verba 6" - IL Estrada de Ferro Oéste de :Minas, na 
consignação "Eventuaes ", accrescente-se: "indus,ive diarias ao pessoal 
quandü em serviço no campo ou no es·cri·ptorio do Rio de Janeiro". 

4." - A' . verba 9" - Repartição de Agua·s e Obras Publicas - Na sub
consignação "Almoxari fad·o ", da consignação '"Material" da Administnação 
Geral, entre as palavras "lubrificantes" e "·custeio", intercalle-se: "acqui
si ção e". Na ·sub-·consignação "Conservação e custeio da rêde de diistri
buição" , substitua-se a ·palavra "serviço" por: "acoüisição e •custeio'". Na 
sub-consignação · "Material" da conEignação " ·Movimento" da Estrada de 
Ferro do Rio do Ouro , accres•cente-se: "ri,ecessario ao trafego e ao movi
mento". 

5." - A' v·erba 12" - lnspectoriia Federal das Estradas '- substitua-se 
pela inclusa a tabella de .distribui ção e vencimentos do pessoal da Commissão 
de · Estudos. 

6." - Art. Fka o Governo autorizado a arrendar ·o serviço de bonds 
da cid,ade de Lavras, 'Custeado pela E. F. Oést.e de Minas. 
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7.n - Ao art. 3º .substitua-se pelo seguinté: 
"fica estabelecida para os fu.ncci.onar.ios dos Correios d·o Pará a gra

tificação regional calculada sobre os vencimentos da tabel!a na razão de 
15 % do Admini·strador até o porteiro inclusive, de 40 % aos amanuenses 
até carteiros e de 60 % aos contínuos e serventes, esta-belecendo-se tambem 
a gr>atifkaçã.o regional de 40 % aos agentes embarcados do Amazonas." 

8." - ·Ao art. 55 substitua-se pelo seguinte: 
"fica o Governo autorizado a trans;formar . em sub-administração dias 

Corr.eios a agenda da cictade da 1Barra do Pirahy, equiparando-a á de Ri
beirão Preto e bem 1assim a elevar a agenci_a especial á da cidade de Petro
polis , com os vencimentos que tem o pessoal d:a agencia da cidade do Rio 
Grande do Sul, podendo abrir o neces.sario credito até á quantia d·e 35 contos 
de réis." 

9." - Ao art. 56 substituam-se as palavras "do art. 49 , § 1º, .podendo 
abrir credito até ' l.500 :000$, da lei ·n. 2.356, de 10 de dez.embro de 1910" 

- pelas seguintes: 
"Art. tP.ara oiccorrer ás d'espezas resultantes d,o a·rt. 49, § 1 º, dia lei 

n. 2.356, de 10 de dezembro de 1910, .que ·continúa em vig.or, poderá o Go
verno abrir os ríecessarios creditas até á importancia de 1. 500 :000$, por 
conta dos ·quae.s poderá auxiliar os Estados e municípios que construirem 
estradas cauoça·ve~s, com ·seis metros pdo meno·s de largur>a e p·ontes me
tallicas ou de dmento armado, com a quantia de 6 :000$ •por kilometro, quantia 

que pôde ser elevada a 10 :000$, uma vez que as estradas sej•am macadami-· 
zadas." 

10 Ao mesmo art. 56 supprimam-se as palavras: "e n. IX do ar-
fi.go 58". 

11 - Onde ·convier: 
Art. .fica o Govern.o autorizado a tornar ef.fectiva a desapropriação, 

por aoccôrdo ou 1por meio judicial, estabelecida pelo d·ecreto n. 8. 313, de 20 
de outubro de 1910, podendo mesmo entrar em accôr·do com os proprietarios, 
desde- que estes indemqiz·em 'ª importancia do saneamento f·eito nas suas 
propriedades, de uma vez ou em prestações, na fórma .estabel•ecida pelo 
Gov.erno, ·e ass·ig.nem um termo, obrigando-se em prazo d•ete1rminado a 'cul
tivar ou colonizar as suas pro.priedades, e na faltia deste compromisso po
dePá a propri1edade ser desa·p.ropriada, fü\S condições ·em que se achava 
na data do cita.d.o d'ecreto . 

12 - Art. Fica o :Governo autorizado a modifica•r o n. II do § 3° da 
clausula I do "termo de revisão do ·Contracto de 31 de outubro de 1910, 
la:vrndo com a Companhia Viação Geral d:a Bahia, na· conformidad·e do 
decreto n. 8. 321 , de 23 de outubro do mesmo anno", em virtude do de
areto ·n· 8.648, de 31 de marr.'l d"'. J 911, substitui.ndo-o pelo s.eguinte: 
. l'l. Ligação da Estrada de ·Fer.ro S. Francisco , no Bomfirn, á Estrada 
Central d•a Bahia, •no Sifro Novo, servindo a Campo Formoso . Jacobina, 
Morro do Chapéo, Nfondo Novo, Orobó e Itaberaba, directa'mente ou por 
meio d.e ramaes, s·egundo o resultado dos estudos, a j·uizo do Governo, que, 
para isto . entrará em accôr·~o icom a Companhia Viação Geral da Bahia 
(Compà.gnie · des Chemins de Fer Fé.déraux de l'Est BrésiHen). 

13 - Fica o Governo •autorizado a 0enc·ampar a Estrada de Ferro Cen
tro Oéste ng Estado da Bahia, ·entrando em accôrdo com ·o Governo da . 
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Bahioa ou mais i.nteressados que porventura haja, incorporando-a á rêd'e 
fed·eral ferro-viaria doo referido Estado. 

Sala das Commissões, 22 de dezembro de 1912. - Ribeiro Junqueira, 
Pre~i'1ente e relator. - Raul F•ernandes. - Galeão Carvalhal, oom restfr 
cções. - José B•ezerra. - Felix P·ach eco. - Honorio Baptis ta. - Octavio 
Mangabeira. - Caetano d·e Albuq.uerque, com restrkções. - João Sim
plicio1 - Antonio ·Carlos. 



· NATUREZÀ DA, DESPEZA 

VERBA 6•- ·ES'l'RA:DAS 'DE Fl_IDRIRO 
FElDERAES 

I - EstrcuZa de Ferro Cent1Yk1 d;o B.rasvi 

(Decretos .ns.. '2 .. 417, de 28 de Dezembro de 
· 189·6 e 8.610 de 1,5 de MaTçci de 1911) 

P®S'SOAL 

1ª DIVISÃÓ 

Aodminis·til'ação oe'1'1Attral e oons·truoção 

Directoria : 

1 .Director ... . ...... , . .. . . 
1 Sub-fü.rector .. . .. . ..... . 
1 Auxi,Jiar de .gabinete do 

director (.gratifi.cação) .. 
1 Auxiliar de .gabineté do 

su'b-director (grátifica-
ção) .... . .. .. ... . .... . 

3 Con'tdnuos ......... . . .. . 

36:000$000 
24 :000$000 

.1 :800$000 

1 :200$000 
9:000$000 

P essoa l jornaleiro .......... . .........••• • 

!Secre:taria : 

1 Secr etario .... . . . .. .. . . . 
a Official .. . . . .... : . .. . . . 
2 Chef es de secção ... . ... . 
2 Primeiros escripturarios . . 
2 ·S egundos escri.pturarios .. 
3 Terceiros es,cripturarios . . 
3 Quartos es·crip't.urari"os .. . 
3 Amanuenses ... . ....... . 
6 Auxiliares de escripta .. . 
1 Archivista 
2 Continuas ... . . ...... .. . 

12:000$000 
jl:000$000 

1,6 :,800$000 
14 :'400$000 1 

12 :000$000 1 
,14 :400$000 1 

12 :000$000 1 

·10 :800$000 1 
18:000$000 

4:200$000 
6:000$000 

Pessoa l jornaleiro . . . , ... , . .• , •• • . . •...••.. 

Thesouraria : 

1 ll'heso.ureiro ... . . ..... . . 
1 Pagador ......... . .... . 
1 'Es.crivão .. . ...... .... . . . 
1 Ajudante do escrivão ... . 
l iFie'l p a gado·r .. .. . ....... . 
7 Fieis •da thesourarioa ... . 
5 F ieis da pa,ga,doria ..... . 
â 1Primeiro escriptwrario .. . 
1 ·Segundo escripturario ... . 

/ 

1'5 :000$000 1 
12 :000$000 

7:800$000 
6:000$000 
9:000$000 

42 :000$000 1 

30 :000$000 ', 
.7 :200$000 
'6 :000$000 1 

J 

- ';27"1 -

Por sub-

·consi.gnações 

...... .. •. • .... 

.... ··· ····· ... 

Por 

.consi.gnações 

1 

1 

1 
1 

l 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

72 :000$000 1 ,. 
3 :6,50$000 1 

---~- 1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1'29 :·600$000 1 

1 
5 :475$000 J· 

-~---1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
J Ouro 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

l 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 ., 
1 
1 

1 
1 
1 

l. 
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1 Terceiro escripturario ... . 
1 Qua,rto escripturario .... . 
2 Amanuenses ........... . 
2 Auxiliares de es'Clrip ta .. . 
2 IContinuos ............. . 

4 :8 00$000 1 
4 :000$000 1 

7 :200$000 1 
6:000$000 
6:000$000 

P essoal jomaleiro .. ........ , ... . ... . .. .. . 

.Intendenc!a: 

1 Intendente . . ; . .. . . .... . 
1 Ajudan·t.e do intendente .. 
1 Escrivão .... . ....... ~ .. 
1 Ajudante dQ escrivão-. .. . 
1 Primeiro escripturario . . . 
1 1Segm:i.do escrtp tur·a rio ... . 
2 Terceiros escriptura;rios .. 

2 Quartos escripturarios .. . . 
4 Amanuenses ........ ... . 
S Auxiliares de escripta ... . 
1 Despaoha,nte ........... . 
1 J!:ncarregado da carga e 

descar.ga ... ........ . . . 
2 Ajudantes do encara-egado 
2 Fieis .... . ...... ...... . 
2 Ajudantes de f.ieis· ...... . 
1 Archivista . ... . ... . ...... · 
1 Encarregado da oLficina 

auto-typographica .. . .. 
1 Ajudante do encarregado. 
2 \Contínuos .... . ...... .. .. 
1 Guarda ger al ... , .... . .. . 

18 :000$000 1 
10 :200$000 1 

7 :800$000 1 
6 :000$000 1 
7 :200 $000 1 
6 :0 00$000 1 
9 :·600$000 
8 :000$000 1 

H :400$000 1 
24:000$000 

7 :200$000 1 

7:2 00$000 
1 0 :·800$000 
1~ :000$000 1 

9 :600$000 1 

4 :~00$000 1 

4 :800$000 1 
3 :·600$000 
·6 :000$000 
3:000$000 

P essoal jorn~leiro: .... .. ... . , . . ....... .. . 

-Secção de oonstruoção J 

1 iC.hefe de escr iptorio te- 1 

oMiico . . . . . . . . . . . . . . . . 18 :000 $000 
2 !Engenheiros residentes... ·24 :000$0 00 
2 Mudantes de Tesidentes. 1•8 :000$000 / 
4 Auxiliares ·technicos. . . . . 28 :800 $000 
1 Desenhista de 1• dasse.. 7 :200 $000 1 

l Dito de 2" classe . . . . . . ~ :0 00$000 1 
1 Dito de 3• » 4 :s'oo$ooo 1 

·1 IDi'to de 4• » 3 :600$000 J 

1 Primeiro es·cripturar.io. . . 7 :200$0 00 / 
1 'Segundo escri.pturario . . . . 6 :000$000 
1 Ter.ceiro escri·pturario . . . . ,4 :•80 0$000 1 

2 Quartos escripturarios . . . 8 :000$000 1 
4 Amanuenses . . . . . . . . . . . . 14 :400$000 
S Auxiliares de escripta . . . '24 :000 $000 
1 Archivista . . . . . . . . . . . . . 4 :200$000 
2 Cuntinuos . . . . . . . . . . . . . . 6 :000$000 

Por sub-

consignações 

·Por 

consi~nações 

1 

1 

1-63 :000$000 1 

2 :920$000 l 
-~--- 1 

1 

1 
1 
1 

! 
1 

1 
1 

!' 1 
1 

1 

1 

1 

. 179 :600$000 1 

194 :5•4·5$000 1 

18<5:000$00 0 

1 
1 

1 
1 

1 

Pa,pel 
1 
1 Ouro 
1 
1 
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P essoal jornaleiro .. .................. . ... ·1 
Aibonos para des-pezas d e viagens dos f ieis 

da •pa.gadoI'ia . . ..... . . .... .... ...... . 
Addicionaes de 10, 20, 30 e 40 o/o • ......... 
Addicional de 10 o/o, qÚ.epras para o pessoal 

el a theso·uraria ...... . ... .... .. ... ... . 

·2ª DIVISÃO 

Trafego 
1 

1 Sub-directo·r .......... . • 
1 Auxiliar de 1ga·binete (gra.-

<tificação) . . .......... . 

24 :000 $000 1 

1 :•200$000 
90:000$000 
9:000$000 

!í Inspectores de districto .. 
1 Officia:l ... . ... . . ..... .' . 
2 ·Chefes de secção . ...... .. 
2 Primeiros escri,pturarlos .. 
4 Segundos ·escr ip t urarios .. 
5 T erceiros escrip.turarios . . 
6 Quartos escripturarios . . . 

11 Amanuenses ...... .. .... · 
1 7 Auxiliares de ·escri.p.ta .. . 
1 APClhi·vlsta .... .. . ...... . 
1 Encarregado do deposito 

ger a l ..... .... .... , .. .. . 
1 Ajuda n te do e ncarregaielo. 
3 Con•tin uos .. .. ......... . 
5 Ag·en t es es p eciaes . .. ... . 

10 Agentes de 1ª classe .. . 
2 O Agentes ele 2.• classe .. . ªº Agentes ele •3• •elasse .. . 
70 .A-gentes de 4• classe .. . 
4 Fieis recebedores ... .. . . . 

50 !Conf erentes de 1• cla;sse. 
150 .Conferen tes de 2• ·classe 
150 Conferentes de 3• cl•asse 
1 'Enca rregado dos guindas-

tes, maehini·sta de 3• 
classe ... . .. .. . ... .. . ·". 

4 1Encarrega;elos d·e mano
bras •da estação CentTal. 

3 Guardas geraes .. ... " · .. . 

16 :800$000 
14:400$000 
24:000$000 
24:000$000 
24:000$000 
39:600$000 
'51:000$000 

4:200$000 

7 l200$ 000 
,5 :400.$00 0 
9:000$000 

42:000$000 
72:000$000 

1:20:000$000 
192:000$000 
294:000$000 

24:000$000 
210:000$000 
<540:000$000 
450:000$000 

4:800$000 

14 :400 $000 
9 :000 $0 00 

Pes.soal jornaleiro .. . .... ... .. . . ....... . . . 
P essoal exitraord inario .. .... ..... .. ... . . . . 

Aelfücion.al de 10 o/o ·aos f.iels ~ece.bedores 1 

e ·conferentes especlaes desem.penhanélo 
o cargo de bilheteiros .. . ........... . 

. MMicionaes de 10, '20, 30 e 40 o/o . .••. · . •• 
Addlcional de 2 O o/o (zona insalubre) ; ••. . 

Alu·~~~~ã0de .. c~.s~ .. e .. ~~~~-~~.~~~.~~- .r~~ 1 
1 

Por sub-

·consign ações 

.............. J 

, ~ 

1 

1 

...... .. ·····. 

. . · ....... ····· 

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

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

'Por 

consig.nações 

4'5 :990$000 1 

8 :000$000 1 

70 :7'56$300 1 

12 :180$000 1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
2. 31•6 :000$000 r 

1 
13 .1524 :180:5$000 1. 

100 :000$000 í 
1 
1 
1 

8 :8180$000 1 

Pa,pel 

1 

1 
/Duro 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1. 097:151316$:300 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

62,5 :764$300 1 1 
~5:000$000 1 

1 

80moo$ooo / e .100~449$100/ 
1 1 
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P()i· sub-
NATUREZA DA DESPEZA 

cons j.gnações 

3• DIVISÃO 

illum2i4' ~.-aoçoao-o$ O O O li 
1 1Sub-·director ......... . . 
1 Auxi!Lar de ga:binlete 

(.graitificação) . . . . . . . . . 1 :200 $000 1 

·4 Ins pectores de districto. 7~ :000 $:0 00 1 
1 Official . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$'000 
2 1Qhefes -de secção . . : . .. 1·6 :800$000 
2 Prim eiros escripturari-0.s . 14 :400$000 

Mov4rnento, rte l eg1·apho e 

4 .Segundos escr i1ptura rios. 124 :000$000 1 

6 Terceiros escripturarios. 24 :000$000 
6 Qua rtos escripturari·os. . 24 :000$000 

10 Ama nuenses· . . . . . . . . . . . 36,:000-$000 1 

1·6 AuxiHares de escrivta .. 48 :000$000 
1 ·Desenhista 1de 1" classe. 7 :200$000 I 
1 Arohivista . . . . . . . . . . . . . 4 :200$000 1 

3 1C.ontinuos . . . . . . . . . . . . . 9 :000$000 1 

1 !Encarregado do deposito 
geral . . . . . . . . . . . . . . . . . '7 :200$000 1 

1 · kjudante do ericárreg-a:do ·5 :400$000 1 

16 r.relegraph)istaJS de •1 • 
classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5 :200$000 J 

40 Telegraphlstas de 2• 1 

1Cla:s•s e . . . . . . . . . . . . . . • . . 240 :000$000 
112 O ITelegrrup-his t as de · '3• 1 

·classe . . . . . . . . . . . . . . . . . ·576 :000$000 1 

•6 O ITelegrajphLsltas ide 4• 
•classe . . . . .. . . . . . . ... . . . . 216 :000$000 1 

20· 1Conductores de 1• •classe 144 :000$000 1 

·50 1Conductores de 2• 1Cl-as.se SOO :000$000 1 

100 100.nductore.s de -'3• classe 480 :000$000 1 

100 tConductores de 4• cfasse 330 :000$000 1 

20 •Bagageiro.s de 1• cJ.ases •66 :000$000 
20 Bagageir·os de 2• classe ·60 :000 $.000 1 

30 ·Bagageiros ide 3• 'Clas-se 72 :000 $000 1 

•l 1Chefe da ofoficina . tele-
•g ra,p·hfoa . . . . . . . . . . . . . . 7 :200$000 

1 Mestre da usina electrlca 4 :800$000 1 

1 Aljudanite do m estre da 
usina electrica......... 3 :Q00 $000 1 

1 !Mestre da us ina de gaz 4 :·800$ 000 
•l iMestre ôdem de ,2• -classe 3 :600$000 
3 1Mac h inistas da luz ele- 1 

dri•ca, 1de ·4• classe.... 10 :800$000 I 
4 lFei1tores •do rt:elegrap.ho 

·de ' 1• cJ.asse ... . .... . . . 12 :00 0$000 j 
4 Feitores do telegrapho 

ide 2• classe.. .... . . ... 10 :800$000 1

1 4 Feitores · do telegrapho 
-de 3• (l!asse. : . . . . . . . . . 9:600$0001 

15 •Cabineiros1 de 1• classe. 45 :000$000 
20 1Caiblneiros de 2• classe. 64 :000$000 
20 Cab1•nelros -de 3• classe. 48 :000$000 J 

Por 

.cons·ig-nações 

1 

· 1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1; 

1 

1 

1 
1 

r 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1-
1 
1 

r 

1 

1 
1 
1 

Papel 
1 
[Ouro 
1 

1 
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Por sub-
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consignações 

'1 r 1 ,Superintendente dos ap- 1 
.parelhos Sa:x;by " ·.. . .... 8 :400$000 1 I 

8 Encarregados de cabi- / 
nes :SaXJby... ... ..... . ,2'8 :•800$ 000 1 

.8 Ajudantes de cabines 1 1 
1SaXJby . . . . . . . . . . . . . . . . 24 :000$000 li l 

1 Encarregado do Blo·ck-
.A,d ell . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 :000$000 1 

1 Ajuda nte do encarregado , J J 

~:;;;~ ~~~;;~;;.;~.~r:i~:.::::::::: ~ ::
6

~~~~~~ 1 : : : : : : : ; : : ; ; J 
' 1 

Addici·noaes de 10, 20, ·30 e 40 o/o . .••• · •• / · · • · · · · · · · • · · · 1 
Addicional .de 20 % (zona insalubre) . ... 1 •. ••••••• ••• •. 

Diar~~ ~~~v~~p1:~a~~·~e1'.i~~. ''.1:~~~· .. ~~~~~~ 1 . : .......... . . 1 
i 1 
1 1 
1 1 

4• DIVISÃO 

. 1 1 

24 :000$00 0 j ·! 
1 :200$000 1. 

18 :000$000 1 f 

Locqnioçiio 

l Su·b-director ...... ..... . 
1 Auxiliar de gabinete (gra-

'1:ificaçã.o) . ............ . 
1 Chefe ele tracção ~ ..... . 
15 Sub-chefes de tracção . . 
1 Ajudante ela locomoção. 
'2 Engenheiros auxiliares da 

locomoção ............ . 
1 Official ... ... ...... . .. . 
2 Chefes ·de .secção ...... . 
'2 Primeiros escripturarios . 
4 Segundos ·escr>~turarios .. 
·5 T erceiros escripturarios .. 
6 Quartos escripturarios .. . 

12 Amanuenses ......... . . . 
;30 Auxiliares de escripta ... . 

1 Archivista . .... ....... . 
1 Encarregad·o .ao deposito 

ige11al . . . ... . ......... . 
1 .A,judante do en carregado. 
1 Desenhista de 1• classe. 
·1 Desenhista ele 2• classe. 
2 Desenhistas ·ele 3• ·classe. 
4 Desenhistas de 4• classe. 

·3 ·Contínuos ..... .. ...... . 

Officincis 

2 Chefes de ·offici.nas ..... . 
2 Auxiliares 1:echni.cos• .... . 
1 Mestre cinzelador .... ., .. 

60 :000$000 1 1 
18 :000$000 1 f 

1 f 
20 :400$000 1 
. 9 :000$000 1 

16 :800$000 1 
14 :400$.000 1 

24 :000$000 1 
24 :000$000 1 

24 :000$000 1 
43 :200$000 1 

90 :000$·000 1 

4 :201)'$000 1 

7 :200$000 1 

5 :400$.000 1 
7 :·200$000 1 
6 :000$000 1 

9 :.600$000 1 
14:400$000 

9 :0:00$000 1 

1 

1 

20 400$000 1 
14 400.$000 1 

7 800$000 1 
' 1 

1 

1 
l 
l 
11 

l 
l 
' 

Por 1 1 
\ Papel 1 Ouw 

consignações .· 1 1 

' 1 1- -~ - t 

l 
1 
1 
1 

l 
1 

. 1 
3 . 210 :000$00.0 1 

2 .'694 :7 95$0 00 1 
iíO :000$000 1 

491 :753$ 700 1 
30 :000$000 1 

100 :;00$000 l 
. . 1 

1 
· I 

J 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
] 
J 
l 
1 

1 
1 
.1 
1 
1' 

1 
1 
1 
1 
J. 

l 
if 
1 
1 

1 

1 
j 

l 
1 
l 
1 · 

! 
1 
1 
f 
1 
1 
l 

· I 

í 
. 1 
6 .576 :1548$700'! 

1 
1 
l 
L. , . 
1 
'! 
1 ,, 
1 
i 
1 

1 
l 
1 
1 
i 
1 
1 

'1 
11 

1 

1 
f 
1 
1 
1 
1 
·1 

1 
1 

1 

l' 
'.J: 

'1 
1 
·1 
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1 Mestre e.lect!"icista . ..... . 
8" lVÍes>ti·es -c1!e · offic\nas .. . . 
8 Ajudan les de mestre ... . 
1 P,rofessor de desenho li-

àrna r e de machinas . . 
1 P,rofessor de portuguez e 

p.oçõe;:; s cientificas ..... . 
1 Rrofessor de francez e •in-

glez·· pratices ........... . 
í P:rofessora ..... ... ... .. . 
1 l~ortei ro das offidnas da 

locomoção ...... .... .. . 
1 ~uanla geral. ... ....... . 

T11acção 

6 Chefes de deposito de · 
t" classe ... '. .......... . 

i; Chefes .:. ·de deposito de 
ll'n classe ... . .......... . 

2 4.iU.xiliares 1echnicos_ .. .. . 
fi A~·maze.ni.s•tas de -1" classe 
6 4)rmazenistas de · 2• classe 
5 ]',lles tres ele offi ~inas . .. . 

10 Ajudantes {1e m ·estres .. . 
20 1'/Iachinistas de 1" cla;sse 
50 Ma:chinistas de ·2" 'classe 
60 Ma:chinistas d e ;3• classe 
60 Ma:chinistas de ·4a classe 
5 Auxiliares d e escrip:ta . .. 

7 800$000 l 
62 400$000 1 
48 000$000 

5 :400$000 1 

4:200$000
1 

4:200$000 
4:200$000 

3:600$000 
3:000$000 

48:000$000 

42:000$000 
14:400$000 
27:000$000 
24:000$000 
39:000$000 
60:000$000 

144:000$000 
300:000$000 
28·8 :000$000 1 
216:000$000 

15:000$000 

Pes i;;oa.l jorna leiro. i ............. . .. ; .. . .. . 
Pes~oal extraordina~·io ..... .. .,. ... ... . • . .... . 

Aibonos para alugu~l de casa (art. "i13 da 
regulamento) ... ... ....... . ...... .. . 
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Por sub-

consignações 

1 

1 
1 
1 

i 

1 
1 

1 

1 

.. ... ....... .. , 

.... .......... / 
1 

Adclicionae.s de 10, 
1 
20, 30 e 40 o/o."· ..•. . 

Addicional de 20 o/o (zona insalubr,e) .. .. 
1 •• ••••• •• •• • •• / 

• 1 

Premias por econolnia de carvão ... : . .... . 

1 ....... .. . ... . , 

1 .............. ) 

f)a ~ .DIVISÃO 

Via . vermahe1i"te e e.clificios 

1 Sub-cl irector .. . .... .. .. . 
1 1\.uxiliar el e gabine te (gra-

tifica ção) . .. . .. . ..... . 
1 Ajud a:n:te •t echnico ... . .. . 
3 Inspectores ·(!e • distri·oto. 

23 Engenheiros r esl·dentes .. . 
5 Auxiliares t echb.icos .... . 

10 !Ajuda ntes de i;esic1ente .. 

I 

·24 :Oi00$000 

1:200$000 
18 :0.00$000 
,54 :000$000 

276 :000$000 1 

36 :000$00 0 1 

·90 :Q00$000 1 

1 

1 
Po·r 1 

consignações i 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

! 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1. 852 :800$000 1 

1 
1 

7 .134 :290$000 1 
150 :000 $000 1 

1 

10 :000$000 1 

695 _:614$500 1 
30 :000$000 1 

50 :000 $0001 

1 
1 

1 
1 
f 

1 
1 
1 

1 
r 
1 
f 

Papel 

1 

1 
J Ouro. 
1 

1 

T 
1 
J; 
1 

1 

1 
1 

t 
J: 
1 

r 
i 
1 
1 
t 
1 

1 

1 
1· 
1 
!' 
1 

~ 
!· 
1· 

9. 9·24 :164$500 r 
t. 
r 
r 
1 
1 

I' 
1 
1 

1 
1 
r 
1 

1 
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10 •M est res de linha d e 1• 
·classe ...... . ... . ..... . 

20 Mestres de Unha ele 2° 
classe .. .... .... .... .. . 

30 Mestres de linha ele 3ª 
classe . ........ .. .. . .. . 

4 .Desenhistas <)e 1" classe. 
4 .Desen.hista.S· el e 2" classe. 
4 .Desenhistas .de . 3" ·classe. 
4 Desenhistas ele 4" elas.se. 
1 ü fficial .. ... .. '. ....... . 
2 ,Ohefes de secção . ..... . . 
2 rP rimeiros escrip.turarios. 
4 Segundos escri.ptura rios .. 
5 ·Terceiros escrip·tura rios . . 
6 Quartos escr i.ptura rfos .. . 
8 Amanuenses ........... . 

16 Auxiliares de escripta .. . 
1 Encarregado elo c1 eposHo 

geral -~· ... . ~ .... ... .. . 
l A'judanle do enca rrega c1o . 
1 Arch ivista .. . .. . . .. ... . 

10 Armazenistas ele 1" classe 
12 Armazenistas ele 2ª classe 
3 ·Continues ... . ... .. - . . . . . 

'54:000$000 

9tl:000$000 

126:000$000 
28:800$000 
24:000$000 
19 :200$000 
14:400$000 

9:000$000 
J.6 :800$000 
1'4:400$000 
,24 :000$000 
24 :000$000 1 
24:000$000 
28 :800$000 

48 :000$000 1 

7:200$0©0 
5:400$000 

4:200$000 1 
54:000$000 
157 :600$000 

9:000$000 

Pessoal jor.nalei r·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1

1 

Pessoal extraorfü.nario e rondas . . . ...... . 

Abono para aluiguel de casa (art. 113 elo 1 

. r egulamento ) ... • . .................. \ 

AdcUcionaes de 10, 20, 30 e 40 % ......... · 1 
Ac1fücional ele 20 % (zona tlnsalubre) ... . 

6• DIVISÃO 1 

1 
ContabiUdade e estatística 1 

1 1Su·b-d·irec tor . . . . . . . . . . . . 24 :000$000 1 
. 1 Auxiliar ele gabinete (.gra- 1 

t ificação) . . . . . . . . . . . . . 1 :200$000 
1 Ajuda nte de divisão. ... 18 :000$000 ' 
1 Official . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$000 
1 ·Con:tador . . . . . . . . . . . . . . . 12 :000$000 1 

2 Ajudantes de conta dor... 18 :000$000 J 

1 Guarc1a-Hvros . . . . . . . . . . 12 :000$000 
2 Ajudantes de guarda- 1 
• livros . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$000 

6 P rime iros escr iptura ri·os . . 43 :200$000 
12 Segun dos es·Cr iptura rios.. 72 :000$000 · 
24 Terceiros escr i•pturarios .. 11.5 :200$000 1 

32 Quartos es·c rip:tura rios... 1'28 :000$000 ! 
32 Amanuenses . . . .. . . . . . . . .. 115 :200$000 1 

Por sub-

·consignações 

Por / 

.consignações ! 
l 
l 
1 

~- 1 1 

l 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
l 
1 

1 
1 
j 
1 
1 
l 
1 
1 

1 . 188 :0 00$000 1 
1 
1 

4. 940 :640 $00Q 1 
1. 200 :000$000 1 

l 
10 :000$000 l. 

564:689$7001 
130 : 000$000 1 

l 

1 

1 
1 
1. 

!' 
(i 

1 

l 
1 

1 
1 
1 

Papel 
1 
1 Ouro 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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1 

1 
1 
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6 4 Auxiliares de escl'ipta . .. 
3 aontinuos ..... j • • •••••• 

1 Encarregado do ·deposito 
,geral ..... . .... ... . .. , 7 :200$000 

1 4.jtidante elo encarregado . 5 :400$000 
1 Archivista . . . . . . . . . . . . . . 4 :200$000 
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cons·ignações 

1 Impressor . . . . . . . . . . . . . . 4 :800$000 1 
4 Ajudantes d~ irppressor. 12 :000$000 ... ...... .... . 

Pes~oal jornaleiro. i ................ : . . . . . 1 .............. 1 
Ad(\idonaes de 10, ·jl O, 30 e 40 o/o . .....•.. • J •• ..•. ..•••... 1 

Abonos para despezas de viagens .... . .... · J ......... ... .. J 

; 1 

'esf~~; af~~id~p;;ve~if~º;~ ~:~~i.t~. ~~- ~~~~,:~~: ! ............ .. I 
1 

1

1 

1 MA'I1EiRIAL 

1• !mvisÃo 1 .1 
1 l 

Admini>Stração cenlJml e conWiicção 

1 1 
O ·i:ecessario a tod Ôs os serviços ..... .. .. , ,

1 

..... . ... .. . .. · 1 

2" DIVISÃO 

T1·afego 1 1 
O necessario a todos os serviços .. ........ / .. ... .. . : ..... J 

3• DIVISÃO 1 1 

1 1 
0

Movi1nento, belegrcipho e i,lluminação 1 

O necessario a todos os serviços.. . . . . . . . . . . ....... ... . .. 1 

4• DIVISÃO 

1 1 

\ 1 
Loc.omoção 1 1 

mx1?et~·'~:t~ ~~~~-~:!~ve~,iv.~~~b~;~i·c-~~t-~.s '. .. e~~ 1 . . , . · .. , . .. . . . . 

A.cqu:'- · ~~o ter:~tã~·.a·ç·ã·º· ·cl·e· -~~~~~i-~l. ~-~~~~:~ / ........... .. . I 
Machin ls, ferramentas, sobresalentes para 1 j 

officinas e deposi tos ........ ,. . . . . . . . . . . . .... . ..... . 

.5n DIVISÃO 
1 

Via permanente e eclificios 

0 necessario a todos os serviços• .. . 
Sulbstituição de trilhos ... .. .... .. . . 
Obras novas (pessoal e material) .. 

1 1 

1 1 
1 • 1 

1 ..... . ... .. ... / 

1 . .. .. ....... . . , 

...... 1 .... . .. ... .... , 

1 1 

·Por 

consignações 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

811 :400$000 J 

1 
140 :160 $000 1'· 
128 :7·85$000 1 

10 :000$000 1 

Papel 
1 
i Ouro 

1 

1 

1 
1 
1 

1 ., 
1 

1 

1 
1 

. 1 
1.138:52•5 $0001 

. 1 1 
73 :800$ººº n :·300 $000 r 

1 1 
J 3·3. 999:·8913$·5 001 

1 1 
1 1 
1 ! 
1 1 
1 1. 

fi0:000$ 0001 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2'50 ~000$000 1 1 
1 1 
1 1 
1 j 
1 1 

7"50 :000$000 l. J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ., 

6 . • 700 :ººº$ººº l -1 
3. 500 :000$000 l 1 

1. 
500 :000$000 /10.700 :000$ 000 / 
----1 - 1 

1 1 
1 1 
1 1 • 
1 1 

2. 200 :000$000 1 I 
1. ooo :000$0001 / 
1.000:000$000 4.00010001000 1· 
----/ I 
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NATUREZA DA DESPEZA 

6" DIV;ISÃO 

Contabiliclciàe e estatistica 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
O necessario a todos os serviços .. : . . . . . . . . 1 

EVENTUAES 
1 
1 

1 
Para occorrer ás despezas imprevi.stas . .. 1 

1 
Dotação da verba. . . . . . . . . . . . 1 

1 

Votado para 1912 . ....... . ... 1 
1 

A clifferença para mais no total de 1 

2.586 :090$ resulta elo seguinte augmen
to : Pessoal - 1ª divisão 24 :820$, em 
pessoa.! 1jornaleiro; 2ª divisão 100 :000$; em 1 
pessoal jornalleiro, e 20 :000$, em alugueis 1 
el e •Casas e abonos em ·caso de r emoção, le- 1 

vando-se, ·popém, .em conta a reclucção ele 1 

21 .:170$ , em pessoal jornaleiro' ; 3" divisão 
199 :964$, em pessoal jornaleiro, ·50 :000$, em 1 
pessoal .extraordinario e 10 :000$, nas dia- J 

rias aos empregados dos trens. quando :em 1 

serviço no interio·r; 4" divisão 1 :460$, em 1 
pessoal jornaleiro, 150 :

0

000$, em pessoal ex- 1 
traorclinario, 5 :000$ em addicional ele 20 % ·1 
nas zonas insalU'bres; 5• divisão 1:200 :000$, 1 

em pessoal extraordinario e rondas e 10 :000$ 1 
em addicional de 20 % nas zonas insalu- 1 

bres, l evand o-se, .po·rém, em ·conta a re- 1 
clucção ele 1.200 :000$, em. pessoal jornaleiro; : 
Gn divisão 48 :1"80$, em pessoal jornaleiro, l 
leva ndo-se, porém, eun· ~onta a reclu.cção 1 
de 4 :1200$, em pessoal ad.füdo. 1 

Material: 4° ·çHvisão 1.200 :000$, em ex- 1 
ped-i ente, combustivel, etc. ; 5n divisão 1 

1.000 :0.00$, para .su<bstituição .ae trilhos, e 1 
200 :000$, para obra.s novas. 1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 
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consignações 

1 
1 

1 
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1 
1 

1 
1 

\Papel 

1 

1 

\Ouro 
1 

1 

i 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1•50 :000$000 1 

- - - - - l 
1 

150:000$0001 

li 
1 

700 :000$000 1 700 :000$00'0 1. 
-----1 1 
.......... . ... 150.193 :893$5001 

1 1 ... . ..... . .... l 49 .188 :15.63$500\ 

1 1 
1 1 
1 1 
!. 1 

1 1 
-1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1. 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1j 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
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NOTA 

Em 24 de Dez.embX'i.o é aberta a discussão unica do ·parecer sobre as 

•emend.as em 3". Fallam os Srs. Ca!ogeras: •e Mello Franco. Em 25 falla o 

.Sr. Pedro Moa·cyr. Em 26 fa ll am os >Srs. Torquato Moreira e Irineu Ma

<ehado. E'' encerrada a discussão • 

.. 



• 



DISCUSSÃO UNICA 

DO PARECER SOBRE EMENDAS EM 3ª 

O Sr. I1rinieu Mach;ado (pela or1dem) vem lá tribuna para formular 
um protesto . Entr·e as emendas apresentadas ao ürçamento em discussão, 
Sessão cie 24 ele h~ uma por9ão q~e não se j usti_fic~n:. A Commissão d•e 

Dezmnin·o iFm~nças vai tomando largas attnbmçoes, co~!ra as quaes: 
(n.octiwnu) ~·e msurg_e . _Protesta contra as emen?as addHivas,. q~ando· 

a Comm1ssao apenas compete a·cce1tar ou su.bstlturr as 
emendas representadas. Nem se comprehendem essas ·emend:as iaddHi vas,. 
depois de encerrado o debate. São duplamente ·anthreg.imentaes. 

Ha emendas •que supprimem empregos e emendas· que alteram quadros 
de pessoal e · ainda outras que augmentam despezas. A Commissão de Fi-· 
nanças vai dia a dia, assim, CO\)Stituindo-se numa verda:d·eira o·lygarchia .par
lamentar, com supp.ressão dos direitos ·que têm os demais Deputados. 

R1eferindo-se 1á ·emenda que autoriz,a o Governo a r:eO"rganizar os ser
viços dos t-elegraphos, lê o artigo do ;Regimento, que prohibe terminante
q1ente a ·delegaçãü de pod~res ao EX'ecutivo e conclue com pedir á Mesa. 
examine cuid·adosamente uma por uma essas emendas, que só agora, no· 
ultimo momento, desceram . do Thabor, ·e que· 1não consinta na annullação· 
das prerogativas do Poder Legislativo . _(Muito bem; muito bem . ) 

O Sr. R,ibeli.l.'lo Juuqueril.'1a (pda ord-em) r.e.sponde ao . discurso do seu· 
illustre conega, lend:o a dispos.içfo do 1Regimento por elle citada e de
monstr .indo · .que. nella não se ·acha contida a doutrina por S. Ex. ex-· 
posta. 

Analysa as div.ersas emendas a que S . Ex. se referio, demonstrando
que .nenhuma exced·eu as attribu;ições regimentaes que a Camar·a pódé: 
exercer, sem exo11bita:r d.o seu mandato. 

Depois d1e se referir a üutras emend·as anterior·es, diz que sobre a 
•Que tem relação oom a verba 6", a Com.missão nada mais fez do que d·eixar· 
de dar verba para ·os cargos ·que ·estão vagos, ·em virtude ·de aposentadorias, 
e S•em o menor prejuizo para o ·serviço pub!i-co. 

A proposito ' da ·emenda sobre correios, ·a Commissão não fez nenhuma 
modifioação de vencimentos. 

Resolv•eu apenas .substituir um artigo refere·nte aos empregados, com 
economia. 

A'cerca das .agencias postaes da Barra do Pirahy e Petropolis, reduzio, . 
ao em vez de augmentar des•pezas. 

A respeito da emenda 12ª, .que trata da baixada d·o Estado do Rio, 
não dá cre;Iitos para desapropriações já feitas; apenas permitte que, em 
v·ez de .desapropPiar, o Governo entre em accôrdo com os i·nteressados, 
afim de que estes se quotizem com elle para . fazerem as respectivas d1es-
pezas . . 

Quanto ·á Centro Oéste, o seu coU.ega não tem razão. O projecto já" 
autoriz•ava o .Governo a encampar as linhas ferreas. -

, -A Centro Oéste, como se sabe. foi. objecto de um •contracto com o· 
Governo ·federal. ficando a companhia arrendataria obrigada a adquiril-a, · 
mas a Commissão julgou mais conv·eniente autorizar o Governo a entrar· 
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•em accôrdo com os concessionarias, prorogando b prazo que lhes havia 
-dado para a acquisição das linhas. 

A emenda 14", que tanto irritou o seu col!ega, encerra uma providencia 
,de caracter admi,nistmtivo e quasi que era desnecessaria. 

A Commissão, sem augmento d,e pessoal , nem de vencimentos, apenas 
_permitte modificações no ,qu,adro do p'essoal dos Telegraphos. 

Entendeu ·que e!la era dispensavel, m as assim agio unicamente para 
:maior clareza, pois, o ,que o Governo vai fazer, é .simplesment,e . passar o 
. .PeSsüal de uma reparti ção para outra, sem nenhum augmento de venci

' .mentos. (Muito bem; mu~to bem.) 

O Sr. Pres:i!denile - Em resp'Osta á redamação · do . Sr. Deputado Irineu 
.Machado devo inform::ir 1á Camara que as emendas ·citadas por S. Ex: foram 
apresenta·das pela Commüs,são d'e ,Finanças, de accôrdo com o § 2? do ar

·.tigo 190 do regimento e constam do 'Parecer em debate, que a Mesa man
,dou a imprimir, regimentalmente. Surgindo a reclamaçãu do Sr. Irineu Ma
c hado, id,entica á que na sessão diurna de :hoje fez o Sr. Pedro Lago, a 
M,esa manl'ém agora a declar,ação de que estudará a ·questão e a resolverá 
opportunamente, .de ª 'ccôrdo com o que determina o Regimento. (Pausa.) · 

O Sr. Oalo,giera1s _:__ Sr- Presidente, devo 'Começar ª? observações. ,que 
tenho de traz,er ao conhecime.nto da1 Casa lavrando um protesto , cortez, 
como ·é meu dever, mas com a precisa fi rmeza, em relação ao modo pelo 

-qual a Commissão d~ !Finanças, rel a1Hv,amente atos do.us orçamentos do 
Interior 1e Viação , julgou dever desobrigar-se da sua tarefa de estudar as 

·emendas offerecidas nos diver.sos turnos do debate. 
Pela reforma regimental, •que este anno entrou em vigor, tod'os os es· 

-forços foram canalizados no .sientido de apressar a elaboração das leis or
çamentarias, chegando-se ao extremo d,e permitür ,que os projectos fossem 
calcados, até, ,nas pr opostas do anno anterior, caso a proposta do Executivo 

.. Para o ex,ercicio seguinte não houvesse chegado em tempo opportuno. 
Era a .consagração dara da opinião domi:nante na Casa d'e ,que no 

··estudo da fixa ção das; verbas de des,peza, na auturização para a cobrança 
de impostos, ,em indispensavel a collaboração das ,düas Casas do Con
·gr·esso. E, desd,e que era necessaria a collaboração dos dous ramos do Par
lamento, era obvia a necessidade da collaboração efficaz dos membros 'Ci'a 

· Cama·ra iniciadora. 
Ora, a verdade é a s,eguinte: ·pn..r esse ou por aquelle motivo, os dous 

·orçamentos a· ,que me venho referindo elstiveram, em uma determinada 
phas.e dos trabalhos, ,p,ar!a"mentares, deüdo,s,. na Commis.são de ' F·inanças 

-durant,e mais de ües mez.es. 
O resultado- pratico é o 1q11.e passo a expôr : o orçamento dG Interior 

não foi discutido, a não ser que s,e considere discussão ess-a continua vio
-1ação r:egimental, de que a Camara é testemunha, e a que ainda hoje tivemos 
de assistir, e se tra-duz pela analyse dos re,sp·eütivos o-rçamentos por occa

·.s iãu de se enc·aminhar a votação das diff.erentes emendas. 
Quanto ao -orçamento da Vfação, vê V. Ex. que a mesma demora de 

"tres mezes- fez ,com que, a'pezar de encurfada a discussão nos turnos an
"teirrores, agora, a' 24 de dezembro, sejamos obrigad:os a esse sacrifido. que 
"de out-ra fórma seria inteiramente desnecessario, de -di.scu1ir ás 10 horas 
·d.a noite, em sessões n'octurnas., após o trabalho -extenuante qu.e temos tido 
nestas ultimas semanas, quando com maior proveito para a Camara, para o 

.. paiz, com larguez-a muito maior .do debate, com analyse muito mais mi-
11uciosa das differentes verbas de despeza, -se -pode·ria ter foitci o trabalho, 
mesde -que· fossem apresentad·os os -parece-res em t,empo util. 
/ E' evident·e -que, nest-as condições, a pro-pria Camam., na ·discussão das 
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emendas apresentadas .em 3" discussão será obrigada, como ·consequencia 
da exiguida.de do prazo, a restringir -a . sua ·coHaboração, a restringir a sua 
analyse. 

O que dizer, então do Senado? 
A verdade é que •estamos, de modo pratic•o, eliminando a collaboração 

profícua da outra Casa do Congresso. (Apoi•aido·s.) 
Ü SR. ANTONIO CARLOS - ·Este anno, não; nos annos anteriores ... 
O SR. CALOGERAS - Este anno, tão gravemente ·quanto ·nos anteriores. 
O SR. ANTONW CARLOS - V. Ex. não ·tem razão; os orçamentos não têm 

ido ·em tempo para o Senado. ' 
IÜ SR. CALOGERAS - E, Sr. Presidente, não vale a pena, em uma dis

cussão de boa fé, como é esta, não vale a .pena faz,er ·questão de mais um 
dia, menos um dia. ~ 

O SR. A•NTONW CARLOS - !Não é questão de mais um dia, menos um. 
dia; só r.éstam aqui dous Qrçamentos. 

· O SR. CALOGERAS - V. Ex. faz bem em dizer que restam apenas dou,s 
-0rçament·os; ·por is.so mesmo, eu· restringi a minha .critica a esses dous. 
•( Trooam-ise app.rte's.) 

o SR- ANTERC• .BOTELHO - o Senado agi.ria do mesmo modo. 
O SR. CALOGERAS - Faria o mesmo, diz o meu illustre collega. Que 

•O fizesse, mas não com responsabiJi.dad·e nossa. 
Ditas estas palavras, enceto a analyse propriamen1e dita do orçamento. 
Por mais ·qule procure escoimar o meu estudo d.e termos que possam 

melindrar, confesso. . . . 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA -- São · tão boas as inbenções ·ao nobre De·pu

tado, que póde S. ·Ex. usar das expr.essões que lhe vierem ·aos labiüs, que 
não rrie melindmrão.. 

o SR. CALOGERAS - PerJeitamente. 
Mas, por mais .que ·procure evitar ·qualificações menos agrndaveis, não 

tenho remedia senão diz·er que a minha im·pres·são primei·ra ao folhear as 
differentes public·ações ·em que vem resumido o trabalho orçamentaria até 
o pr·esente mome.ntü, a minha impressão primeira, repito, foi que seria ver
dad.eiramente perd.er tempo analysar, ·por miud·o - perdôe-me a Cama;ra •que 
o d·iga - a obra de desvario que é o Orçamento da Viação, se não foss·e ... 

o SR. ANTON 10 CARLOS - Agora em 3ª discussão . . . 
o SR. CALOGERAS - Sim, senhor. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Com a col.J<aboração da Camar·a. 
O SR. CALOGERAS - Chega.remo•s ahi. Cr-eio que v. Ex. se adfantou 

um pouco . 
Dizia eu que julgaria perder tempo fazendo .est•a analyse se não fosse 

a lição proveitosa . que della dimana quanto ás lamentaveis inida•tivas offi
ciaes, · á insufficiente capacidade de resistencia ·da Commissão de Finanças 
e ao v.crdadeiro vendaval de ins·ania que dominou o Parlamento na votação 
das emendD>s apresentadas em 2ª discussão. (Muito bem!) 

Não é extranhavel que dessa conjugação d.e elementos ·deleterios sur
giss·e, como obra legisjativa . . e sob a mascara f<allaz de melhoramentos, mais 
ou menos discutiveis, a lei que pelo seu .desdobramento successivo até fi
nal solução dos pr'Ohlemas postos .neste mesmo texto .Jegislativo, vem auc 
gtnentar as responsabilidades publicas em cerca de 1.000.000 :000$000 ! 

Para não parecer que estou lançando mão -de um argumento ·para Im
pressionar a Camara, tão sómente, quando não faço mais do· que tradu-zir 
arithmeticamente a somma de parcellas explicit·as ou implícitas contida-s no 
texto que estou discutindo, bastará que eu cite algumas das parcellas desta 
somma, cujo valor final •enunciei como .podendo .' ·elevar-s-e a Cé>~ca de 
1 . 000. 000 :000$000: a Estrada de Ferro Pirapora a Belém, por exemplo; 
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a Estrnd'a de Ferro d·e Iguassú a Santo Antonio do Madefra; a Estrada de 
Ferro da bahia Cabralia a Paracatú e tantas outras. 

Daqui a pouco terei necessidade de citar verba por .. erba e de alinhar 
os .algarismos cofr.espondentes. 

o SR. ANTONIO CARLOS dá outro aparte. 
O SR. CALOGERAS - Ahi a responsabili·d·ad·e tla Commissão de Finanças 

é inilludive.J; é a mancha da ·qual se não pôde lavar nas ~guas todas do 
oceano. . . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Quaes as estradas de ferro ? 
O SR. CALOGERAS - Todas ' ellas foram encampad;;ts .pela Commissão. 
O SR. ANTO.NIO CARLOS - Como encampad·as? 
O SR. CALOGERAS - V. Ex. ;·comprehende ·que não affi.rmo uma pro

posição destas, sem ·pod·er immediatament'e .trazer' a p0rova. 
Dai-a-hei . 

. Antecipo um pouco a minha res posta. Não qqero, ent:retanto, senão ciar 
respos ta limitada ·a este .topico. Reservo-me para d esdübrar as s uas -cons·e
quencias , na argumentação que ter.ei de fildduzir a pouco. 

Mas , para provar a co-res•ponsabil id•ade, -quasi que diria a -cumplici
dade da Commissão de Finanças, cumplicidade, sim, po.rque se tmta d·e ver
dadeiro crime 'cóntora a· Nação, basta que 'leia as palavras do .parecer á pagina 
38 do proj ecto n. 173 A . ·'E' o par-ecer ás emendas apresentadas .em segunda 
discussão : "A Commissfo propõe a aoeceitação em blóco d e todas · es·sas emen
das." Está satisfeito o nobre Deputado . 

O · SR. ANTONIO .CARLOS - Quaes as emendas? 
O SR. CALOGERAS - São as .emendas sobre estrndas de ferro . 
UM SR. DE PUTADO - Não é bastante só lêr isto. 
O SR. CALOGERAS - Daqui a pouco .chegar.ei a es·s·e -ponto, onde mais 

grave se toma a respons•abilidad-e da Commiss.ão de Finanças. 
o SR. ANTONIO CARLOS - Não a.poiado. (A'Pwtes.) 
O SR- CALOGERAS :___ V. Ex. está ouvindo a resposta dada pela propria 

Commissão . 
o SR. ANTONIO CARLOS dá um aparte. 
O SR . . CAL.OGERAS - Vou chegar a este· ponto , não já, mas .elle está 

aqui nas minhas notas. A Commissão d-e .finanças, e esta é a trist•e ver
da·d-e, .encampou toda·s as emendas sobre estradas de ferrn, como ·que ser-e
namente inconsciente- .da situação .real que o paiz neste momento atravessa, 
TéEguardando-s•e apenas a.trás de conceitos interessantes e raros sobre o 
inf.lux6 da viação ferr.éa ao desenvolvimento das differentes zonas do paiz 
e .do elogio peregrino tambem int.eress.ante, relativo ao que denomina "pe-
rolas do patrimonio nacional". . . 

·Para -os quo; examinam as ·questões, sem benevolencia mas. sem acri
monia, uma ·cousa impressiona: esse curioso entrelaçamento d·e responsa
bilidade - dó Governo , . responsavel inicial pelo desenvolvimento excessivo 
da des0pez·a a partir de 1910 .. . 

0 SR. ANTONIO CARLOS - ·Em 1908 . 
O SR. CAW '.JERAS - Estou fallando em r·elação a .este orçamento. 

Dizia eu: · entrelaçamento de responsabi lidade - do Governo, iniciador dós 
despe,rdi cios, e da Comrnissão de iFinanças que não collabora com o 1P:oder 
Executiv o, que o não fi.scaliza nem lhe ·resiste ás demasias .. . . 

:O SR. ANTONIO CARLOS - Se V. E x .,. fizesse Pl!-rte da Commissão 
não diria isto. 

O SR. CALC<::<ERAS - D'ella fiz .parte, e sempre fui um elemento de 
resistencia, o que me dá autorF::la.de para julgac com a precisa impa•rciali
dade. Continúo : Com.missão que -nem .sequer exerceu, em relação ·a este 
assumpto, com energi.a, s'evéridlad•e ·e altivez, sem quebra da necessaria 
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harmonia, seu mandato de depos-itaria da 'confiança de um poder indepen
dente, igual_ 'ªº Executivo. 

E assim vai, como que a rebo·que dos arbitrios do Poder Executivo, 
·como um barco desarvorado com a tripulação .chorosa a se queixar, mur
murando, mas sem que proteste contra o erro, sem que a condemnação 

· theorica da cinoa - e a :Commissão a faz - tenha como consequencia 
normal o acto corrector desse mesmo deslise. 

O ponto d.e· pa,rtida é, incontestavelmente , o anno de 1910, e assim digo 
poTque, para não voltar a1é 1908, como queria o meu honra.do amigo e 
.collega de bancad<a Sr. Antonio Carlos, porque desse anno de 1910 datam 
as autorizações arranca!das ao .Cong·resso nas condições que a Cruma'ra 
cÓnhec·e, para as rêdes maiores, para as revisões mais sérias,. mais graves, 
de ·contractos anterior·es. 

Dentro .em pouco dtarei al,garismos ·que justificam a minha affirmativa. 
Trata-se, como se vê, das indeferi.savéis · autoriz<ações concedidas -

não me canço de' o repeti,r - sob a amea$a da dictadura financeira que !'·e 
annunciava para um Governo novo, cujos primeiros di·as. vinham ensan
guentados por duas revoltas, Governo em que era necessario legalizar a 
cobrança dos impostos, l·eg·aJ.izar as despezas correntes da ad'ministração. 

'Diante ,de uma emergencia destas, o :Congresso capitulou, e creio que 
não tinha outro caminho a seguir. Ante a situação revolucionaria . ·que se lhe 
antolha·va com a dictadura financeira e a votação das leis de meios - não 
como leis ·de oTçamento, leis de fixação da dlespeza e de avaliação da re
deita, mas simples leis autorizando a vida normal do paiz - o Poder Le
gislativo, repito, só t<inha um caminho a s·eguir: acceitar a so'lução menos má. 

Agora, pergunto: podià, moralmente, o Governo, que em manifes1os e 
declarações .publicas mais de uma vez, tinha exposto a ·intenção, louvabilis
sima, de eliminar a chamada "caud·a orçamentaria", podfa o Gove,rno, diante 
d·e leis de meios que vinha inçadas de autoriz·ações de todo o genero, absur
das algumas, a par ·de outras razoaveis, podia o Governo lançar mão dellas 
e, p·rincipalmente, podia faz·el-o srem attender 'ªº interesse publico, como mais 
uma vez aconteceu , s1em o devido escrupulo, sem o devido criterio de propo-r
cionar as suas iniciativas ás forças reaes do ,paiz? 

Nos ult.imos dous annos, Sr. IP.residente, temos assistido, por este ou 
por aquelle motivo ... . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Em materia de estr,ad,as de ferro , nestes t·pes 
annos. 

O SR. CALOGERAS - Dentro em pouco, vou me occupa·r exclusivamente 
das estradas de ferro, e V. Ex. verá por que fixo a data. 1Estou seriando 
os problemas. 

Nestes dous annos, d:asrorganiziaram-se serviços , antes dirigi·dos por 
chefes competentes com .·o maior e;sfoTço, com o maximo cuidado por ver 
resguardad'os os interesses na,cionaes. Infiltro.u-.se a i1ndisciplina em todos 
elles. O conceito antigo do me·rito, do labor, .como titulos á recompensa e 
á gratidão, subst-itui,o-se por um conceito novo - bajular . . E, assim, offi
cinas mo·dda1res, que reram casas de verdaideiro <trabalho, honesto e in
defeso, transformaram-se em simp.l1es material de manifestações aos .po
derosos do dia. 

As promoções,, a permanencia nos .cargos, a proP'ria admissão e elles, · 
não mais obed•ecem 'ªº merito int,rinseco dos candidatos, dependem das re
laçõ:es de que porventura disponham. Chefes houve que, accusad'os, só se 
mantiv·eram .nos cargos pela intimidade pr:otectOTa de suas relações com sub
ordinado·s .que a seu turno dis:punham de protecções 'elevadas. Qu,adros, 
aiptidões profissionaes, tud'o desapparece diante do· 'empenho de agraidar ao 
proprio sequito da 'Presidencia da Republica. 



·Por outro lado os. g·astos ao se desenvolverem, não guayd~ram a menor 
-correi.ação com as ne·cessi1dades do serviço publico-
.. Dizia ha pouco o 1nobre Deputado por Minas que o programma do d'es
·envolvimento das vias _ferreas .era mais anügq do que a data qu·e 1eu fixava:: 
1910. Sim, até certo ponto tem razão: começou em 1909, .com o Gov·erno do. 
Dr. Nilo Peçanha. 

No Governo anterior, do mallograd·o Dr. Af.fonso Penna, pouquissim0> 
havia sido feito nesse rumo; a não serem alguns kilometrns inioiac\os ·de 
1906 até d.e 1908, a 1preoccüpação do Governo versa·ra mais sobre modi,fica
çõ•es contractuaes, ·e a verdade é que as forças . economicas da Nação se 
orient.aram para a .construcção intensiva das vias fe.rreas a partir de 1909. 
Ref.irn"me, Sr. P.f'esidente, neste ponto, ao pi:_ogramma de construcções do-. 
Governo qo Sr. Nilo ·Peçanha. 

·Pois bein, compa•remos estes programmas. éo.m o que lhe foi subs1ituido-
pelas. malfadadías revisões feitas de 1910 •em . diante. ' 

Os contractos ·celebrados pelo Governá do Sr. Nilo Peçanha abmngiam. 
1.!ma rêde tQtal de cer-ca de 3. 300 kilome.!ros com uma rêsponsabiÚdade pe
cuniaria para a União de 148 mil· ·contos, responsabilidad•e essa, ali1ás, que, 
cito globalmente, como s•e referindo ao capital. •conced•ido para •coinstrucção, 
mas que, . effec.frvamente, p:ara o Thesouro Nacional, se traduzia no onus do·• 
/serviço de juros correspondentes. 

Este ·programma abrangia, .como se sabe, e eu não .que.ro alongar-me· 
n:os detai'hes, embora tenha aqui os elementos precisos piara fundamentar 
parcella por P'arcella o total .que vou enunciando, abrangi·á -para a• rêde· 
C·earei1·se 882 kiJ.ometros. 

·A revisão feha pouco depois elevou essa extensão a 1. 761 kilometr-os. 
ü maximo de responsabilidad'e fixada no contrac·to feito no ·Governo do. 

Sr. Nilo Peçanha era de cerca de 51 :000$, por kil·ometro, a ·pr•evisão para os 
.contractos revistos é de perto de 55 :000$000. · 

Dahi , Sr. .Preside'n·te, só nesta revisão, .um augunento de r.esponsabi-· 
!idades de 81 . 646 contos. 

' O SR. jOAQl!IM PIRES - No Estado do .Piauhy os estudos approvados 
constatam o preço d·e 32:000$ por kilometro, 1nclusive material rndante e 
tudo mais. 

O SR. CALOGERAS - !Os estudos feitos de Iind·epen.dencia a Piauhy . .. 
ü SR. JOAQUIM PIRES - De Independencia a ·Piicuhy; a outra é de Amar-· 

. ração a Campo ·Maior. 
· O SR. CALOGERAS - 1E' meu d-ev-er acreditar na informação de V. Ex., 
m3!s tenho aqui o resumo dos estudos a·pprovados, des·de 5 de abri-! de 19•11 

. a té 18 de dezembro d'e 1912, .quer dizer, no anno pas sado e no anno cor
rente, que está prestes a expirar. Referindo-•se esse•s es·tildos a cerca• 
de 5.000 kilometros, repre·s.entam uma despeza total de 266.000:000$, is10>. 
é, corno valor médio dessa kilometragem de cerca de 54 :000$, se111 incluir 
.O· preço d:os ·estudos. 

A rêde bahiana, que no •contracto f<eito pelo Sr. Nilo Peçanha abrangia" 
apenas 1 . 584 kilometros e mai·s 8 .000 :000$ para refocção e revisão . de tre
chos estragados de linhas já existentes, esta rêde, pela r.evi:são feita mais:. 
tarde, se ele:ve.u a 2. 282 kilometros de reaJi.sação immectfata e mais 1.024' 
kilometros de execução meramente deferida, mas joá contract.ad!a; portanto· 
um total de -quasi 3 .300 kilornet-ro:s com o valor kilometrico médio de· 
55 :000$000. 

Sómente ahi na revisão do -contracto para a rêde !>ahiana, augmen.tos 
-de responsabilidade ·para o Thesouro de 102 . 170 :000$000. 

No Rio Grande-.do Norte, os contractos vigentes naquella ·occasiã-o, que: 
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não tinham sido feitos pelo Sr. Nilo 1Peçanha, que elle já encontrou ceJ.e-
brados, eram de 200 kilometros, com o o nus kilometrico médio de 45 :000$000_ 
A revisão constante do decreto n. 9.172, de 4 de d'ezembro de 1911, elevou 
ess'e total a 600 kiHometms, com um preço que, pelas novas condições e·s-·· 
tipuladas, não será inferior a 65 córrtos por kil-ometro-

Só dahi, Sr. Presidente, novo augmento de responsabili·dades. para O · 

Thesouro, provenientes do period'o pnesidenéial vigente; de 22.800 :000$000 .. ., 
Ai.nda no mesmo período presidencial, a est11ada do Porto · do Souza a 

Manhua:ssú, coin 650 kilometros d-e •pencur:so, re·presentaria um onus . de · 
3. 900 contos, o nus motivado pela subvenção kilometri-ca de 6 :000$000. 

A previsão actua·l, depois -da revisão f.eita o anno passado, é d·e 80•· 
contqs p-or kilometro, seja um total de •cerca de 52 mi1 .crnntos, dando ulm. 
augmento de 48. 100 :000$ lançado sobre o Thesouro pel-o Governo actuaL 

o SR. JOAQU!ilí PIRES - , Esse não foi registrado até ·hoje. 
O SR. CALOGERAS - ·Falo do acto do Governo, que representa sua ·. 

iniciativa: 
Abençoada irregularidade, .que permittiu não fosse concedido o rngistr9. 
A estrada de Theresopolis, 'Sr. Presid·ente, com 400 kilometros de .. 

des·envolvimento previs.to, !'epresenta um o.nus novo -lançado sobre o era.
rio publico de 40 mil contos de réis. 

A estrada de Santa Catharina; que r.epresenta 1. 100 kilometro:s de ex
tensão e não se pod·erá construi·r, ao que dizem, · por menos de 70 contos: 
por kilometro, representa •um accrescimo de responsabilidade a.e 77 mil 
contos. 

P.oi:s bem, Sr. Presidente, dos a·ctos priaticados pelo Governo actuar 
no Ministerib da Viação, em corr.ig.enda de presumi.d.os erros do seu am- · 
tecess-or, advem para a Nação uma responsabilidade to.tal -de 507 mil •contos 
contra 147 mil apenas que lhe tinham sido l·eg,ados ·pela .presidencia Nilo , 
Peçanha. · . 

Quer dizer que, pela rev-isão dos contracto.s ant·eriores e por novas · 
iniciativas, além do ·que · exigiam de facto as necessidad'es de vehiculação • 
de productos na·s zonas correspondentes, o Governo a.ctual augmentou os · 
onus financeiros do ' paiz em 359.715:000$000. O serviço annual de juros · 
passou de 7. 400 :000$ a mais d·e 25. 000 :000$000. 

Creio ter justificado a mi·nha asserção ao nohre Deputado Sr. Antonio" 
Carlos, .quand'o lhe diS!se que de rnto para cá se tinha accentuado a poli- · 
tica d-e despe11dicios ·em materia de viação f.errea-

0 SR. ]OAQU \ M PIRES - Ach'o ·que não é desperdi·cio. 
-O SR. CALOGERAS -: Quanto aos •portos, Sr. -Presidente, do mesmo mo- · 

do S·e fez s·entir o influxo do Governo regenerador da·s normas a·dministra-
tivas nacionaes ! ... 

No regime!'! de leis anteriores, o Governo ·do rBrnsil havia contra-cta
do melhoramentos ·em varios portos d·e · nosso littoral - Bahia, ·Recife e · 
Belém. 

Começaram as ·revisões no p-orto da ciid!ade do Salvador, na Bah~a,. e · 
ahi se commetteram, entre outros, tres graves erros arranca·do.s ou a in

cipiencia do funccio·nario preposto a er1te :ramo do s·erviço publico ou por· 
outros motivos que não desej 'o analysrar. Commetterarn-.se tnes · gravis·simos 
erros que,- mais tarde, corno é natural, diyulgados, e conhecidos pelos ces
sio·narios de 'ou!tros portos, foram por elles 'aproveitados, prova de · intelli- · 
gencia que qualquer um de nós, nas mesmas condições, teria dadó. 

Não os censuro por Í·S ;;( O, rantes os louvo por séú a'tilamento. 
Do·s erros a que me r-efiro, foi o prirnéiro a conc·essão de terrenos. de-. 

marinha e acer·escidos na zona_ benefiCiada ·pelas obras do porto da . Bahia, .. 
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cousa duplamente illegal. Pela sua inconstitucionalidade, em primeiro lo-
111ar; porque, pela ConstituLção, os proprios nacionaes que não forem ne
cessario.s ao serviço da União pa'Ssam naturalmente aos Estados, e esses 
de que me occupo, foram doados. a bem diz·er, a uma em preza particular. 
Dobradamente illegal, dizia eu, porque em se tratando do patrimonio nacio
.nal, para ser alienado era mister a concessão do Poder Legislativo, que 
não a votou. 

Outro erro, Sir. Presidenfe, e este grave, foi o que decorreu da clau
sula XII do decreto de 3 de janeiro de 1912. Devo dizer á V. Ex., que 
naturalmente o sabe melhor do que eu, que ·por occasião dos orçamentos 
i1niciaes tinha a formação do•s preços unitarios obedecido, no porto da Ba
hia, á previsão do emprego constante de argamassa de cimento, na dosa
gem conveniente para aquel le serviço. V. Ex. sabe que as z,rgamassas de 
cimento e, portanto, as alvenarias construida·s com ellas-, são as mais caras 
.e essa exigencia vinha ser, por-tanto, uma causa de elevação do preço. A 
empreza, com toda a rnzão, querendo limitár o capital a empregar, pro
curou substituir esse material hy<l.rau.lico , que é o cimento, por outro, pela 
cal hydraulica, muitíssimo mais ba.rata e -com as condiçõc·s de solidez in
~ispensaveis comparaveis ás do cimento desde que empregadas em condi-
·ções cO'llvenientes. · 

E para isto, sendo Mi1nistro da Viação o Sr. Lauro Müller, creio eu , 
solicitou fosse substitu.ido o cimento pela cal de Theil, que é de primeira 
i>rd-em e tem prova:!.o de um modo perfeito, com a maxima vantagem de 
exigir o emprego de capi1tal muito menor do que o cimento. · 

E espontaneamente a Companhia, em troca desses favores, que ella 
pedia e que para ella representa.v.am diminuição dos capitaes de que pre

' cisava para dar cumprimeinto ao seu. contracto, a propria Companhia teve 
a iniciativa de propor a reducção do praz.o do seu privilegio, da sua con
·cessão, cousa que foi acceita pelo Sr. Lauro Müller, salvo erro meu . 

. Agora, vem essa revisão de contracto do Governo actual e restabelece 
o prazo -inicial! ... 

Quer dizer, as vantagens que a União tinha au.ferido, em troca das 
vantagens concedi·das á Companhiia , desappareceram: a Companhia fica 
-com as vantagens, a Uinião ·fica com os onus. 

Em terceiro logar, Sr. •Presi·den·te, uma clausula do contracto , de um 
dos decretos 1reguladores da concessão do po.rto da Bahia, o de 1908, tinha 
esta•belecido, como era natural, a 1natureza dos orçamentos. 

Dizia elles: os orçame.ntos são feitos ao cambio de 14. Vigora a moeda 
ouro para todas a.s despezas externas, machinas, importações, todo com
promisso que tiver de ser solvido no extrangeiro. 

Para as de·spezas a serem feitas no paiz a situação seria outra. O pa
gamento havia de ser feito em papel e o cambio podia osci\la.r, e para is·so 
se estabeleceu uma cousa pa-recida com o regímen em vigor para a Com
panhia de Gaz: uma parte das despezas pagava-se em papel e outra ·J?arte 
das despezas pagava-·se em ouro. 

O que fez a revisão de 191·2? 
Augmentou para 50% a qu.ota em ouro. Quer dizer ipso fa cto, augmen

tou o valo.r, para o Governo, de todas as despezas feitas no 1Brasi\. 
Vê V. Ex. que esse regimen, que mais tarde se e·stendeu a outros 

portos, como era natural , não .constitue .para o Governo que o estabeleceu 
um titulo de benemerencia ou de gloria. . · 

Mas, Sr . Presidente não r.os demoremos ahi e prosigamos. 
Na Central, de que tanto se fala, reconheço ·ha exageros, ha noticia·s 

falsas, ha muita cousa de demasiad·o nas censuras que por ahi correm; 
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- ·:mas, ·esvurmadas todas ellas <le taes excre-scencias, do que de fantasioso 
· JlOSsa haver nos boatos q•tie ckculam, aínda permanece um residuo d'e ver

dades deante das quaes néhhum nomem publico, nenhum Governo . -serio 
jlêde pa·ssar descuidado. 

E' o regimen d'as tarefas desvirtuado. "' " 
Sr. 1P residente , V. Ex. ·é profissional e sabe perfeitamente que nã·o 

~ha systema mais razoavel, _mais justo, para o <lono da obra, como paif.a 
.quem a ·executa, do que seja o systeµia de· tarefas, por preços qe uniida·àes 
·previ·amenté es·tabeleéidos e cuidadosamente estudados mé<liante medições 
fe itas .cóm honestidade e lisura . Mas .pata isto é 1neces·sario que o proces!:;o 

·s e es·tabeleça e se siga com a maior sinceridade, com o cuidado o mais' es-
·.cru·puloso, tanto na formação do ·preço como na;s medições. . . 

O SR. OcTAVIO ·RocHA - Ha dias, ouvi na Commissão .de Inquerito, 
·de que faço parte , do Sr. iDr. Frontin., que a tabella de preços é a mesi:na 
-que r.ecebeu do Governo passado, não ·a alterou em cousa alguma. 

Ouvi essa dec.Jaração e a repito para ·que V. Ex., que é um espi!'ito 
·justo, a tome em con-sideração. 

O SR. CALOGERAS - E' um- dos termos da questão. E o outro? 
V. 'E"'. traz um argumenio contrario ao que ainda não acabei de dÍÚ·r'; 

·eu apresento dous termos de um pro·ducto; V. Ex. allega a exactidão de 
i .un <lelles. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - -Repito o qu.e ouvi do Dr. Frontin, como 
'Deputado. . 

o SR. CAMILLO PRATES - E a titulo de Ínf.ormação. ' 
O SR. OcTAVIO RocHA - E a titulo de informação: Quanto á outra par

:te; de · m-edições·, não sei, porque •não conheço o·s -engenheiros da CenÜ àl. 
O SR. CALOGERAS - O que é certo é que esse pro.ces·so de tarefas, tão 

-razoavel , tão bom, tã·o profissio.nalmente, . tão technicamente perfeito, quan
·<l õ empregado com honestidade, vem desvirtuado, do modo mais completo, 
.Sr. Presidente, tornando-se 'base das mais escandal<Ysas espe·culaçõ.es, nas 
·quaes, a bem dizer, vem compromettida a honornbi!ida·de administrativa, e 
s e ostenta um systema organizado de· corrupção pessoal ou eleitoral. \ , 

Não 'SOU eu quem o d<iz; ·é a prop1ria Commissão de ·Finanças , com 
toda a leal<l·ade, quando propõe a substituição do systema .de tarefas pelo 
ide co·ntracto.s mais amplos , sujeitos ao r·egisto <lo Tribunal de Contas. 

Ora, a Commis·são de Ffoanças é bas tante intelligente e bastante prà- . 
·tica para não suggeri.r a substituição <le um sysfema ·bom por tim s'ystema 
menos recommendavel , si ella r'riío tivesse uma convicção tã·o funda quan
io eu tenho do desvirtuamento <lo .primeiro. 

Sr . Presidente , prestemos attenção ainda á questão dos fornecim entos 
áque11a estrada, em que os preços pago-s peJ.o· Governo se. diHereneiani 
por tal fórma -dos preço.s reaes das fabr i-cas , das us-inas ou dais minas que 
fornecem o material. 

Onde vão estas differenças? Quem as paga.? Não é () Thesouro publi
·co? Mas pa•rà que fim ? 

Falou-se ha pouco na reforma da .Estrada Central. Insistimos so
bre i s ~·o. 

·Poucas foram as vozes que s·e elevaram contra a malfadada auctorisa
·ção de 191 O dada aO" Governo para reformar a 1Cen1ral. ,Eu fui uma dellas, 
e nã-o me penitencio. , . 

lnterpellél o Relator, nes~a occas:i ão o meu parti.cular amigo Sr. Pau
h ,Ramos; .indagu~i CJ.'Ual a extensão da .respo•ilsaibilida·de. nova que •se ia 
Jançar sobre o Thesouro. Falou-me S. Ex . em 2. 000 :000$000. . 

Sr. ·Presidente, foram 20. 000 :000$000 ! ! 
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E o que dóe é que, para beneficiar; não o serviço publico , mas umai. 
_determinada clientela -eleitoral, se firmou de modo permanente para o The- . 
souro Nacional um compromisso annual de 20 .000 :000$, que re-presentam,.. 
a · 5%, um capital de 400. 000:000$, o nece•ssarió , a 50 :000$ por kilometro, .. 
para "Se construirem s,.•QOO kilometros de estradas de ferro. . . -

· Eu pergunto a esta Camara, que votou semelhante auctorisação, de., 
que fórma teria -sido servi·do o interesse nacional: si augmentando venci- 
mentos, ·si augmentando pes-spal. da Estrada de Ferro Central , si -const-ruiri- · 
do por todo o ·territorio do Brasil 8 .000 kilometros de novas vias ferreas ? ' 

Sr. Preside@te não pára ahi a -extranhe-za causada pela -situação desse: 
-- 'j:i.yoprio nacional'. Pois não vemos a propria Commis·são de Finanças com: 
· ielo patriotico, f.olgo re-conhecel-o, -cercear, com palavras, q.u.e lhe devi <l'-
ter sido ·doloroso escrever como a mim ler, a ·poss.iibili·da·de de .desvio-s de
verbas -concedidas pelo Parlamento? E isto por que? Porque é -sabido que·.
·as verba·s designa-das pelo Legi-slativ·o .para serviços especificados, nesse -
serviço não foram empregadas! · 

E' o desrespeito ' systemaHco á •lei de que hontem tivemos a dolorosa 
·'p1,ova na· discus-são feita perante meia duzia .de Deputados e ·em que todos:; 
se sentiam acanhados, principalmente o•s que tentavam defender a irregu

' 'iarida-de patente, e que procuravam, resalvando sua responsabilidade pes
s'bal, conf.essando -seu constrangimento, não •responder a•s arguições. ·Re-

._-fi:ro-me ·á co.nta aberta no Sanca do •Brasil de 4. 000 ·e tantos -contos de 
réis e que representa um dos ia·bo-rtos administrativos mais compl-~to de qu\!'' 
ha no ti-éia nestes 20 e .poucos annos de 1Republica. 

Não sei o que mais extran'har ! (Piawsa.) Si o facto em si, como . irre
gularidade orçamentaria, irregularidà·de de go-verno, s,i o •seu laffo moral, .. 
pelas pr-ovas , que .fornece de, não dir-ei sómente vergo.nhosas praticas, de· 
moralidade -equivoca, e pela ·acanhamento geral produzido em todos os·. 
homens de bom senso pelos .intuitos que revela de ma·scarar despezas, de
"effectual-as contra as disposições da lei; em fim , de viver no -regímen -da: 

· :illegalidade e da tl'éva . 
.. · Será necessario mencionar os boatos que correm e ao·s quaes sómen~
x te .faço allusão para ter informações que me tranqu.illisem? Será conve--

niente a1ludir ás notic.ias corren:tes do estado, de· -descredi to a que -chegou· 
aquella: via forrea, pelas enormes respo-rí.s-abi!i-dades que . tem nes-t-a praça,_ 
'respo:nsa-bi-ndades ainda nã-o Tesgatadas? Será, aind'a preciso lembrar o 
1nfo trafego da linha? a voHa ao periodo nefasto de annos atrás, em que-· 
se fechavam •estações ao rece·bimento franco de carga•s; quer dizer: umr 
ápparelho de transporte que s-e nega a effectua.r sua propria missão? 

-' A indisciplina na Central é modelar! , 
E para tudo isto, qual a explicação que -se encontra, ou antes 

qual a tentativa de explicação que se dá? ·A mania -da perseguição, para-: 
<lar a caú•sa -d·e cada um dess-es desastres, incumbe-se ·de responder. 

·Infelizmente uma -si t-u-aÇão dessas, ps; ra.nte a qual, já tive occasião de
o dizer, nenhum Governo digno desse nome, nenhum homem publico, -cons- 
cio de suas respo·nsabilidad-es, poder:ia pas•sar descuidado, uma situaçã()-
dessas é tole.rada pelo Governo actual ! 

· Por mais desagradavel que seja, e por menos, que argumentos d'e-sta· 
-natureza se empreguem, é mister a·char uma explicação para semelhante· 
situação de inercia governamental. 

-Não a .encontrar.e-inos, á caso, nas consequ-enci·as -pratica·s, além da: 
fraqueza moral que revelam, -de se ter transformado aquella repartição pn
blica em m·aterial para manifestações e em gestadora dos mais inq-ualifi
caveis 1bri.ndes. . _ .. ,, , __ ,_ i 



-·-293 -

Passemos adeante. 
Havia um serviço - foi uma verdadeira creaçào e não uma remodela

ção feita pelo Sr. Nilo Peçanha, que se póde . ufanar d :e o ter tirado ex nihilo 
- uma repartição contra ª'S seccas. ·Creio que não · ha brasileiro que co
nhe·ça;. ·mesmo perfunctoriamente, as necessidad·es, a premencia deste . pro
blema nacional, que é o problema das seccas do norte, que não tenha sen
tido a alma confortada ao ver o modo systematico, sc..ientifico, pra-tico, ze
loso pelo qual o ª 'ss·111mpto foi encarado e ·dirigido pelo Sr. Arrojado Lis
bôa, no seu complexo, não para attender a es'te ou áquelle ponto°, mas em 

· uma unidade de problema cosm_ico.. . · · 
UM SR. DEPlJT.ADO - .Infelizmente ·afastado da repartição. 
o· SR. CALOÇERAS .- Dou por isso pezames á administração federal. 
Infelizmeintc .esse eng~nl;Jeiro competente, rnod·esto ," trabalhador não se 

pôde manter á fren.te ç!o ·s·erviçq. Qual foi o resuítado? Dóe confessai -o . 
. A indisciplina, as divisõ.es. internas, talvez o desa_pparecimento do s~qiço,. 

do seu porito ide vista pratico, d:entro de prnz'o breve. 
o .SR. ·CU NHA VASCONCELLOS - V . Ex. exagera. o ·SÜbstitu.to do , Sr . 

Arroj-ado Lisbôa é um . home111 comp·etentissirno, . e um homem que honra °' 
cargo que exerce. 

ü SR. CALOGERAS - Faço ·sinceros votos para que elle prosiga na ob ra. 
do seu antecessor. 

O SR. JOAQUIM PIRES - Afffrmo a V. Ex. que o Dr. Ayres é um mo
ço muito eompe.tente e digno. 

O SR. CALOGERAS - Não censurei o Dr. Ayr.es . . VV. ·EEx. estão dah
do ás minhas. palavras uma significação que ellas nã-o teem. 

Conheço a c·omp·ete.ncia dess.e moço. Já ti ve ocr::asião d e analysar um 
trabalho seu, soh re o qual solicitou a minha opinião. Veem , pa°rtanto , que 
eu o conheço. . · . . 

Re·firo-me á administi:ação interna do serniço. Si VV. E Ex . estives
sem,. ·como eu; a par das minucias deste ramo do s erviço pU'blico, talvez: 
não ti ve•ssem tanta pressa em me: ho.nrar com os seus não apoiados. Faço· 
votos para que o Dr. Ayres prosiga na mesma · oriéntação dada . á reparti-
ção que · foi creada pelo Sr. Lisbôa, · ·· 

O caract·e·risüco dos trabalhos . !Jrofrssion_aes é exigir commissões on,e
ro·sas durante a phase da construcção. Terminada essa, as commissões. 
naturalmente se dissolvem , i.ndo os seus . membros se empregar em oútros 
t rnbalhos da mesma natureza ou c.ongeneres. · 

O que vemos de HHO para cá? A trnnsformação ·systematica de todas: 
as commissões t,emporarias em .repartições permanentes. 

Perante situação · tão curios·a, em que systematicamente .o interes'S·e pu
blico cede dean1te dos inter.esses particulares , não é de admira r que, 1com 
exemplos desta natureza, da,dos pelo .Poder -Executivo, ,a Commis,são de 
Finanças , ·não podendo ou não querendo reagir, segui sse rumo igua l. 

Fel-o, entretanto, com a pretenção de traçar prograrnmas, quanto á 
legislação ferro-viari a , quanto á navegação de nossos rios e ao lon.go da,s· 
costas. · 

Em relação á estrada de foTro, d·evo dizer, Sr. Presidente, que, com 
p1equenas diverg.endas, acredito que urna das soluções melhores, a que 
o Brasil tenha chegado por . lenta evolução, vindo das construcções offi
ciaes, ·passando . pela garantia de j uro-s e pelas sulbve nções até chegar ao pe
riodo que vou 1citar, era a d,a le·i n. 1. 126. 

Do ponto de vista economico 'puro, é inco.ntestavel que o ideal é,. fa
zer ·éom que as r·e·servas economicas d e um paiz sejam empregadas nes
se mesmo paiz, para fortal·e-cerem as fonte·s de ·pnoducção. 



E' indiscutivel. Neste ponto, ha perfeito accôrdo. Foi · o fundamento 
_ da lei n. 1.126, que veiu substituir -urna longa série - não dire'i de erros, 

pó_raile e_ram acertos entao - mas àe ·soluções que já não correspóndiam 
as n~cessi·dades coeta·neas do pai·z. 

Qual ·era o defeito dessa · lei? ü seguinte: transformar o contractante, 
o empreiteiro da construcção de uma linha qualquer, em emissor do ejD
i)restinio official; dar ao ct.et!ito do paiz o coefficiente reductor, que r,e

-pres-entava a passag~m por utn iritermédiarie se!Jl siurface fina•nceira, q -ue 
era o particular incumbido da ·cohstrucção; em .uma paalvra, era tornar o 
nível do credito official _ tão baixo quanto o nível do e-redito d.o particular.. 

Esse . era o mal, o principal :defeito econômico da lei 1.1·26. 
O SR. JOAQUIM .PIRES ~ Da lei, •não; daquelles que a applicaram, por

que lá nã_o ha essa faculdad-e. Os- inte'rpretes ·é qu1e deram ao empreiteiro 
a · attribuição de ser o enüssor do emprestimo -externo. 

O SR. CALOGERAS - A lei diziâ: mediante o pagamento em apoiices. 
Que quer dizer "pagamento em _apoiices"? :E' a entrega dos -tifulo·s ao cre
dor d9 Governo. Quem era no caso. o credor? O ·empreiteiro. A emissãà, 
que vem a s-er? A ·collocação no mercado; e quem col!ocava no mercado? 
Era o mesmo empreitei-ro, o constructor. 

:senhores, a soluçã'o razoavel , _a solução economica p~rfeita era a se
guint~. : emi·ssão feita dire·ctamente pelo ·Governo., recebimento e guar.d·a, 
hos cofres publiCO's, do producto · -liquido da emissão, e pagamento directo 
ao empreiteiro. 

(Ha diversos apartes.) 
A Commissão de Finanças qufz tazer o papel de Sganarelle: "Nous 

avons changé tout celà . .. '\ e ye10 propor, como systema, o pagamento 
das obras publicas (·segundo o a'rt. 29 da redacçã-o para 3ª discussão) 
J?ela emi.ssão ao par_ e entrega ao constructor, á medida que os serviços 
fossem sendo feito-s, por trechos. . 

Ora, .Sr. Preside:nte, -systematiza a Commis-são o mal anterio·r . F'ri
ng:i_ro , é a emissão ao par que muitas vezes pôde não correspond·er ás con
dições do mercado. 

Em segundo Jogar, -a entrega de -titulos officiaes ao intermediario in
cumbi·do de collocal-os no mercado, cotação effectiva ·e-nttegue ao valor 
pessoal -des·se intermediario, · 

O SR. CORRÊA DEFREITAS - Mas ahi o prejui'z·o corre por conta do 
co.n.structor. 

ü SR. CALOGERAS - Mas o prejuizo do credito, quem soffre? 
E' o credito nacional. (Aparteis.) 
Vou citar um exemplo. Basta lembrar o facto: a-s apol.ices ha dous 

annos estavam ainda acima do pa-r e o . seu preço ac•tual está bastante re
duzi.d:o. 

•Por que? 
Pelas emissões immoderadas, e por ter a collocação ·sido entregue a 

intermediarios. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - E o Governo collocando não •se dá a mes

ma cousa? 
O SR. CALOGERAS - E é o Presid-e:nte da Coinmissã·o de Finanças que 

vell) proferir, permitia que diga, essa her-es'ia economica: qu.e a col!ocação 
no mercado feita com o cred'ito do Governo se equ-ipara a uma collocação 
feita por um pobre -credor qualquer que vae receber meia duzia ou algu
mãs dezenas de apolices pa-ra fazer a sua collócação ! ... 

A cÓ-tação, qüe traduz a conf:i,ança publica no ·titulo, baixa pela coF 
locação forçada de intermed1aiios sem surfaoe, premidos por urgencias f.i-
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nanceiras, obriga·dos a fazer dinheiro por qualquer preço. ·E. toda a divida 
Interna soffre · com essa desvalo.ri.zaçi\o decorrente da fraqueza desse por- . 
tador de titulos. 

-,Passemos adeante, mesmo porque ·estou abusan:d;'J da bondade da· Ca
mara. (Apades.) 

Qual é a situação do construi;:tor das 1inhas perante o Governo? E; 
um empreiteiro de o'brf! que foi P.ago - não entro na natureza da moéd;i · 

com· que foi solvido o compromisso -:-- que foi pago de seus ·serviços,. que 
já tetn ·ne!J.es a quota de lucro, quie tem emfim o seu •contracto terminado, 
Hquida·do com o G0vern.o, .. 

Vem a Commissão e propõe que°, depo.is ide tudo isso, depois de 
termi:nado es·se conti:aoto . entre o Governo e o einpr·eiteiro, pelo facto pos
sivel de no contracto de arrenid.ainento definitivo nã-o ser e!le o prefer.iqo, 
se 'lhe deem; a tittUlo de bo1nifkaçã·o, apoiices no valor de 10% na reda
cção brimitiva, 5% na redacção actual ! 

Mas a troco de que.? 
Pelas obrns ·feitas j•á ·está pago:. 
Pelo' contracto de arre.11damento provisorio? • 
J1á foi cumprido. 
A que vem essa ·bonificação? 
O SR. ·RIBEIRO JU NQUEIRA - Só se dará no caso de haver concurren

te e na hynoth.e'Se particular previMa 'pela d 0ispo1sição. 
O SR. CALOGERAS - Mas eu a·cho ·que se não deve dar sómente nesta 

hypothese, ma'S em · hypothe'Se ne·rihuma. (A.part>es.) 
E' verdade: eu disse, Sr. Preside.nte, que essa lei n. 1.226', represen

tava um grande progres·so, · mas fui o orimeiro, a declarar que lhe reconhe
cia defeitos que desejava ver eliminados: um delles é o qu.e força o ar-
0rendamento. sem a necessaria conr.u/i:rnncia de .id·oneos. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Com sua collaboração dizendo - o me
lhor é is-to - nós aceitariamos. 

O SR. iCALÓGERAS - E' o mal d·e legislar em orcame.ntos. 
O SR. ·RIBEIRO JUNQUEIRA - V. Ex. devia de·sde logo apresentar pro

jectos. 
O SR. CALOGERAS - Eu não s·ou membro da Commissão d:e Financas. 
Meu papel é o de critica collaboradora. Não me propunha solver esse 

problema. por emquanto. Quem sabe, si mais tarde? 
Emfim pass·emos a outro ponto. 
Sr. Presidente. eu preciosa ri a ·demorar-me nas modi ficacões suggeri

das pela ·· Commis·são de Financas . . quanto a noss<t lel!;islação de nortos.; 
esta qUJestão. entretanto, poderia levar-me muito long.e ·e eu idesejp ter
minar. Não ha 1J1esmo urgencia em tratar desse a·ssumpto , pelo que dei
xo e 0 ta investigação para outra occasião . 

Francame·nte. dea·nte desse complexo de razões que venho exoendendo 
. nerante a ·f":amara. tenJ10 ü direito de indagar: qtH\P.do . ha poucos dia\',. 
foram vot1das p.,; emendas em 2" disc11.ssão ·~esse orr~mento, quandn tive 
occasião de alludir ao que me oarece S·er· P. obr<t da Camnra ·_ verdadeira 
JitterRtP,• <t d1e manicomi10 - houve exagero 'de mi.nha parte? 

() Sii. l.AMILLO PRATES - Não hn11ve exagero . 
O SR. CAL·OGERAS - A lei de 190'3 ainda nã·ci é olenamente -conhecida, 

ainda não tem a sanccão de oratica. mai·~ ou menos longa, nma experi.enc·.i-a 
administr<ttiv<t -"· economica. nor assim dizer. ihas-ta•nte amola. para perm'it
tir que. desde já, .sefam tirad,<:is °conclusões definitivas, e já se quer ampliàr 
o svstema. 

Ora, não basta falar de modo · geral sobre· as vantagens da viação fer-
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rea. Taes devaneios mai.s proprios seriam de uma discussão academica em· 
sociedade '1itteraria, sendo as -theses de .molde a serem expla•nadas em al
guma academia de sciencias poHticas. 

No caso pres·ente a nossa missão é outra: é elaborar leis, que per
mittam ao Govemo applicar ·as thoeses ·preexistentes aos casos concretos . 

. :E, para ,issõ, certamente ·a norma .nfo ·é,. nem ser bom moço, ·nem mos
trar que se está ·a par das uHimas revistas chegadas pelo ultimo vapor. 

O qu.e conV1ém sabe·r, ·o •que é ind,i.spensa·vel firmar do ,.ponto de vista 
governativo, é si o paiz ·comporta as iinici-ativas que se propõem. 

O SR. CAMILLIO PRATES - 1M!esmo os amigo0s •das .estradas de ferro pre
cisam combater as más, para ·não desacreditar todas as estradas ·de ferro. 

O SR. CALOGERAS - ·Ahi, Sr. Prnsidente, é que .eu, c·om toda a razãoo, 
·censuro a Gommissão. Nas palav·ras mais sev·eras que porventura tenha 
pronunciado, excedendo, ta•lvez, a inte1nção -propria, ·mesmo :nestas palavras · 
a Commissão deve ter ·notado que de facto ha uma collaboraçfo minha. · 
Pois bem, a propria Commissão, •que C·om tanto acerto no começo d,a sessão 
üeste anno apontou para as diffrcuilodades fi'nanc;eirns do · paiiz,. asc1en·ou 
para um deficit enorme com que j.á Juctamos e com que teriamas de Juctar 
no ex·ercicio -vindouro, é •a Commi·ssá!o de Finanças que acceita ·a cor·res
ponsa;bHidad<e d.e um p:rogranÍma d.e melhoramerito:s discutiveis elevando a 
tlespeza em cerca :de um milhão de contos de réis. 

E por qure o fez·? · 
O .SR. JOAQUIM PIRES - V. Ex . compUJt•OU nesse ·calculo .estradas que . 

não poderão ser -feita·s. 
o .SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - ·Ago·ra. 
O SR. CAL!OGERAS - Ah! Q illustr·e Deputado por · Minas empregou o· 

adverbio proprio - agora; não serão feitas agórá. 
·Louvo a Commissão por esse recúo, ·e louvo-a sem arriere·penisee. 
·Agora, o que · é dis•cutivel, é o qwe d.i·s.se a Commissão, no s·eu parec·er 

ela·borado por occasião do segundo turno do d·ebate: · 
"Convenc'ida de que a · muitiplii::açao das vias de comniú·nicação é o 

maior factor ·d,o progr·e.sso de uin paiz, mas não se e,;;quec·endo de que a 
.rêde ferro-viaria, para produzir o beneficio de que é capaz, cümpe-nsando· 
os gastos e sacri'ficios da c!onstrucção, deve obed·ecer a um 'plano inteHi
gente, préviamente traçado, e não se julgando ·habilitada ·a dizer ·so'hre a 
conveniencia de todas as estradas cuja construccão as .emendas de n-s. 94 
a 107, autorizam, a Coirnm'i.ssão p:r·oi.põe a :acceitaçiio, em blóco, de tod'as 
·essas emendas. mao. o ara 1constituirem proi ecto á parte." · 

O SR. )OAQUIM PIRES - Ahi não foi sincera: quiz que não se fizessem 
·essas estradas,' então diz desse modo. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Não aooii!.do. 
IQ SR. CALOGERAS - Pergunto: qual o valor moral desta cilada á Ca

mara? 
O SR. RIBEIIW · JUNQUEIRA - Não houve cilada alguma... (Ha outros 

·apartes.\ 
O SR. CALOGERAS - E tudo isso para que, Sr. Presid·eri te? Para não 

ser derrotada pela Ca.mara. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA dá um aparte. 
O SR. CAWGERAS _:_ Não oodia dizei-o a Coinrnissão de Finanças, por

que 'existem, nas co·ncessões fei'tas, algumsa que c_ollid,em c•om concessõe·s 
-existentes; outras ha ·que, oeoiltrn o par.ecer da Commissão, voltam a uni re-
gimen de garantias já conderrinado pelo pai·z: · · · 

"A Commissão acceita ern bloco essas .emendas." 
O SR-. RIBEIRO JU NQUEIRA ~ - Para ·.determinádo fim. 
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0 SR. CALOGERAS - Sim. 
O SR. JOAQUIM PIRES - Para mim a Commissão condemnou todas es

"5as estradas . • 
O SR. CAMILLO PRATES - Não ha tal; não foi .esse o fim da Commissão. 
O SR. CALOGERAS - A Commissão quiz ver si com a· mão esquerda 

:;tirava aquH!o que concedia .com a dkeita. Quiz diz·er: a medida é ex
·-c eUente, acceitemol-a. . . ·e façamol-a id,esapparecer. 

P·ergunto, Sr. Presidente, si uma Commissão de Finanças, cunscia dos 
··seus deveres moraes, tem o direito de lançar mão, para semelhante fim, 
;·de um ·expediente tão condemnado, de tão 0equ1ivoco valor ethico? · 

O SR. JOAQUIM 1P1RES - Absolutamente não. 
o SR. CALOGERAS - Sr. Presidente, não quero accrescentar uma pa

;·iavra sobr·e o caso. Fica .a minha .concepção mornl do .caso junto á ·da no
:'l.Jre Commi:s:são. A:)iás, a Camara jiá julgou da auctoridad•e desta com a 
:resposta, que a Commissão conhece, e com 'o prestigio que emprestou aos 
;·seus conselhos. ' 

IO SR. RrnEI~o, JUNQUEIRA - V. Ex. naturalmente cone.arda ·com a 
·solução dada pela Camara? 

O SR. CALOGERAS - Sr. Presidente, por occasião da discussão, as mi
'Ilhas primeiras, palavras foram as s·eguintes: que ·eu votava· contra todas 
.. a s emendas. E' a melho•r ·resposta ao a parte. 

E quer V. Ex . ver a prova da differença do voto, da orientação des'.S·\! 
·me!lJ;n o orgão informante da Camara, ·em situações. compa-raveis? · Veja 
·v. ·Ex. o qu1e se deu ·na votação ··dos outros ürçamenitos., em que a Commissão 
:assuriííu a sua posição de defesa do Thesouro , tendo apezar d1~ todas as 
'colligações, a victoria no plenario. (1Trocam-se mU.if!os dpart.es.) 

O .SR. CAMILLO •PRATES - As bancadas ·ordi·nariamente se 00Higa.q:1 
:para d·errotar as · Commissõ·es, qua·ndo ·os interesses seus estão •em fogo. 

O SR. CAIJOGERAS - O resultado pr·at.ico qulal ·foi? No artigo· 1 º d() 
'Orçamento da Viação, na pas'sage.m da s.egunda para a terceira d.iscussão 
j á vem · um augmento de 33 .mi.! e tantos oontos cl,e réis. · 
· iE ·os additivos? 

1Sr. ·Pr.es.idente, vamos além, e vejamos a somma de responsabiidad·es 
1decorrentes dos algarismos constantes dos artigos appendiculares do ç11;
·camento. 
- Actualmente, na phase presente, com approvação da Camara, sp 'te-

·mo!!; o que s·e chama a redacção para a 3" discussão. Pois bem, .não v.011 
·detalhar para .não demora.r mais tempo, mas .indi.iirei no meu dJscurso. um 
quadro cuj10 resultado global vou citar e 1no qual inclui as despezas. ex
-pressas em a1garis.m'os ·OU ·podendo ser calculadas das autorizações constaI),-
·.tes das emendas approvadas : · · 

1Em resumo, S.r. Presi.d·ente, ·estes algarismos representam ·· 20 mil .cori
:tos, ouro, e .625. 250 contos, pa,pel; da fórma seguinte_: 

·Estação radio-telegraphica .do Ceará (ar-
tigo · 4º) .... . . . ... . ............ . 

-Estação radio-telegraphica •de Porto Mur-
tinho (art. 5°) .......... : ...... . 

Li·nha t·elegraphica Rio-S. ·Paulo (ar-
tigo 7°) ...... . ... . ..... . ...... . 

~ubvenção á navegação (art. 8°) .· ... · .. 
::Pro1ongamen tos de estradas f.ederaes (ar-

tigo 11) . . . . .... .............. . 

Ouro 

•. · .· .......... . 

Papél 

150:000$000 

250;000$000 

400:Qq0$000 
·200:000$000 

20'. 000 : 000$000 
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J\lovo traçado Pindamonhangaba -:Tauba-
. té (a·rt. 12) ...... .... . . .. . . .. . . 

pstrada de F~rro de Guarapuava á Fêde 
S. Paulo-Rio Grande, cerc'a de 250 
kil(}metros a SO :000$000 no minimo 
(-art. 13) . .. . .. .. . .... . .. ..... . 

Ramal de Faxina-Guarakessa·ba, cerca de 
100 kilometros a SO :000$000 no mi-
nimo (art. 14_) . . ....... . ..... . . . . 

Prolongamento d a Gr·eat Western, 60 ki
lometros a S0 :000$000 (art. IS ) . . 

l<amal do Cortez a Bonito , ·cer·ca de 30 
kil·ometros a SO :000$ (art . 16) . ... 

Línha do Recife a Pedras do •Fogo, cerca 
de 132 kilometros e SOO metro s a 
62 :0.00$ no maximo, (.art. 17) . .. .. . 

Linha do Ayrão á Venezuela, cerca de 
1. OQO ki\ometrojs a: 70:000$ ;(,a)r ti-
·go 18) . .. .... .. . . . .. .' . .. .... ..... . 

Unhas de penetração, de 1 metro de bi-
tola (art. 19) .... . . . .. . .. .. . . .. . . 

Linha de L·abrea-Villa Rio-Branco e ra
maes,. cerca de SOO kilometros a 
80:000$ ( art. 20) . .. .. . . .... ... . . 

Linha do Pi cuhy a Patos, cerca d·e 100 
kilometros a SO :000$ ( art. 2•1) . . . . 

Linha de M·ossoró , cerca d.e SSO kilome-
. tros .a SO :000$ ( art. 22) . . . . . .. .. . 

Linha da Bahia Cabralia a f>a racatú, cer
•ca de 1 . 200 kilometros a SO :000$000 
(artigo 23) ..... . .. . . . . . . .. . .... . 

P·ro longamento de J oa·i eiro a Therezina 
(artigo 24) . . . . . . . . ... .. . . . . . ... . 

Linha .d.e Iguassú .a 'Santo Antonio do Ma
deira, cerca de 5 . 100 kilometros (ar-
tigo 2S). . . . . . . . ...... . ... . . . . . 

Linha da Estrella do Sul (art. 26 ) . . . . 
Linhas da Cachoeira-Dourada e do Rio 

Verde (art. 27) . . . . : . .... ... . . . . 
Linha Central da Bahia e .ramal de Sali-

nas (art. 28) . . . .. . .... . . . . .. . . 
Linhas do Rio Grande do Sul , · cerca de 

800 ik ilometros a SO :000$000 ( arti -
go 31 ) . . . . .... . .. ... . ... .. . . .. . 

Estudos da linha <Coroatá - Tocantins 
(artigo 32) ... . ... ... . .. . ..... . . . . 

Acquisição da Estrada de Ferro J uiz de 
Fóra a Piáu (artigo 34) .. . .... . . . 

Estudos de melhoramentos dos portos 
·de .São Sebastião e Cananéa (arfr 
go 36) . .. .. · .. .. . . .. ... . . . ...... . 

Dragagem e mel horamentos do rio Cuya-
bá (art. 37) . . . . . .. . . . ... . ...... . 

Oizro 

. . . . ~ . -. . . . . . . . . 

. .. . . . . . : .... . 

Papel 

800 : 000$000> 

12 . soo : 000$000• 

5 . 000 :000$000· 

3 . 000 :000$000'' 

1. soo :000$00(} 

8 . soo :000$000· 

70. . 000 :000$00(}1 

Illimitado 

40. 000 :000$000 

S .000:000$00()1 

27 . soo :000$000' 

60 . 000 :000$000' 

soo :000$000· 

3100.000 :000$000· 
a. ooo :000$000· 

3 . 000 :000$0001 

3 . 000 :000$000: 

40 . 000:000$000' 

300:000$000 

3 .000:000$000 

60:000$000. 

100 :000$000 
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Melhoramentos do rio Sergi-mirim (ar- -
tigo 38). . . . ........ o ...•...... 

Estudos do porto de S. Luiz do Mara-
!11hão (art. 39) . ... . . . .. . .. ..... . 

Draga para S. Luiz d.o Mlaranhão (arti-
go 40) ....... . .. ............. . . 

Deso;bstmcção do rio Goyanna (art. 41) 
Protecção da·s margens da· ilha ltapari-

ca (ar~t. 42) .. .................. . 
Bari:a das lagôas Norte e Manguabfi 

(art. 43) ....... .. .. ..... . .. ... . 
Canal de Macahé a Campos (art. 44) 
Cães de Therezina ( art. 45) .. ... . . ... . 
Serviços de p-ortos (art. 46) .......... . 
Porto das Torres (a.rt. 47) .......... . 
Porto de Antonina, rio .Paracatú, rio Pa-

raguassú, porto da Amarração, por
'.to de Nictheroy, lagôas -e c·anaes (ar-
tigo 48) . ....................... . 

Rios Posse, Cayuába e Itaipú (art. 49) 
Rio Capiberibe (art. 50) ............ . 

Ouro 

20.000:000$000 

Papel 

50 :000$000> 

300 :000$000• 

400 :000$0ÜÜ' 
250 :000$000· 

100 : 000$000· 

100 :000$000' 
300 :000$000' 
200 : 000$000' 

2. 500 :000$000' 

13 . 04 o : 000$000' 
100 :000$000 ' 
'150 :000$000' 

20.000:000$000 625.250:000$000· 

O total é pois·: 20.000 contos ouro, 625.250 contos papel. 
E ·iE~o , sem co ntar o-s creditas illimitados, nem as co.ncessões sem· 

onus. 

O SR. JOAQUIM PIRES dá um aparte. 
'Ü SR. CALOGERAS - A ob-servação feita pelo Deputado pelo Piauhy tem· 

inteira razão de ser ; eu não fui- muito claro. E' u.'m programrna que se·· 
traduz por ·estas desoezas, mas que se estende por muitos annos. 

\Ü SR. JOAQUIM PIRES - Póde s-er feito em 20 annos. 
O SR. CALOGERAS - Além, disso, algumas pmrce!las repres·entam ca- · 

pita:l -a ser ·gasto por meio de operações, de c1redito . Mas terá, cedo ou· 
tarde, d·e s.er reembolsado. Além do que, ha parce1las que são apenas o · 
in-ic.io de des.pezas mui.to maiores. _ · 

•A linha de Pirapóra a Belém, qule custará talvez 400. 000 contos ahi 
figura por 5. 000 contos tão sómente. 

A impressão dominante, Sr. Presidente, em toda esta elaboração le- · 
gislativa, póde se resumir em uma s-é1rie d:e próposições: inconsc.iencia ... 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Agradecido. 
·O SR . . CALtüGERAS - Não me refiro á V. Ex., refiro-me ao trabalho · 

geral da Ca:mara. Inconsci-encia no trabalho 11egislativo; inc:a.pacidade de·· 
apprehender a situação .real do oaii; desordem. . . 

Não quero, entr.etanto. terminar estas obseirvacões com esta nota. p·es-· 
simista de desconsolo ou d-e mera critica demolidora. 

O feitio do meu espi rita é avesso a isso. Sou naturalmente optimista. 
Ainda o sou no momento actual, em qµ.e procuro classificar uma. doença· 
para lhe .dar o remedio. 

Não comorehendo essa covardia qu-e consiste em -enganar enfermo e · 
fam ilia a p•retexto de consolo, e creio que o dever, como sempre, está errr 
ser sincero. 
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Estamos deante d·e um caso rnorbido, em situa.ção grave; é preciso
.:Sal val-o ·: ! 

N~Çl- ha de ser e·nganado, nem •creando um ambiente inteiramente arti
ficial, êln que se não possa enx·ergar as causas do mal , ne·m o rumo a:cer-

:tado de seu tratamento. 
A situação tem remedias. 
O primeiro delles é parar. 
Não se comp1rehe11d1e, quando a divida irnterna de um paiz, como o 

Brnsil, é de, diga.mos, 650. 000 contos ·em apolices, e quando ha responsa
'bilidades novas, já contractada,s, nessa mesma es·p·ecie, que S·e elevam a 
mais de 700. 000 contos, - ·e, de passagem, devo di zer que os quadros pu-

'JJlicados no parecer do honrado relator do orçamento da Viação, apezar 
de terem uma origem offlcial, como é natural , não estão •completos, fal
tand"O .alli varias linhas-; trata-rndo-se de responsaib:iJ.i·da:d.es novas, da mes
ma especie , já .oontrncti!!das, que se elevam a mai.s de 700.000 contos, não. 
pód-e o paiz, de animo tranquillo, encarar novos desenvolvimentos, que, em 

:_praso relativamente breve, digamos, 10 annos, venham a representar onus 
accrescidos de 1. 000 .000 de contos de réis. 

E' preciso parar. .. 
E não ha merito nisso. Si :não o fizermos voluntariamente, ·s.eremos 

·obrigados pela força das cousas, corno párn uma locomotiva louca, que 
vae entestar contra o o'bstaculo, junto ao qual se despedaça. 

O melhor .é canalisar o mal e sériar o s onus para poder aguental-o. 
O que é preciso. d·esde já é orientar as soluções d.e modo a impedir os 

desfechos viol·ento·s, brutaes que r-esultarão fatalmente da dissulução in
considerada das despeza·s, a ·ser cumprido o prograrnma que a Carnacr-a 

· traçou. · 
Erros foram commettidos a,nterio1,mente, eu o reconheço. E esses pro

prios erros crearam situiações que todo homem publico . é obrigado a . •res
peitar. Eu o reconheço ainda. 

Mas, do mesmo modo porque estou convencido que ser·emos nós, cr.i-. 
-.ticos calmos e sem acrimonia .da situação vigente, quem virá corrigir os 
· males que andam se11do praticados, do mesmo modo acredito que não de-
vemos sublinhar a nossa acção futu·ra como visando mera demolição o que 
.existe. Não . Ha possi·b.i!idade, e eu digo sem receio de desmentido, ha 
possibilidade d,e solver todas as diHiculdades, as pro:prias monstruosida·des 

·-Jla Estrada de Ferro Central, sem p·rejuizos individuaes, attendendo ·a todos 
os interesses em jogo ·e, ·d·entro em praso relativamente curto, normali;J.rn
.do a sitLtação dessa estra.da, do ponto d.e vista do q.ue sefa uma organiza

·-ção, profissional e technica, perfeita. 
Para esse resultad.o, Sr . Pres.idente, basta saber e ,querer. 
Para i"Sso, o que ·é indispensavel é Governo . . 
O que se não póde contiiiuar a tolerar é o regimen de compadrescô; 

da tolera,ncia para não magqar, do auxilio, me~rno, a determi.nados ePros, 
· para agradar a certos indiv,i·duos, regímen esse que, em ultima analyse, 
... vae ferir a quem? Ao interesse pu·l:)li·co. . • 

O SR. CAMILLO •PRATES - V. E°x. tem toda .a razão . Esses motivos 
·que dá, da má administ~ação da Central, são verdadeiros . . 

.O SR. CALOGERAS - Mas, para isso, é precisei que o Governo . saiba' o 
que quer, para onde vae, como executar um programma, que, porven.tura, 

.. delineie, e tenha a •Coragem d·e enfr.enta.r erros e .extirpar abusos . qu.e . todos 
•:conhece.m; ·em fim um Governo gue dê il- . impressão de . tim. 'chefe ... . 
· O SR. CAMILLO PRATES - Uin Governo qu:e governe. 

,0 SR. CALOGERAS - .. : que exerça a acção, qu.e tenha o descQrti_n.o d·e 
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.11.oínens de Estado. Homens, em fim, e não ti teres. Governo (e com estas 
:palavras . termino) . Governo que seja 'O modelo que se possa collocar em 
<eontraposição ao ·que neste momento possuímos (não apoiados do-s Srs. 
Octav.iJo Rocha e ]oaqu:!m Fines), o qual mais se asseme'lha a uma associa
ç~o de all!x!Jio.s rnutuos (não apdiiados) entregue a uma direcção de uma 
niesa . :;tdministrat·iva de sociedade beneficente. (Muito bem; mui·to bem. ) 

"º ', Sr. Me11o Fr·a1rno estra·nha que a Commissão de Finanças tivesse 
'Cladq Hparecer contra a emenda que apre s·entou autorizando o Govemo a con
«:~d 1;~. "º ·Privilegio para a .construcção de urna estrada de ferro e\.ectrizada• 
.que, partindo d·a cida·de de Uberabinha, em Minas Gemes, e passando pelas 
~Jlj.ttas dos Dias , vá á ponte Affonso Penna, em Goyaz. 

·Não . ·Comprehende o alcance da rejeição dessa emenda, pois não traz 
:augmento de des·p·eza para o Thesouro. 

Acha ·que o Governo deve facilitar as concessões dess•a ordem, por- · 
quanto .. servem para emprego dos capitaes nacionaes ao mesmo tempo para 

'() desenvolvimento das zonas .cort·adas pe'las estradas .construi.das. 
No Brasil, ·com'o na Republica Ar.gentina, as estradas de ferro são 

.quasi todas co·nstruidas com capitaes extrangeir·os. Se o Gove·rno fa.cilit•asse 
-essas ·c;:onstrucções iss'O não aconteceria, pois essas estradas fica.riam corno 
:pro.priedades p·erpetuas das companhi·as que •as construissem. 

Se o .. receio da Cornmissão é prejudicar algum- privilegio concedid·o, esse 
receio não tem fundamento, porque as partes interessadas seriam as pri
·meiras a protestar·. 

Termina fazen.do um •appello á .Gamara para que não deixe de approvar 
:à~ emenda que apresentara. (Mucto bem; muito bem.) · 

·: ' :-: 

O Sr. Pe1tlro M ,oacyr (pela ol'dem) - V. Ex., Sr- .Presidente, e to dos 
·os collegas, ·olhando para o .relogio, verão que faltam apenas cinco minu tos 
pàra a Missa do Gall9, isto é , p·ara terminar hoje, ·regimentalmente, a dis
·cussão do · parncer sobre as ·emendas offerecidas em 3ª dis cussão ao orça
mento da Viação, 

·Invocando as •pr•axes antigas e !frequentes, ·seria o ca·so de V. Ex.· 
-adiar a discussão, fi.candlo eu com a palavra para atrnanh ã, pois. ·preten·dci 
-sustentar a emenda .que apresentei, e que é, aUás, de grande Telev•ancia. 

·Espero que V, Ex. concordará com esse justo pedido. 

O Sr. Pre•siirllenite - Estando adiantada a hora vou levantar ·a sessão 
designando para a amanhã a seguinte. 

O Sr. Pedro Mcoacyr ( '') - Sr- Presi·dente, foram apresentadas ao 
·orçamento da Viação tres emendas Tel·ativas á questão, já bastante debatida, 

· do Lloycl Braziliero. 
'Sessão <le 25 l1e De uma d·ellas eu fui o humilde apresentante . 

., Deze1nb1·0 . IE' a de n. 29, que diz que, havendo ·O projecto , no 
. art. 56, mandado vigorar para o exercício vindouro a 

.aútorização contid•a ·no art. 53 da lei de orçamento actual, propunha e1.1 o 
'St>guin1e substitutivo: . · . · 
. , .. . "Fica o Governo autori:uado a vender •OU arrendar a nacionaes ou em-
1Pf·~Ú . brasüeirn o . acervo da sociedlade anonyrna Uoy1d -Bra:z(i.Jei1ro ,'I en
'tr~Ijdo para esse fim .em .. accôrdo com os .interessados e respeit·ando o pre
-çe.ito .constitucional que consagra a qibotagern nacional. · 

(*) Este discurso não fo.i .revis•to 1pelo orac1or. 
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flú d.erogada a primeira p>arte do cita:do art. 53 da lei n. 2. 544, de 
19! 2 (subvenção ao L!oyd)." 

Anteis de tudo, :Sr. Presidente, é preciso lêr todo o art. 53 do orça
mento· em vigor. 

Diz o artigo: 
"Fica o Poder Executivo ·autorizado 'ª ·conced·er, pelo ·prazo de 18 

annos, á Sociedade Anonyma Lloyd Brazileiro, uma · -subvençã·o annual de 
1 . mo :000$, ouro, ou a effectuar as ne·cesS<a·rias operações de credito para 
llqUidar •as divid:as d•a mesma, incorpora11Jdo o seu acervo ao patrimoni9 . 
naCi·onal e arrendando ·em seguida, media.nte concurrenci'a publica; ou ven
d.end0-o. Na primeira ihy·pO<these, a ·subvenção poderá sér dada em garaqtia 
de uma opernção d'e ·credito desünad•a a solv·er os ·compromissos do Lloyd 
.para com o Thesour·o e o Banco do BrazH. " 

· Vê-se, ida leitum dessse artigo, Sr. P·re·sidente, que a medida n~lle 
consignada e)ra., . segund:o a conjuncção ·disjunctiva · "ou", de duas orden's. 

{Ju o Poder Executivo estavia .autoriz•ado a conceder, pelo praz.o de 18 
annos, ao L!oyd Brazile.iro a subve·nção annual de 1. 100 :000$, otirçi, ou 
- segu.nJdo 'ª hypothese - podfa effectU!ar as necessa:rias operações de 
credito pfirn liquidar •as divid•as da mesma sodedade anonyma, e incor
porar seu acervo ao :patrfononio .nacional, arrendandoco em concurrencia ou 
vendendo-·o. 

Ora, nenhuma das 1determinações •constantes desse •artigo foi cumprida 
pelo Governo. • 

Até hoje, que •eu S<aiba, nenhuma operação de credito foi feita pelo 
Governo ; com •a guia desta subvenção de 1.100:000$ por anno, ao praz·o de · 
18 annos . 

.E, por outro lado, o L!oyd Brnzileko não foi officialmente, porque 
de facto ·O foi, incorporado ao patrimoi:lio nacio·nal, nem, >frnalmente - se 
houve a incorporação de_ facto - .até hoje não foi arrendado med·iante 
concur·rencia pubJi.aa, ou vendido. 

'Isto quer dizer que as <taes providencias consignadas no art. 53, não 
foram executadas. .Por que? Eu não posso dizer á Camara, não posso 
desve·ndar á Commissão este mysterio. 

O que todo o munld·o sabe e a Gamam não póde ignorar, é .que o 
acervo da Socied·ade Anonyma L!oyd Brazileiro foi de facto incorporado ao 
patrimonio nacional. 

O Governo ·chamou a si a direcção do Lloyd . Esta direcção alterou-se 
·rio anno expirante, •e actualmente o L!oyd é 1dirigid'o por um verdaddro pre
posto do· Governo, aliás hom.em inte1ligente e probo , o General Severiano. 
Rego. · 

ü · L!oyd não foi, portanto, nem arrendado mediante concurrencia pu
blka, nem ·por· out·ra fórma que aliás seria irregular, nos termos do art. 53 
do orçamento. · 

Se foi vendido, não •se fez nenhuma operaçã'O d·e credüo. Apenas seu 
acervo foi, por fórma irregular, incorporado ao patrimonio nacional. 

•Más si se deu, embora por fórma irregular, esta incorroração do acervo 
do LloY, d •ao ·patrimonio nacional, é -indubitavel que não póde mais ter este· 
L!oyd BrazHeiro subvenção alguma do Governo da Republica, porque d<li'
se-'hia o absurdo ·do Governo subvencionar-se a si mesmo. 

Ou o Lloy;d continúa a ·constituir uma .sociedade anonyma regularmente 
or.g-anizada e troabalhando regu lr~rmente .. sc"gundo o.li · termos da lei .que 
regula a fundação, a duração e funccionamento destas sociedades e, neste 
caso ·poderia ter direito á subvenção do Governo Federal. ou não funccio
nar mais, como de facto não funcciona, conforme a legislaçã·o que rege as 
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's'ocie·fades anonymas , e seu patrimonio foi d·e fàcto incor·porado ao patri
monio nacional ·e, neste cas·o, não póde ter subvenção. 

. Eis por que, s-abedor do facto .que, aliás, é do conhecimento da Commis
sâo de qlJe 'O Uoyd é 1hoj ·e uma repartição do Governo, dirigida por um illustre 
Ôe:nerál, preposto da confiança do mesmo Governo, apresentei a minha emen

. da na qual se .)e·i;l m estas ultimas palavras: 
.. . "fi·ca deroga·da · a primeira parte do citado art . 53 da lei da Receita 
v!gertte." 

O SR. SciuzA E SILVA - Mas essa situação é official? 
O SR. PEDRO MOACYR - Ha pouco, eu dizia que esta situ•ação é, por 

todos ois títulos, irregular. 
. O. art .. 53 ç!a lei da Rec·eH.a vigente a,vocaria ao Gov·erno, em fórma 

4~ , aµt0 ri~ação, a oq'figa,çao de vender ou · arrendar o Lloyd, med·i'llnte con
çiJr,rencica putiliéa, des1de que não incor'porasse o a·cervo ao patrimonio na

. ~i oriál. SaJvo, pois, a preliminar da incorporação do acervô ao patrimonio 
l)àCipnal, as duas .soluções i.hdi·cadas ao Governo p'elo Congresso eram d:e 
verida ou a,rrendarriento. . 
.. , O artigo está _por tal fórma redigido que o Governo seria obrigado, logo 
a·pós a inco-r'poração que fizesse :do Lloyd ao patrimonio nacional, a tratar, 
ou da vençla 04 de arrendamento por concurrencia publica. 

, O ar<tigo ~stá redi·giélo d·e tal maneira, ois S·eus termo·s s.ão tã·o ex
pressivos .que o Governo não 'podia, nem póde conservar indefinidamente 
~m . se.u ·poder o acervo da extincta ·Sociedade Anonyma Lloyd B-razil·eiro; 
deve irrimediatame11t'e dispôr delle, por Venda ou arrendamento, mediante 
ponçin·rençia publhca. _ 

. Mas, nada disso S·e fez, e a.gora res·pondo •ao aparte do nobre De.pulado; 
a JH.OP~iÍl iqco!'poração· do acervo do ' L)oyd ao •patrimonio nacional se fez 
de facto, m·as não de direito. Devia baixar do Governo um ado solemne 

- ~ exP,re·sso Relo qual se declarasse: o acervo do Lloyd fi.ca incorporado ao 
pa.frirponio nadonal. 

Mas isto não se fez. 
Todo mundo · sabe, o Governo póde dar testemunho e i'J. Camara não 

ignpra, que, a pós uma di·rec;t_qria ohefi.ada pel.o Dr. José Carlos R·odrigues, 
illustr~ Redactor-Chefe do jornal do Çommercio, houve uma mo.difFcação 
na direcção da empreza que hoje está en_tregue á chefia unipessoal do 
. .General Severiano 1Reg·o, que é um verda·deiro preposto da co·nfiança do 
Governo. 

O SR. SOUZA E SILVA - Dois accionistas. 
O SR. PED.RO MbACYR - Devia s·er dos, acciónistas, mas o Lloyd Bra

zileiro, repito ·pela q]!.arta ou quinta vez, sendo uma sociedade a·nnnyma, 
não obedece, no seu funccionamento, ás regras e preceitos que1 regem as 
sodedades ahonymas. E' uma sociedade anonyma de fórma monstruosa, 
irtnegulari1ssima, i·nexplicavel. 

•Eis porque ;d.i!sse, ao eomeçar mi·nhas consi·dernções, que o Lloyd Bra
zileiro tinha deixado de ser uma sociedade anonyma, como o é normalmente 
no seu taboleiro, na sua inscripção . 

. O SR. SouzA E SILVA - E no s~u func.cionam·e·nto. 
iQ SR. PEDRQ M•OACYR - No· s~u funcciona.me.nto , !)a sua substancia, 

.elle. é até certo ponto uma re·partição .do Governo , uma ·proj·ecção da aidmi
nisira_ção publica. 

O SR. Sou·zA E SILVA - Nã.o é tanto asisim; o Govern o tem grand i;ls 
.respons•abilidades engaj açlas no Lloyd; ma,s est•a em preza age independen
,tement·e, :e.orno companlüa de navegação, e não é nem tem o caracter ·de 
uma repartição publica. 
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O SR· PEDRO Mc•ACYR - Eu disse que era até cedo ponto uma re
partiç~o pu,blica ... 

Realmente a situação ido Lloyd é inexplicavel. 
Elle é e não é uma sociedade anonyma; elle, é e nãü é uma reparti

ção do Governo; elle pertenée ,e não pertence ao Patrimonio Nacional; al
gumas vezes está para ser arrendado, outl'as p:;ira ser vendido e outr.as,. 
ainda., p,:lra •ser conservado · .erri poder do Governo e convertido ·em uma. 
especie d'e reserv•a da marinha de gueorra. . . As varias hypo•theses surgem. 
e se d-esfazém com a- ma<i:or facilida.d·e, e até hoje ninguein sabe, ao· certo, e 
é este o ponto central da minh~ cú tica - qual a situação verdadeira do Lloyd_ 

O SR. CAETAN'O DE ALBUQUERQUE - V .Ex. me póde diz·er se o L1oyd·. 
é uma ·sociedade por acções? 

O SR. PEDRO MOACYR - rE' ·e não é. Se fosse, devia. obedecer ás r·egr,aiSc 
· que regem a s sociedad'es por acções.. Ma,s o seu funcciotmmento. não obe
dece ·a e ssas regrns; soHre a influencia direct,a e indir.ecta da· Go(V.e:rnd. 
Ali,ás , influencia bene.fica para elle,_ Lloyd, e, e•xtremamente malefi.ca: ])·~i;a_ 
o Governo, porque este póde s·e diz·er ·que dirar'iamente canaliza· para os. 
·cofreis da empreza, por via do Ba.nco do Brazil, deze•nas e dezenas, cen1enas. 
e Ce·ntenas de CO·ntos, S.em proveito para a nossa navegação e com OS mai·ore,s; 
onus e gravames ,pa r'a .o e11a•rio publko . ' 

O SR. SOUZA E SILVA - Não apoi,ado; 'º Banco do Brazil recebe jUró5' 
das quantias ·que adianta, e o beneficio desse auxilio prestado . pelo - Gove,rn.o· 
é ·innegavel . 

O SR. CAETANO D•E ALBUQUERQUE ~ No que resp~ita a Matto-Grosso,. 
no tôpo dia e1stiagem, é uma calamidade . 

1Ü SR. s ·ouzA E SILVA - Ca1'amidade SeTia se o . Go·verno se desirite-· 
r essasse da sorte de uma comp1anhia n a.s condições do Uoyd, onde a ma
rinha de gu.erra vai buscar, não só os seus auxiliares no <tempo de guerra,. 
como .as suas ·reservas. 

iQ SR. P EDRO MoACYR - Não quero que o Governo se desinteressei d·a 
sorte da· .nossa marin,ha mercante, como não desejo que se desinteresse de .. 
ne-nhum dos grandes problemas naci,onaes, que devem preoccupar a acçãó· 
conjuncta dos Poderes Legislativo ·e Executivo. O que ,d'esej o é que, pelo· 
me nos, s,e cumpra uma grande parte do que esH di·sposto no art- 63· d:a 
lei de orçam e,I'\ to vigente. 

Esta lei dis punha que, logo após á incorporação do ace rvo da So-· 
ciedade Anonyma Lloyd Brazileiro ao .P.atrimonio Nacional , se !'ratasse da· 
sua venda 'ºu do seu ar·rendamento mediante concurrencia publica, isto é,. 

· O Congresso esbabeleceu, 'dei xou claro no art. 53 , que o Lloyd ser:ia directa
mente ad:mini ~trado e subvencionado .pelo Governo. Esse foi o pensamento do
Congres,so , .isto é, que o Gove.r'no passasse o Lloyd a ou1ras mãos, á direcçãu• 
par ticu,lar ou á Em preza particular por via de anendame·nto ou "V·enda. 

Mas, di zia eu , .nada disto se · fez , nem o Governo incorporou o acervo , 
. do 'Lloyd por um :acto regular ao pat•r·imoni,o nacional, nem, por outro !•ado·, 
mesmo jul.gand'o ·de a,normalida.de desta situação de facto, ,ar·rendou por· 
concurrencia ·publica ou vendeu, como lhe cumpria faz.er, em obediencia a· 
um preceito }eg•al. 

V. · Ex . ,ha pouoo fal!ou, e ·eu lambem, sobre os enormes encargos, que· 
a dveem p1arn o Thesouro com a subv·enção ao· Lloyd Brazileir o. . 

Ten·ho aqui apontamentos interessantes, p·erfe.itamente exactos sobre o· 
quanto tem custado de sa.crificio.s para · o Thesouro esta .absurda manutenção" 
.do Lloyd. 

O SR. SouzA E SILVA - Absurda na fórma, mas no fundo , não . . 
O SR. PEDRO MOACYR - Em 1906, o Governo p1asso1r 9 L!oyd, a -_ ~m.a: 

;· 
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. empr:eza particular, pelo .prazo de 10 annos, com a subvençã.o arinual de
mil seiscentos e• sessenta e seis contos, ouro, ou cerca de Ires mil contos, .. 

- pap·el, isto é, em 1906, o Governo resolveu dar ao Lioyd, durante ·o praz.o
de 10 annos~ em papel, mais de 30 mil ·contos! Em 1909, tres annos depois, 
a Governo de e.ntão resol•veu dilatar .·este• prazo por mais seis annos, e · 
tornou ext•ensivo a esse mesmo praz·o a mesma subvenção d·e mil sei·scent.o_s . 
e sesseIJta e seis contos, ouro. . 
· O SR. SouzA E SILVA - Que, •aliás, -,e insuffidente. 

ü SR· PEDRO 1MOACYR -- Pfü outras palavras: .o Governo deu ao Lloyd ,... 
a uma ·em preza particular, pelo ·prazo de 16 · annos, uma subvenção de 41 
mil co.ntos, papel. 

V. Ex. (dinigindo-se .ao Sr. Souza e Silva) acha insufficiente esta 
subvenção, este •auxilio de 48 mil contos a uma companhia que desde 1906 .. 
jiárnais cumprio uma s.ó das obrigações fundamentaes do seu contracto! 

E' pr·eciso notar que um .certo numero de .annos, qu;atro, pre·S:umo eu, 
e passou sem ·que tiv·esse o Lloyd o mais l•eve onus, por se utilizar d·os tr-a- · 
pi.ches desapropriados pelo :Governo, recebendo, além 'disso, consid·eravel ren
da dos armaz·ens e capatazias. 

Mas a Gamara sabe, tão bem ·como eu, que isto criteriosamente e
exa·ct·amente j1ulgado r·epresenta· mais ·um grand-e auxi°lio ao Lloyd porque· 
pelo co·ntr:act.o elle d·e i::~a ter apenas. a subvenção. 

O SR. SOUZA E SILVA - Mas V. Ex. não deve se esquecer tambem· 
das vantagens ·que o .Uoyd offeréce ao Governo ... 

0 SR. PEDRO MOACYR - Atacarei dentro em pouco este aspecto da ques
tão. ( À'·partes . ) 

Mias, Sr. Presid1ente, além da subvenção de 48 mil contos, em 16 •annos, 
e da util.ização dos · trapiches. e .percepçfo da •r·enda dos. arrnaz.ens e capa
taz.ias sem o pagamento de alu;gueis, o Lioyd actualmente s·erve-se das ·. 
off.icinas das docas j~ de·sa•ppropriadas lambem pelo .Governo , e sem pagar,. 
igualmente, o menor alug•uel; este favor constitue uma c·oncessão, mone-
tari amente estimavel ·em não pequena s·omma. · 

.Ourante seis. annos, •a empreza do Lioyd Brazil-eiro saccou a descoberto, 
no Banco do Brasil, nada menos de 24. 000 :000$, e a prova irrefra~avel · · 
deste fiacto está nas declarações peremptorias que foram feitas pelo presi
dente ·do •Banco, homem aiustero e res-pei tabilissimo (apoiaido·s), á Gom
missão d-e Finanças da Gamara, quando · chamado a depor sobre o as.
sumpto. 

Tive, po·r acaso, a fortuna de 1assisür a ess·a conferencia, entre· o pr·e_
sidente do Banco · do Braúl e a Commissão de Finanças; foram dfrigidas .a-·· 
S. Ex. va-rias perguntas .inter-ess.antes, formuladas por diversos membros 
d·a Com missão: o presid·ente do Banco respondeu com :a maior lealdade e
co nfessou .que -realmente o Lloydl só se podià aguentar po·r meio dessas san
grias consta.ntes ao Thesouro , por intermedio do Banco. 

o SR. ÜCTAVIO ·ROCHA - o Lloyd concorre muito par.a os dividendos do · 
Banco do Brlazil , que ];he cobra 8 % d1e juros. \ 

·O SR. J OAQUIM PIRES - Juros que não são pagds. (Apoiados e pro- · 
testos.) 

O SR. PEDRO ·MOACYR - Já respondo á observação. 
Senhores : o que vou -.diz er ·é mais grave d:o qu e tudo. Quando foram-. 

feitas as declarações do presidente do Banco do Brazil á Commissão de · 
Finanças, tinham sido ~a-cados a d-escoberto, •pelo Lloyd, 24. 000 :000$; nessa · 
·occasião -se disse -que a em preza não . mais receberia ·ituxilios do Ba.nco. Ficou 
estabelecido, mor1alme.nte, digamos, pôr paradei•ro definitivo a esses gravis-
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~imo.s abusos, mas elles se reproduziram, e, d'epois dessa época, o Lloyd re
cebeu do mesino Banco dÜ Brasil rriais 17 . 000:000$000. 

Sommiada a importancia total da su bvenção dé que já fellei, is·to é, -a 
.guantia de 48. 000 :000$, a estas importandas !iª•f:adas do Banco do Bràzil, 
e que attingein a 41.000:000$, importancia sobre as quaes - respondo 
_agora ao l!!pa·rte que me foi dado - nunca pelii emprez,a foram piagos 
j UT'OS ... 

O SR- SouzA E SILVA - Estou na convicção de que têm sido pagos °'5 
juros. 

O SR. PEDRO MoACYR - Seria .o caso de um requerimento . Se esses 
negocios foss·em desveridaveis, se o requerimento fósse viavel , se ·obtivesse 
approvação da Gamara, e, ç!ep·ois, cons·eguiss'e. ·resposta por parte do to~ 

·-verno, o nobre Depi.t\ado veria que não foram P'agos os juros. 
O SR. ÜCTA'V IO RocHA - Foram contados. 
O SR. PEDRO MoAéYR---: ~ãó pagos. - (Ha O'utros a.partes.) 
So,mmadas ás du.as ·quantias, diz·i!a eu, v·erifica-se· que o auxilio pres-

1ado ao Lloy-d Brazileiro attinge a cerca de 90.000:ó00$000. . . 
Senhores.: isto ·é o que podemos apurar d.e momento, em gr:osi;o; sou o 

_primeiro a decla,rar á Camara -que não tenho meios para faze1r computo mais 
r ·igoroso, que talvez d·esse resultado muito mais impressionante. 

Por outro fado , cúmpre tambem obs·ervar que não avalio em ouro, -em 
moéda, todas essas concessões, vantag,ens. e regalias., qüe têm sido prodigali
.zàdás pelo Governo ao Lloyd Brazileirn; mas, se pudessemos fazer um 
calculo approximadq _ de todos -esse·s outros. favores e se os sommas·cerhos 
.aos 90 mif contos, aos qua·es já alludi , teríamos como resultado final, ex
pressivo, dos auxilios prestados pelo Governo ao Lloyd Brazileiro, desdé 
1906 até agÓna, a quàntia de 100 mil éontos de· réis .. 

Para que, Sr. Presidente, s·e gastou t·anto dinheiro? 
Porvent'ura o Lloyd, tendo recebido· 100. 000 :000$ rriais ou menos, tendo 

recebido esta somma consideravel, q.Ue aliás é augmentada ~ posso af
firmar á Gamara - por 1aux·ilios aoi-nd·a ,agora presfados pelo Banco do 
.Brasil (•porque não cess'a ·esse · supprimento de numerario ao Lloyd, não 
_porque s1ua dir1ectoria ·seja d1eshonesta, pois é exercida por um homem 
'probo. que tem estímulos de trabalho e que quer concorrer para o melhepa
ment0 da em preza) , porvenfona, digo •eu, o Lloyd, que· já recebeu 100.000 :000$ 
·e aind0a continúa recebendo, tem corr-e·spond,ido a essa excessi va e clamorosa 
_generosidade do G overno? 

O SR. J OAQU I-M 1PIRES - ,Não! 
O SR. BEDRO MüACYR - Absolutamente-, não. As, qu:ei xas contra o 

Lloyd são .constantes , pe_rmanentes, provadas, documentad·as, de toda a evi
dencia_; o Lloyd não póde ·re Sipo·nder a nenhuma critica ·séria que tenha 
sido. feita ·contra elle. · 

Lembro á Camara que ainda ha po uco tempo os . nobres Deput:ados por 
Matto"Grosso apresentaram um proj ecto ·pelo qwal suspendiam o preceito 
cons.Utmc-ional da cabotag1em naciona1, ·p,ara -que se pudesse fazer a nave
:gação entre os 1portos do Brazil, d:o Rio da Prata e os d,aquelles afastados 
d•a federação , por navios extrangeiros, visito, como os do Lloyd que faziam 
·.a s viagens e o trafego entre as Republicas do Rio da Prata e Matto-Grosso, 
·não cumpriam o seu ·dever, durant'e mezes e mezes ·eSta·vam as ·carg•as atra
·zad,as nos . portos de embarque p11e1juc.l,lcando de manefr a conis~·deriavel o 
cOmmer:cio matto-grossense -e, de' facto, -interrompendo as relações norrnae s 
.entre 1aquella longiqu:a região e o littoral. 

O Sr. Buarque de iMacédo, que ·é . um d.os mais talentosos éhg·enliéiros 
.qU-e o Brasil tem, um homem · que sabe colfocar as . questões eom grnnde 
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1bri lhantismo theorko, veio, a convite da Cornmissão de Justiça, á qual 
··.tinha sido di stribuido o projecto do Sr. GenePOso Ponce, e na qual era éU o 
=r elator, das explicações . _ 
, 1Em subs tan Dià, S. E x . . confessou que re.almente a nav:egação para o 
;Ma tto-Grnss10 -estava int0errnmpi'.da , ·qu e n ão lcHs:punha de nav~os de ipe

,.queno calado piara fa zerem essa travessia entre os portos do Rio da PPata 
we Matto-Grosso , mas que dentro de um .oü dous annos os teria contruidos', 
. pois já estavam .encommendados ·e havia reiteradas. ordens •aos constru1ctores 
]Jara a·pr<essar·em a entrega. . . ' 

Mas a vePdad:e é qúe elle confess-ou todos os erros., . todas as culpas, 
· todos os desastres, tod·as as faltas graves .imputadas ao Lloy.d Brazileiro· 
, Nós não podíamos, ·naquella occasi'ãq , infe.Jizmente, providencia;r · no 

"caso, permittindo .a navegação 1por n.avios extmngeiros. O artigo da -Consli
·tuição é por tal fórma rijo, imperativo, que se oppunha a esta providencia', 
.. 'llliás re-clamada por ieaso de força maior. · 

Os nobr·es Deputados ·por Matto-Grosso não ignoravam d preceito consti· · 
· t:uciona1, mas por tal fórma jul.garam seu Estado ·prejudicado, afogado, suf'· 
focado pelas. grav·es faltas e itf'egularidad·es do Uoy<l. Brazileiro, ·que reL 

.. .q.Uereram que ·essia· medida foss.e consignada. . . . • 
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Foi clamor geral do commerdo. 
O SR. PEDRO MoACYR - SDs. Deputados; ha pouco o illustre re pr-esen

·->tante do Estado d-o Rio de Janeiro, cuja cornpetencia em assump'tOs. naváes 
.,é por todos nós agradavelment·e -reconhecida... ' 

O SR. SouzA E SILVA .,.--- M'uito. agriad'ecido a V. Ex . 
O SR. PEDRO M©ACYR - _. . . perguntou se o Llóyd havia ou nã-o corre\l~ 

··pondido a essa ex0cess·iva generosidad-e do- Governo, manifestada por gross·ái; 
·subvenções que atti·ngirarn até _cem mil contos, 'ª serviços 1prestados po·r 
"e l-le á administração e á nossa so·ciedade. ' 

Se o Lloyd tivesse apenas cumprido os seus deveres, já teria priestado 
::Serviços e nós não teriam os -0 di-reito de - os. exigir maio-res ; ·mais elle nem 
.-seq·uer ·cumpre seus ·e'lementarê s devere·s-. Com esse capHal ·enorme ·posto ás 

,. suas ordens, e a despeito de todos os outrns favores de que goza, o Lloyd 
: fez construir apenas seis paquetes grandes ·e dous paquetes para a linha de 
. Matto-Grosso. 

O SR. SouzA E SILVA - Dous ou tres? 
O SR. PEDRO MoACYR - Dous: foi o depoimento do Sr. Buarqtre-- d" 

_Macedo p-erante a Commissão de Co.nstituição e J nstiça. 
. O Lloyd fez construir S·eis paquetes grand-es, .dous pequenos va pores 
f luviaes . . e sei•s vapones para carga, adqui-ri.ndo cinco vapoTes .da C om'j),'.lnJ1ia 
:de Navegação Cr1uzeiro d.o Sul, quatro da Comp·anhia Freitas, seis d·a Es-
perança Maritima e cinco da Paráens·e. 

· O SR. SouzA E SILVA ~ Augmentou seu material . 
O SR. PEDRO MoACYR - Mas esse material, como reconhecem todos as 

·t echinicos -e profiss-ionaes, como confessam os. ·.def·ensor es do J.:loyd - e 
- ~ua-ndo eu digo d-efensores faço -o sem parti pir is . . . . · -

O SR. So uZA: E SILVA - Quer dizer que ha adve-rsarios do Lloyd. 
O SR. PEDRO .MOACYR - ... -todo ess0e material heterogeneo é deshar

·moni-co, imp.erfe.ito, estragado, gmsseiro . .. 
o SR. SOUZA E SILVA - E sobretudo improprio . 
O SR. PEDRO MoACYR - V . Ex. -diz bem: é sobr-etudo improprio para 

c<OS fins peculiares a que se destinam esses navios nos -po ritos do littoral -<la 
Republica. Exis•tern portos no 1-ittoral da Republica ·que não ,podem ser attin
-gido.s pelos .navios do Lloyd, o qual -não pód·e, com o seu material, levar a 

::nav-egação até lá . 
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.. Os navios mesmos que elle adql,\'irio dessas outras em prezas já estavam>! 
em ;à.dfa.ntado estado de deterioração. 
, 1 0 -. SR. SOUZA E SILVA - De uso. 

. O SR. PEDRO MoACYR - Eram navios demasiadame.nte usados, navios. 
qu«o: .pela sua ·conformação, pela sua estructura, não ser.viam para nossa •. 
navegação· costeira. 
· . J ·anto é · assim que outras .companhias emulas ou adversarias do Lloycf 
preenchem est.e fim iporque têm navios adaptados á navegação costeira e: 
podem percorrer todo o nosso littoral :e ·éntnar em todos. os portos. 

· ' O SR. SOUZA E SILVA - Mas tambem não · têm a variedade da nave.ga
ção ·a •que ·O Uoyd está sujeito pelo seu ·contracto. 

. _;Q , SR· PEDRO MoACYR - Não tém, porque i·ámais contóu com o m.ixiH()· 
de 20 réis. 

· E quando o ·Cóngresso Nacional se kmbrou, na S·essão do anno pas-· 
.sado, . ·cl•e c.onsignar autorização ao Governo pana dar subvenção á Compa
rrhia Nacional de Nav·eg•ação Costeira, que cumpre reHgiosa e esplendida
mente os. seus dev·eres (A•poiados), safrsfa<z endo aos interesses socia·es e·· 
·principalmente do commercio., da industria e .da agricultura dos Esta.aos· 
servidos pe.Jos seu•s navios, essas autorizações não foram utilizad•as J)·e l()· 
.Govern.o. Essas. companhias continuaram a ·viver exclusivamente dos seus . 
. propr.ios recursos, .entregues ao favor . ·pubHco; ao pas·so que o Uoy·d estii 
concorrendo ·com fodas ellas .em desigualdade flagrante de vantagens, por- · 
·quanto; além da subv·énçãp que .r:ecebe desdte 1906 e que devia ser, na" 
melhor das. hypotheses, o unko auxilio ·pr·estado ·pero Governo, r.ecebe quasí 
.que · "d'iariamente, do Banco do Brazil, que é representação do Governo, as: 
.1hai's ·grossas quantias que _elle d·es.perdiça s.em o menor proveito para a : 
causa publi>ca. 

O SR. SouzÍ\ . E SILVA - Despendiça, é um modto de dizer. 
"í" O SR. JOAQUIM PIRES - Consome. 

O SR. PEDRO MioACY - V . . Ex. comprehende que está longe das minhas: 
palavras ·a intenção de dizer ·que .esses d·inheiros. r•ecebidos pelo Lloyd, do· 

·Banco do Brazil, sejam consumidos por fórma d:e•sbonesta ·por quem tem a · 
res•ponsabilidade de dirigir a1quella companhia; não. 

O SR. OcrAvro RocHA - V. ·Ex. se ref.ere ao serviço; faz o melho;r· 
jttizo do presidente do L!oyd. 

'• ,:, • ü 'SR. PEDRO MOACYR - Perfeitamente, juízo aliás que todo o mundo 
dleve faz·er a um homem bom e honesto. O que ·eu quero diz•er é ·que o L!oyd ' 
e&tá intrinsecamente perdido; eHe já v·em torto desde a sua origem; nãi;· 
·iród1e. mais ter correctivos efficazes. Por mais d-i-nheim que se enterre dentro · 
·ct a·s arcas do Lloyd, jámai.s: elle poderá corri·gi.r os seus defe'itos in1rinsecos. 
Foi por isso que a Camara, no art. 53 dia le·i de orçamento vigente, muito, 
sabiamente ·prescreveu que o acervo da Sodeda.d.e Anonymá Lloyd Brazil·eiro 

.-1;1 ~0 podia ficar encorpara.do definitivamente ao patrimonio .nacional, mas· 
.qi.te foss•e ar rendado por concurrencia publka ou vendido a nacionaes orr· 
;emprezas naciona.es. 

Sr. Presidente, lembro·me perfeitamente do debate ha·vido no seio da · 
.Commissão . de Finanças a Pespeito do Lloyd e da subvenção a outras com
panhias de navegação. 

•Essa subvenção 'ªº Lloyd foi da.da mediante a:ccôndo attinente ás outras 
'medidas ·analoga·s. Foi permiti.ido daT •esse auxnio ao Lloyd por mais 18"' 
a:nnos, comtanto que as outras companhias tambem tivessem as mais ra
zoav.êis 'subevenções dE;ntro dos termos das propostas feitas por varios:
D.eputados. Nessa .occasião foi declarado ·no sefo da Commissão de Finanças 

•, · oue· nem mais vinte mil réis seriam dados ·em auxilio do Uovd pelo Governo,_ 
1Jlrecta ou indirectamente, aJ.ém da subv.enção. Havia-se fixado o saque • . 
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À Com.missão de Finançãs -disse, e a Camara votou oom bôa fé a subven
ção, que dahi em deante o Governo não queria mais nenhuma relação de au
xilio pecuniario com o 1Lloyd. 

Mas a verdade é que estes excellentes i-ntuitos da Commissão de Fi
nanças d.a Camara e ·do Congresrn foram burlados pela acçào ·posterior da . 
administração. O Lloyd continua a ser uma sangria do Thesouro, porque 
a subvenção q.ue tinha sido concedida não -entrava para os seus cofres. A 
subvenção não existe e não .se justifica o .ad.eantamento de rnovos auxilios 
ao Uoyd. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Este é que é o mal. Effectivamente a sub
venção não entra .para os cofres do 1Lloyd. 

O SR. PEDRO MOACYR - Essa subvenção pel;o prazo d.e 18 annos ·era 
dada para garantir uma operação de credito, afim de solver a divida que 
tinha o 'Lloyd para com o Banco do Brazil. Ahi está. Esta subvenção de 
18 annos, concedida por 18 anno s•, era dada a·o Uoyd com a condição do. 
Lloyd basiear soibre ella urna operação de crecfüo paria liquida·r a sua 

conta ·com o Banc·o, do Brazil. 
Eu pergunto aos nobr·es Deputados, ao rnustre relator: fez-se qual

quer operação d-e credito baseada nessa ,subvenção? 
O SR. RIBEIRO . JUNQUEIRA - Não. 
O SR. PEDRO MoACYR - Não s.e fez, responde o re:lator; não se liquidou 

a conta com o Banco do Brazil, e por outro lado, não s·e tendo f.eito es.ta 
operação, incorporou-se o Lloyd ao patrimonio nacional. 
· Qual é a situação· actual do Lloyd? E' uma em preza anendada? Não. 
Vendida? Não. Administrada p·elos seusi accionistas? Não. 

O SR. SouzA E SILVA - Nem tão pouco ·officialmente. 
O SR. PEDRO MoACYR - E' i.:ma empreza hybrida adrni·nistrada mon

struosamente: é unia companhia anonyma e não é. Está para .ser arrendada 
e não está. Está para ser vendida· e não está. 

Os jornaes annunciam diariamente as conferencias havid·as. entre os 
membro.s da directüria do Lloyd e os ministros da Faz·enda, da Viação e o 
Sr. Presidente da Republica duplicadamente: são co·nferencias em qu·e se 
dis·cutem os assurnp'tos -concernentes ao Lloyd. Os - j ornaes dão as noticiaB 
dessas 1con ferencias e dizem que serão dadas ·as 1provi-dencias dentro de 
poucos dias. ·Pas,sa.dos os dias, :nada se resolve, e nova•s sangrias são dadas 
no Banco do Brasil 

Era o caso de perguntar ao nobre relator do orçamento da Viação: fez
se tanta questão da subvenção pe1o prazo de 18 -annos e durante um anno 
já não se fez a: suspirada operação 'êr · 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Que me conste, não. 
O SR. PEDRO MoACYR - Um consta de V. Ex. corresponde a uma af

firmat-iva peremptoria, porque a .palavra de V. Ex. tem cunho offkial. 
·O 1SR. OCTAVIO ROCHA Consta•me que o Governo 1-evantou um em-

prestimo. 
O SR. PEDRO MoACYR - Eu pergunto ainda: ond·e está a verdade? 

Está ao .lado do nobre Deputado que olha com certo sorriso significativo , 
dizendo que a operação foi feHa, ou com o orgão official da Commissão 
de Finanças, d·eclarando que essa operação n_ão foi feita? 

10s no·bres Deputados me relevem a falta: eu prefiro estar com o re
fator. 
· O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Muito bem. E' que deve estar com a razão. 
E' bpm venti.Jar esse caso. 

O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. faz bem em desejar que se faça a luz 
sobre es;se caso. 
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Essa subven ção a que estou me referindo é a. que está consignada no 
art. 53 do orçamento v!gente para o ·exercício actual. 

O SR. SOU ZA E SILVA - ·Para que se fizess·e a operação ., 
O SR. ·PEDRO MoACYR - · Estamos no dia .de Natal de J9.12. Estão quasi 

deco:r.rid·os os doze mezes d•este exercido. , O relator da Commissão de Fi
nança.s declara peremptoriamente á Commissão e á Gamara com a r es
ponsabilidad·e do seu nome, muito justamente considerado por todos nós,. 
e c·om a responsabili·dade do Governo, com a qual el!e e a Commissão de 
Finanças •são so1idarios e ao qual não póde deixar de ouvir para prolação 
e votos da, Camara, que es•sa operação não foi. feita. 

·Portanto a presum pção juris et jure é que a operação não foi feita. 
Ora, · Sr . Presidente, o Lloyd tinha uma grande urgencia , umà · necessi

;dad·e indeclinav.el de ajustar ·essa conta com o Banco do. Brazil •e de re
c eber essa subvenção, ou que o Governo .Jh'a d•és.se para sobre ella bac 
sear uma 01p·eraçào de cr·edito da quantia cones·pond·ente. 

Havia urgencia, todo mundo batia nessa tecla da urgen cia aconselhada 
pela Commissão de Finanças o anno passado. 

Entretanto é ·passa do um .anno; o L!oyd precisa do dinheiro do Banco 
d.o Brazil, m as não precisa, de subvenção do Governo nem de operação de 

.credito bas·eada: na palavra do Governo. 
Razão m aior assiste á minha emenda nesse caso. 
Tudo· isso quer dizer que o Congresso Na'Cional votou um a medida in

nocua, ocio.sa e su1p0erflua. 
. O Congress.o quiz dar ao Lloyd uma 'Subvenção para sobre essa sub
venção, caku!.ada em g.rosso, pelo prazo de 18 annos, o Governo arranjar 
dinheiro na praça ou no exterior, liquidar a conta com o Banco do Brazil, 

i ncorporar o . Lloyd ao patrimonio nacional ou vendei-o em concurrencia 
publica . 

Nada disso foi preciso, àisse a Commissão de Finanças. 
iA s ituação que julgava das mais negras e que devia ser encarada com 

c.erto pessimismo, ·estou vendo que é bôa. 
O Lloyd não . precisa d,e dinh eiro! 
Mas, S·r . Presi.dent·e, eu fiquei , como se di·z, de pulga na orelha co m as 

de.cl arações ou com os ·apartes dos n obres D-eputados. 
1Não sou v ersa til; amnca venho á tribuna ·para me ma nifes tar com 

l eviandad·e sobre ·qualquer assumpto; e · pr.ocuro sempre pesar o cri terit> 
bom ou máo com o qua1l subrnetto questões ao meu estudo . 

.Mias estou quasi a mudar de opinião ou ant·es vacillando. Entre /[leis 
deux mon c0ieur baJan~e . 

Não sei si o relato·r da Commissão de finanças tem razão. 
'Preci so a·qui fazer Ulm bocadinho Ide psycholog.ia. 
'Notei , a proposito dess:e caso, na 'j)hysionomia do relato r da C om mis

são de finanças, nos seus 'Prim eiros aparfes, affi.rmando que n ão tinha 
si·do feita a operação, um certo tom ,de indec.isão, uma tal ou qual vacil
lação; ao 1pass.o que do lado daqu elles Deputados que deram a·partes c<0 n
t rarios notei um tom ·decisivo e peremptorio ·que me impressionou sobre-
modo. · 

O SR. ÜCTAVIO 1RioCHA - Eu dei o a.parte dizendo que consta. 
O S R. PEDRO >MOACYR - Mas o consta de V. Ex. foi mais perempto

r io e decisivo do· que a affirrnação do .nobre relato1r da Co:mmissão de Fi
nanças . Será talvez questão de temperamento? Haverá mais um gato e n
cerra:do? Ter-se-ha feito , ·á revelia da critica e da decisão da Camara dos 
Deputados e da opiriião pu~lica, mais um negodo ? 
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o SR. ÜCTAVIO ·ROCHA ~ J\llinha initenção, quando aparteei, não foi essa 
-d,e negocfata. Queria frisar bem que o Lloyd é um cancro do Thesouro . 

O Banco do Brazil não deixa de ser tambem . um cancro do · Thesouro, 
e c·ome o Lloyd por uma perna. 

O SR. PEDRO lVlOACYR - E' um bom filiho o Banco do Brazil. Attingiu 
a maioridade, tem v;igor, é um ra:paz vigoroso, que ampara o pae, na sua 
velhice. O Thes·ouro tem su1as difficuldades, manda buscar no Banco do 
.Brazi l ou manda que entregue ao .necessitado, que, no caso, é o Lloyd. 
Po;;tanto , não tem razão o nobr·e neputado ·em ld;i"Z1er que ha dous can
cros; ha um cancro , que é ·o Lloyd, e ha um medicamento -ou. um paliati
vo para ·esite ca•ncro do 1L!o}"d, que .é o Banco do :Brazil. E quem faz a re
ceita e é o clini·é0 ·é o Governo. 

•J\llas teria sMo feita a operação? Estou quasi obs·edado por essa pre
occupação. 

ü Governo teria feito essa operação dos 30 . 000 e tantos contos, moe
da papel ? Para onde teria i·do esse dinheiro? 

O.nde teria sido foi ta essa operaçã·o? Com qu·em? Den tro do paiz? 
No estrangeiro? Em que praça? 

Isto não -constará da escripturação do Thesou1ro? 
A Commissão de finanças, realmente, não tem obrigação de me düer 

nada · a r·espeito, porque já diss,e que a operação não foi feita . 
A operação não foi feita. E, portanto, .o Governo julgou-a desne

cessaria. 
O SR. J OAQU IM PIRES - E' porque julgou desnecessaria a subvenção . 
O SR. PÉDRO MoACYR - Po rtanto, está approvada, pela Camara, a 

emenda, na sua 2" parte, tem desap·pa>r·ec·i·d·o a subvenção ao 'Lloyd Brazi
leiro, porqu1e o Governo, 'durante um a.nno, teve a seu dispor uma operação 
de ,credit;o, bas•eada sobre a .subvenção ao Lloyd, e não fez nad·a, limitou
.se a dar dinheiro ao Lloyd, pelo Banco do 1Brazil, ·para as necessi·dades 
mais importantes, mas não fez a grande operação. Portanto, não é mais 
precisa a subvenção . 

·Com ·este argumento, venho reforçar 'aquelle que apresentei ao exor
<Ha r as nünhas observações, que o Ll·oyd Br.azileiro não é m'ais, em rigor 
jnr,idico e de facto, uma socieid,ade anonyma, mas é, apenas, uma emoreza 
dirigida pela administração publica. qu.e .seu acervo já está incorporado 
ao patr.imonio nacional, .não ,póde mais ·re-ceber subV'enção, pürque ser-ia ·O Go
v.erno dar subv·enção a si mesmo . 

O SR. S10 UZA E SILVA - Devo notar que o· Banco do Brazil não é o Go
verno, não é mais o Thesouro, C·orno era anterioPmente, e foi V. Ex. mes
mo quem menc.ionou este facto. 

O SR. PEDRO MIOACYR - Não estou diz·endo aue a subvencão d·e q111e 
trata o art. 53 da lei actual seja. dada pelo Banco- do Braz.il. Não; o Go
verno d.ará subvenção, tirando-a do Thesouro. 

O SR. SOUZA E SILVA - A conta é do Lloy.d com o Banco do Brazil e 
não com o Thesouro. E.' cousa mui-to cjifferente. 

O SR. PEDRO J\1/oACYR ~ Não, o Thesouro terá de liquidar com o Ban
co do Brazil aquillo a.ue emprestou ao Lloyd. 

Sr . .Pr·esidente, ficou verifica.do pela·s declarações do Sr. relator do 
orçamento da Viação que, apez,ar da autor.ização concedi1d.a para o levan
tamento de um emprestimo, baseado na subvenção de 1. 100 :000$000, ouro , 
ao prazo de 18 annos, isto é, 33.000:000$, papel, .este novo recurso n'ão· 
foi d.ado. 

Mas, mesmo qu·e o fosse, com esse ·dinheiro e c·om o que está o Lloycf 
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rece·bendo diariamente ·do Bar.co do Brazil elle não podia fazer face ao 
pesa:d.issimo encargo da reconstrucção da sua frota. 

De modo que o Lloyd, sejam quaes forem as ·subv·enções para •elle de
cretadas, ·está condemnàdo a um f.atal anniquilamento. E elle só póde 
salvar-.se desse anniquilamento total ; que, sob · outro as·pecto, é tambem Ô 
anniquiJ.amento de quem lhe empresta o ·dinheiro, el!e só poderá salvar-s·e 
pelo arrendamento med.iante concurrencia publica, ou venda do seu ma
terial. 

A somma que o Lloyd Brazileiro teria actualmente de despender para 
reconstruir a sua fróta é consideravel. 

Quasi todos os navios do L!oyd estão àctualmente imprestaveis; mui
tos estão .encostados e soffr.endo reparos .no dique; •e, sejam quaes f.orem 
os reparos que soff.ram, quando voltarem á actividade ·da nav·egação, es
tarã-o suj-ei.tos a outros desast.res. 'E, afina .J, ao cabo de um ou dous anno~, 
serão julgados compl·etamente imprestaveis. 

Eu sou, até, um· pouco o·pti.mista neste calculo. 
Outros navios, que não estão so·ffr.enic:lo concertos ou reparos nos di

ques, não são, como ainda bem pouco diz·ía, com sua prof.iciencia ha 1bitual; 
o .nobre Deputado Pelo Rfo de Janeiro, .não são apropriados aos fins a 
que se destinam; são navios de construcção atrazada. 
· Q SR. SouzA E SILVA - V. Ex., _na sua e numeração de desp·ezas, es
queceu-se d·e incluiir as das officinas de Mocanguê, officinas modelo, as 
primP.iras da America do Sul. 

' O SR. CALOGERAS - ·Póde ser vercl.ade, assim como lambem é verda
de q.ue duas das linhas .novas, estalbel·ecidas antes de · uma certa ph.as·e de 
sua direccão pelo Sr. Buarque r1e Macedo, deram r·esuJ tado. Por exem
plo, a Jinfi.a norte arrier.icana,' linha aue levou o sr·. Buarque de Macedo 
a estol:lel·e cer uma linha para det·erminados mortos da Europa. 

F' verr1,ad·e ane houve resultados narciaes. mas, tomar1o 0 res11Hado 
elas ooeràções do Lloyd, no seu conjuncto, verifica-se a.ue elle deu áJ'!f'cit. _; 

O SR. SouzA E SILVA - Tende a melhorar assim que as novas officinas 
estiverem •c0ncluidas. 

O SR. PEDRO MOACYR - ·Não affirmo pronosicões sem dar a ·orova. 
A minha orcioo,.ição foi aue: mesmo com ;o produccto .desta subvencfo não 
utilizada, segunrlo a confissiío officia] e com auaesauer antros a11e aurrmen
tariam ·Pvtraor riinariamente os enc.arl!os '10 Tl->es0u.ro. o Ll(wrl não noderia 
<leix-ar rle consumir rnrnmas considerabilissirnas para mod.ificar seu ma
terial. 

Do rnoteriol fluctuante rln Llovrl, a li ás b em reduzido. é uma nartP. ain
·..i.,t a-0roveitavP.l, mas as unida<les aue se p,ncnntrarn .em hom estado s6 nó
r1em ser nti]i7:adgs .rnomentaneamP.nte. a titul0 nrov.i·s,orio. taes o,s erros 
commettif1ris na construcrõo. oüanclo ~e t"m em v;sto. o.~ fi01s a 1111P. P.fa•m 
estes no"ios rlP..otina<"los. TPhre7. pote j.a phi n maior '1ns defeitos do Llovd: 
é ·que eHe .11~.o tem 119vios oclenua<"lns aos fins rla emnreza. 

11\e f.octo . os vanores ílri T:.lvivcl. d.'J sn1, -cnmo hem ns n0hres n,en11taílns 
rl0 Rin r.rondP.. rnmo .oP·hp torl'l n rn1rnrlri. r.heirnrn Pt~ oo Rio <'rande n(l 

C:::111, hoven:cln Phi tran~bordo de mer·cadorias e · passa12"eiros , para a •co.n
.tinuµf";;" rlq vioo:em. 

· /\~.si101. nRrlq_ niRi .c:: .,,c.+·nr91 rl" n1ftt:> ~s f'. ::ira-R~ rlP: .ct\n~rlq.c: !'.I P~~P~ -r1011ct 

>:iortns pho11,'1nn:ire·rn n T 1riv"1. nrpf.erinrl0 "ª"nrPs r111e as trans·oortem c'li-
feCtRmP.tifa.. ~P.·m R p,nnrme .rlo~"pnt".lçrpm . (li"\ tT'~n~hnr.-1'1. 

1:'1c: ,...nnin ~P: AX"'1:rR. p11tr,e n11tr~c:; razões, ;::i. prefere11cia d!'.! ·~a 
pi:tnh:~ )\l~(':t"\n:;:il rJ .a. l\T ~:n1c.cr!H';:;f'l ("'"c.-tPÍf!'.1, 

.. Os nav:0s desta comn:i.n\'> i<t fa7,em suas v!agens com refü>:iosa 

á Com-
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;li.dade; seus vapores sabem daqui .ás .quartas e sabhados, preci.sament·e a,o 
:mei·o dia, ao passo que os vapores ·do L!oyd vivem transferindo .fa s sabidas, ' 
~ isto de longa data. · 

Uma das vantagens alcanÇadas de modo definitivo pela Companhia 
.Nacional d·e Navegação Costeira , sobre sua competidora que ·é o Lloyd, 
consiste na precisão e reguilaridade d.as viagens. 

A!.ém disso, corno seus navios sã10 construidos de forma a p0derem 
.alcançar todos os. p.ortos d·a linha, não ha, como ainda ha pouco disse o no
.bre Deputado , ·o irnmenso inconveniente de transbordo das mercadorias "e 
.dos pa:ssageiros. · 

A Companhia Nacional de Navegação leva normalmente os seus na:
vios até Pelota·s e .Por.to Alegr.e; os navios podem facilmente transpor a 

,b ar ra; á barr.a lhes dá sempre agua para a entrnda e dalli vão, com rap,i
dez, a;té ao p.on.to terminal da linha, d'e modo que o comrne·rcio expiortado·r, 
quer agrico1'a, quer industrial, acaba por pref.erir os vapores da Costei·f.a e 
.,por abandonar os do Uoyd, cujo desprestigio, si não é tão grande nas H
·nhas do suil do Brasil como nas do norte, em todo o caso é sensível, ::U tal 
'ponto que estou informado d~ que muitas e muitas casas das pr a'eas do 
.:Rio Grande, de Pelotas. ·e de Porto Alegre querem ouvir fallar d-e tudo me-
'.nos do Lloyd para o transnorte de suas mercadorias. • 

Eu disse que o Lloyd havia mand,':l'do Construir seis grandes pa ·qu·ete~, 
dos quaes tres foram .d.estinaodos ao s erv.iço da linha norte-americana'. Mas 
,a experiencia, so•b o punto de vist~ technic•o, demonstrou que esses navios 
não tinham •as dimensões necessaria:s, eram pequenos de mais, e dahi o 
-insucces<o e consequentes nreju.izos s offridos D·elo L!ovd. . . 
· · A linha em si podia da.r, J)Orqu•e tinha si·do bem id.éada, bem concebi
·da ; mas -a sua execuç ão foi má, p•orque o Lloyd d everia ter manda·do . fa.,·er 
navios maiores, mais apropria·dos para a longa travessia daqúi para os Es
·tados Unidos. 

Esses nao11etes destinados ·á navegação ·i,nternacional estão s·endo hoj.e 
·utilizados n~. J.inha ·d,P. Paysand1í . 

O SR. SouzA E SILVA - Talvez com melhor resultado. 
O SR. PEDRO MOACYR - Em t1odo o caso, o no:b1re Depul;:ado ha· de 

-concor·dar em .oue houve um grave •eno inkial na construcção desses na· 
-vros nara a linha norte-arrneric·ana. 

Excluindo- esses tres navios , empregados agora :na linha d.e Paysandíi , 
·6 Ll oyd dispõe apenas · de tres ou1tros para fazer ·O serv.iço de todo o norte 
.d.a Republka, de Estadns grand·es como a Bahi~ . .Pernambuco, Pará. Ama
·zonas e 011-tros, e de Estados p·equenos como Maranhão, P.iauhy, Alagoas 
-e outros . Isto equivale a. confessar oue elJ,e nfo ·preenche el:ementarmente. 
cas condicões do seu contracto .nem sati-s-faz o interes·se publico . 

Ü SR. JOAQUIM PIRES - ·E' a .absoluta. ver·dade, tanto qu;e O norte está 
,.-cl amando diariament.e. 

O ~R: PEDRO .J\lliOACYR - .Di·z muito bem ·o no'bre Deoutado ; tanto .ist-0 
·é verrlade aue ahi estão as constantes reclamações do norte. 

•Por outr"s p::ilavras: ele facto ·não ha. CO'rnmunicações revulAres-, nor
·maes cnrno rl.ev.erfa.m exi·stir, dada a imp·ortancfa de sua pooulacão , a im
-nortan "'" c~d.a vez maior ·d·o "eu -Dommercio e cl'1 s11a <exnortação. · dada · a 
i n:tensificaciio c.rescente da vid~. ·econnmica ·e .sacia\ do Brazil, entre a sua. 
C apit'll ·e -" SI'! grand·e nnrcãn de territorio· nacional. 

A_ "ernqde aue rPsulta. nP. torlas estas observR.çÕes é que " entreg,a do 
-tirivil eiHn de navesrncão 'IO • L!ovrt ; ooroue equival ~ '1 ·um oriviJ.eQ"in t'l · sub-
11en~.inn~r Fsta comnan'1''1 e deixar outras ao desamoaro. co,nstitue uma 
"llerdadeirn interce.pção das communicações entr·e estes po'rtos importantes · 
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do litto1:.a1 da Repulblica. E' verdade que _ o Lloyd dispõe d.e outros navios;; 
que constituiam o acervo da antiga companhia brazil·eka. 

1V. Ex. · sabe que o Lioyd Brazileiro passou por varias rnodificaçõe$ . 
até -chegar a ser o Lloyd na sua denominação, nos se1us fi.ns actuaes. Mas,. 
os· vapores d-esta exti.ncta ·Companhia brazilei ra, to·dos elles, se•th •excepção·· 

.alguma., te-em mais <l·e 25 annos de serviço continuo. 
O no•bre De_p11 tado Sr. Souza e .Silva, marinheiro qu1e é, sabe qu-e mn:.: 

navi-o não póde resistir a est•e longo prazo de serv-iço. Ora, todos os na--
vios do a.ntigo -Lloyd ·estão nestas pessimas cond-içõe·s, s·endo que os me-
l·hores estão nas condições por mim já descripta_s. O que é o acervo do .. 
Lloyd? EU.e -nada vale. . 

O Lloyd , ao envez de tratar da reconstrucção .cl,os seus nav-ics., deveria : 
fazer uma acqui.sição radical e corn'P'leta de navios- novos; não teria deo 
·i'eformar, mas sim de ·substituir a su·a, frota. 

O SR. SOUZA E SILVA - Perfeitamente de accôrdo. 
O SR. rPEDRO ,MoACYR - De qule serve remendar, concertar, repamr

estes navios, si estes concertos são inuteis e taes d.espe·zas irnproductivas,... 
si.não criminosas? 

Senhores, raciocinemos -com - calma. Não se trata de urna questão po--
litica, ma-s s-irn de um ass-urnp.t'o que deve interessar a todos nós ·brazileiros • . 
E' urna . questão nacional . · 

O SR. SOUZA E \SILVA - De irnportanc·ia capital. 
10 .SR. PEDRO MoACYR - · Mas, Sr . Pr-esi·dente, porque -se :ha . . a,e d·ar uma: 

swbvenção .a urna companhia que está cm:i<demnada, qu-e não tem mais ma
terial ·capaz, todo ·elle esgotado, cuj.a riqueza é -rep-resentada pelos seus ; 

._diques e pe.Ja 'ilha d-e Mo·ca.nguê, que ·vai-em 15 mil contos, segund·o a es- · 
'iirnativa feita por um profissi-onal compette.nte? 

O SR. SouZA E SILVA - Valem mais . 
o SR. PEDRO MOACYR - Tal.vez valham mais. 
·Estes di ques· e e-sta ·iJha qu.e valem cerca de 15 mil c-ontos são a pe- · 

rola do Lloyd . Tu do o mais é pingo d'agua, tudo o mais é p·erola falsa, 
é Iatão, .é plaquW!t, não vale nad,a . E' um :v.erdadeiro crime, polfta·nto, sub-
vencionar-se .uma c-ompanhia que tem demonstrado systema'tica incapaci-· 
.d.ade, que não •se póde agu-e ntar, apezar das poderosas injecçõ <; s ·de ;serum· 
ministradas ·pela seringa do G overno, qu-e tem, no seu acervo, navios com· 
m ais de 25 annos , que sob o ·ponto -de vista technico naval •estão _condem_na
dos e que, portanto , não podem pre.encher os fins a que estão destinados. 

-Co mpreh-end o que s-e possa e s-e deva subvencionar uma. companhia que-
tenha condições d e .. vi abilidade, que tenha recursos naturaes, que tenha· 

· forças intrinsecas. Afoda--se a quem é util ou a. quem pode ser factor de 
uti:lidad-e . Mas ajud a,r-se a quem está completamente anniquiladp, põde· 

·ser obra d e caridade, mas mão é obra de Governo, 
·Go verno, -que é aoenas um condensado.r, um ·coor-denador d.as en-ergias · 

·sociaes, gov·erno SÓ ajud.a, ·SÓ dev-e ajudar a quem trabalha, a qu.em póde · 
off.erecer condições de segurança e de progresso. 

Or.a, o Llov-d Brazil·e·iro não offerec-e estas condições: é urna -emprez-a .. 
·qu·ebrada, fallida, .em que todas as direcções naufra.gam. e i·sto serve para· . 
m'óstrar aue o mal não provém das directorias, e -sim de um cornpJ.exo d·e .. , 
caiusas, algu1rnas das quaes procurarei hoi e examina.r. 

ü SR. ÜCTAVIO RocHA - De uma série de erros accurnulados. 
O SR. PEDRO MoACYR - Perfeitamente. 
O Llovd tev·e a direcção do Sr. Buarque de Macedo, que é tido como

bril1hante theorico, mas sem capacidade prati ca. Não sei até qué pontlJ> 
"li: a·ccu-sação é justa ou injusta, .mesmo -porque não tenho cornpetencia parm: 
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aquilitar do valor de tim wgenheiro como o Sr. Buarque de Macedo; mas 
a verdad·e é que, .s.oib a direcção· de\le , theo·ricamente bo·a, praticamente des
astrosa, si .o querem, o Lloy.d se enterrou até os olhos . Não houve dinheiro, . 
fornecido pelo governo, que o pud.esse s.alvar em suas. crises; durant~ 
longos mezes os navios cbegavam a ser a·prisionados, detidos, embargados 
nos portos do Rio da Pr·ata, porque não tinham dinheir.o . para .pagar as 
mais insigni fkaDtes contas :ct.e fornecimento e de carvão. 

A band·eira brazile!ra chegou a passar pelas maiores vergonhas, por
que tremulava no topo da ré dess·es navio.s, · e a bandeira cobre a carga ... 
A· nossa nacionalid ade se desprestigia·va, .o nosso gov·erno soffria os mais 
rudes golpes. no seu conceito, porque, sendo o Lloyd uma •emp.reza .sub
venciona·d'a pejo Gov·ernn , achando-se todo o mundo convencido de que este .. 
se encontrava ·por trás da referida empreza, quando o Lloyd nãopagava. 
o calote,. era isso imp utad o, virtualment~ ao governo braz ileiro . 

·Durant.e longos mezes, disse eu, na administração do Sr. B·uarque de
Maced o, a situação do Lloyd foi esta: não tinha como pagar o.s fornece

-.dores; as. redamaçõ-es <los passageiros, contra mão tratament.o · a bordn, 
eram cons~ant1es,, e •até di1stó ha documentos pubHcados n~. imprensa da C'a
pital, reproduzindo taes reclam açõ·es, lav.radas a bordo. As tr-ipulações não · 
eram p 0agas em dia; as gréves fre quentes, .e freq uenilBs· lambem, \ipso 
faoto, as intervenções c;la policia, as ·acoommodaçõ·es com tripulantes e em-.. 
pr.egados, ac.commo·dações que · sempre termi.navam .por novos pedidos ou 
supplicas ·de dinhei.ro ao governo. Vinha .o gov.erno, entrava com .outras 
qu antias, abafava aque-lla cris·e,_ mas, no fim d·e .semanas, de mezes, no ma
xim o, a crise se reproduzia, a1ggravada, a exigir nova.s sangrias do The
souro. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Por isto, dis•se que foram err-os accumulados .. 
O SR. PEDRO MoACYR - E di sse muito b'em: o Lloyd é victirna de uma.· 

E;l~rie de .erros accumulados, ,e estes ~e amontoaram por tal fórma e são-· 
·tão grav·es que não ha mais salvação para oc..- mesmo Lloyd, sinào no seu 
immed iato arrendamento, ou na .s ua .immediata venda. 

0 SR. 0CTAVIO ROCHA - Com liquidaçào prévia da divida, não? 
O SR. P EDRO MoACYR - V. Ex. suggere um aspecto , intere ssante. 
O SR ÜCTAVIO RocHA - O assumpto é de ordem nacional, convém mes-, 

mo que seja discutido, es:clar·ecido. 
O SR PEDRO MOACYR - Ou o Governo liquida com o Banco do Brazil 

a qui;\lo que mandou- da,r ao Lloyd , 1e entrega então ·este, livre e desem-· 
baraçado de qualquer onus , ao arrendatario, porque o .LJoyd está em pe· 
nho r a·o Gove.rno , ou então entra em qualquer composição ou ananj o com 
os comp r·adores ou arrendatarios do Lloyd . Ha muita combinação intelli-
ge nte e uti l a se fazer . 

O SR. SOUZA E SILVA - O que é preciso é que se faça. 
O SR. PEDRO MOACYR - Perfeitamente; o que é preciso é qu e se faça .. 
Supponhamos que o Governo .encontre pessoa ou empreza que se quei-

ra encarregar do Lloyd tomando a si fazer um accôrdo com os credores ..• 
O SR. SouzA E SILVA - V. ;Ex. duvid·a que encontre? 
O SR. P EDRO MoACYR - Póde p·erfeitamente verificar-se essa situação._ 
Qualquer pes soa que se proponha a arrendar ou comprar o Lloyd póde 

entrar co:m o Governo em accôrdo d irecto dizendo - DéEtes ao Lloyd Bra- · 
zileiro tanto , pois bem, eu vos pago isso com 30 ou 40 º\º de a•batimento,. 

" ou então e·ntrar em accôrdo com o Banco do Br·azil, que foi o fornecedor .. 
directo do d·inheiro ao Lloyd. 1 , ' . 

'Ü que é precis·o é que se trabalhe ness·e sentido e que não fiquemos" 
nessa trapalhada, em que nos achamos ha mais de dous annos ,. em urrr. 
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"becco sem sahida, sem encontrar uma soluçfo razoavel para os interesses 
<lo Thesouro gravemente compromettidos na questão e para os interesses da 
.socie·dade em geral. 

O art. 53 da lei actual do orçamento está .r.edigido de fórma obscura, 
·.que se presta a duvidas e interpretações varias. 

Diz o artigo: 
"-Fica o Poder Executiyo autorizado a conceder, pelo prazo .de 18 annos, 

.á Sociedade Anonyma Lloyd Brazil.eiro uma subvenção annual de 1.100 :000$, 
ouro, ou a effectuar as nece.ssarias operaçõ.es de credito para liquidar as 
dividas da mesma, incorpora~nd-o o seu acervo ao patrimonio nacio.nal e ar

.rendando-o .em seguida, mediante concurrencia publica, ·ou vendendo-o. Na 
primeira hypothe.se, a subvenção poderá ser dada •em garantia de uma. ope

_ração d·e credito des•tinada a solv·er os compromissios do Lloyd para com 
o Thesnuro .e o Banco do Brazil." 

Que hypothese é esta primeira? 
· A primeira ·parte do período consta de duas orações: a 1" diz; "fica 

-0 Governo autorizado a conce·der a subvenção tal" e a 2": "ou a effectuar 
,. as neces·sarias operações de e.redito para arr•endar ou vender". 

Penso que es.ta palavra, n·a primeira hypothese da ·Segunda parte do 
.Período do art'.go , se refere ás duas hypothes·es de venda ou de arrenda
mento .. 

O SR. SouzA E SILVA - Exdue a subvenção? 
O SR. PEDRO MoACYR - Não; diz que: "a subvenção poderá ser dada 

·em garant-ia". Que quer dizer isto? 
Parece que sómente na hypothese de incorporação do Lloyd e subse

quente arrendamento por concurrencia publica é que se póde dar a subven-
ção em garantia. ' 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA -0 Aliás, entendo que não era cas·o de concur
. rencia publica. 

O SR. PEDRO MoACYR - Mas é o que estabelece o artigo. 
No caso d.e venda d.o Lloyd, .não se dará esta subvenção ou pelo menos 

.. esta ,gu1bv.enção não poderá servir de base a uma operação de credito. 
O artigo está rd:gido de fórma obscura. 
O •SR . JOAQUIM PIRES - V. Ex. não entende que a ·subvenção é dada 

·para o pagamento das contas já existentes, isto é, contas anteriores asse~ 
guradas pelo Banco? 

O SR. PEDRO MoACYR - Perfeitamente; e foi este o pensamento da Com
·missão de Finanças; e da Camara, quando se elaborou este artigo. 

A subvenção era dada para servir, ou não, de base da operação de 
credito, era dada para este fim - a liquidação d·e contas com o Governo 
.e com o Banco do Brazil. Liquidavam-se as- contas e o Lloyd em incorpora
do a.o patrimonio nacional; em seguida o arrendavam po·r concurrencia ou 
.o vendiam. 

Mas o artigo está mal redigido, porque parece que apenas em uma das 
'hypothes•es, isto é, na hypothese do arrendamento, é que a subvenção po
·deria ser base da operação de credito, da liquidação de contas do Thesouro 
.e do- Banco do Brazil. 

Esta segunda parte é até superflua. 
O artigo devia ser redigido por outra fórma. Isto eu digo para provar 

•que a minha emenda, salvo melhor juízo, está melhor redigida. 
O artigo devia ser o s'eguinte: "Fica concedi·da a subvenção mensal 

·ou animal de tanto, ouro, etc. servindo de base essa quantia ás necessa-
-rias operaçõ.es de credito incorporando-se etc.". . . · 

Do modo pelo qual o artigo está redigido parece que só na hypothese 
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tlo a.rrendamento , mediante concurrencia, é que a subvenção poderá ser to
rnada por base da ope-ração de credito. 

o SR. JOAQUIM PIRES - Quando é o contrario. 
O SR PEDRO MoACYR - Quando é o contrario. Tudo isso me leva á 

,convicçã-o de que esse .artigo precisa desapparecer, ou ser substituído po.r 
.outro mais clar'amente red[gido., em que se digam as cousas e-orno ellas 
devem ser, para o interesse publi·co. 

Sr. President~ nãp pro•seguirei nesta ordem de consi·derações, sem, 
·data venia, manifestar o meu aggravo, •que ahi é o aggravo do interesse pu
blico, á honrada Commissão de Finanças, especialment·e !!'O seu relator, por 

terem sido na terceira. discussão do o.rçamento da Vi.ação reproduzidas va
rias auto·rizações para o exerc.icio •vindouro, constantes do actual, tendo 
sido entretanto cnrtada a de n. 10 d·o art. 52 da lei vigente, de 4 d·e ja-
111-ei-ro de 1912,, que consignava subvenção á Companhia Nacional de . Nave
.gação ·costeira. 

Isto não é justo . .. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Cortou injustamente. 
O SR. PEDRO MoACYR - . . . e decla.ro á Camara que não quiz com 

'OS ·collegas da bancada do Rio Grande do Sul, eu, pelo menos , não qui.z 
pessoalmente ap!'esenrar emenda nesse sentido, para que o meu procedi
mento não soffresse interpretação contra a qual eu chegaria a uma re
acção extrema. 

V. Ex. sa•be que, tratando-se como se trata d.e inte.res~·e nacional, este 
interess.e nacional neste caso se confunde com o interesse das emp-rezas, 
e poder-·se-hia boquejar que eu, advogando o interesse nacional ,· queria lam
bem a.dvogar mais diTectamente o interesse da empreza que era benefi
cia·da ·pelra subvenção. 

O SR. SouzA E SILVA - Então o interesse nacional está na quebra 
"ºu perseguição das companhias? 

O SR. PED.RO MoACYR - Si a toda a hora os Deputados não estivessem 
expos·tos ·como estão ás mai·ores calumnia.s, e si não devessem -como a m·u
!·her de Ces.ar ser sequer suspeftaveis, nós •poderíamos com m ais franqueza 
advogar os interesses 'legítimos de urna e!inpreza que ·confunde seu·s inte
ress·es com os inter esses nacionaes. 

O SR. ÜCTAVIO R'OCHA - Ali·áis., quando se discutiu esse caso de auto
rização na Com missão de Finanças, •o Sr. Deputa·do João Simplicio e ·e i,1 
propugnamos que fosse revigorada a autorização para dar subv.enção á Com
panhia de Navegação Costeira. A Commissão de Finanças., contra a opinião 
do Ministro da Viação, resolveu cortar a subvenção. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA ::- A Commissão não res·olveu cortar, por
·que não houve emenda nesse sentido no plenario. Aliás, o Min'.stro da Via
•ção .. n ão s·oHcitou á Com missão ·essa medi·da. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - O Sr. João Simplicio propoz ... 
O SR. RIBEIRO J UNQUEIRA - V. Ex. disse - contra a opinião do Mi

-ni.str.o da Viação. A' Commlss.ão o Ministro não sol icitou essa medida. 
O SR. PEDRO ·MOACYR ·- Mas ponhamos a questão nos seus termos. Fa

voravel ou não o Sr. Ministro da Viação á _consignação dessa subvenção. á 
Companhia Costeira, ( favoravel lJ,ffirma· o nobre Deputado, al•heio ao 

.caso, affirma o nobre relator da Commissão de Finanças, porqu·e de S. Ex. 
nada ouviu nesse sentido) a verdade é que dous representantes do Rio Gran
d.e do Sul, um dos quaes membro da Com missão d·e finanças, o Sr. João 
-Sirnpli.cio, se manifestaram no s1eio da Commissão pela manutenção da 
consignação ... 
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UM SR. DEPUTADO Quando se discutiu a subvenção a outras em-
prezas. 

O SR. RI BEI RO JUNQUEIRA - Não foi dada a nenhuma outra, a nã0> 
ser á do Ll oyd, soU citada pelo Governo . 

O SR. P EDs:o MoACYR - O nobre Deputado disse que o caminho. 
mai.s -regula-r para 'essas ·cons,ig na ções fi gurarem na lei do orçamento e 
apresentarem-se emend as 1no pl·enari o . 

MP.5 havia um ou tro caminho que a·cabe i de lem brar : o de respeitar-
essa co·nsignação .em u m artigo da· lei do -orçamento, como V. Ex. respei
tou outras . 

O SH. R IB EIRO JUNQU E IRA ~ Não apoi,ado. 
O .SR. PEDRO .MOACYH - Porque então V. Ex. st!'ppnmrn o art. 10? 
O SH. RIBEIRO JUNQUEIRA - Nã o ·sup.primi e-ou sa a.Jguma . 
O ISH. PEDRO MoACYR - .Porque não mand·ou •continuar em vigo i:, como. 

mandou muitos o·ytros? 
O SR. RIBEmio JUNQUEIRA - Não mandei nada. 
O SR .. PED!ljO MOACYR - Está aqui no art. 56 : "confrnuam em vigor · 

átles e taes ·cons.ignações. 
O SR. RIBE IRO JUNQU EIRA - Iss·o em -resul ta.d o d e emendas apprnv·aidas; 

no plenario. 
O SR. P EDRO MOACYR - Diz•ia ·eu que, da mesma forma que V. Ex. 

mandou que conünuass·em em vigor disposições da lei anter'.ior sobre o as
swmpto·, poderi,a mandar vigorar essa. 

O SR. RIBEIRO JUNQU EIRA - Só mandamos vigor·ar as soli.cita·das . 
O SR. PEc.Ro MoACYR - Então V. Ex. só manda cont inuar em vigor 

medidas solicitadas1!? (Troci:trn-se• apades). 
Eis ahi ! Então a maioria da Comm:issão de Finanças apezar das: 

ad vert.e•n.cias ou das suggestões feitas pelo honrado Deputado pelo Ri 0> 
Grnnde do Sul, rejeitou a consignação dessa .subvenção. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - .Rejeitou, não; não a 'cceitou. 
O SR. PEDRO MOACY.R - Creio que as express·ões são synonimas; rejeita r 

·e não acceitar é a mesma cousa. Houve alguem que propuzesse alguma: 
cou~fa? Houve. Accei>tou-se essia proposta? Não s·e a.cceitou . Logo, a pro-· 
posta .foi rejeitada; >logo, a mai oria da Commi•ssão de finanças rejeitou a_ 

proposta do Sr. João· Simpl·ici·o, no sentido de co·ntinuar a consignação- da 
subvenção á companhia, e esta mesma maioria da Commissão e seu ·relat.or 
confessam que apenas acceitaram a ·s11g·gestão do Governo para ·continuar ª" 
s i:; bvenç ão ao Lloyd Brasileiro. (Apartes) . 

Não estou d·izendo isto , estou affi.rmando que houve. ;in justiça. 
O SH. RIBEIRO J UNQUE IRA - São <r.1odos de ·vêr. 
O :SH. >PEDRO M'oACYR - Então não é injustiça dar sub;enção a uma. 

companhia escandalO'same:nte fallida e que vive ex'Clusiv·amente das sangrias 
no Thesouro e no Banco do Brasil ? Então 'flão é in1justiça co,tceder sub-
ve nção a essa companhia e esquecer outras qu e teem vi \tido do seu traba.Jho, 
da lucta pela vid·a, do esforço de uma concurrencia as pera? Pó".s então· 
quando ha ·outras companhias nas coffdiçõ·es a que acabo de me referir, 

..---- é que .Ele vai .dar subvenção , ao Lloyd, ·pois as outras não merecem oe·ousa al- · 
gwna d•os poderes pliblicos? 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Quem está ,pros1perando ·nào precisa . 
O SH. PEDiõO MOACYR - Ah! é extraordina'fia a fogka de V. Ex. ! En-

tão, como todas as cr·iücas ao lJ!oy·d são infundadas , conforme di·z, elle· 
está em .boas- condições, o argumento .d.e V. Ex. alcança tambem o L!oyd e
portanto pod emos affirmar que o 1L!oyd não preci sa· de .s ubvenção. 

-Mi111ha emenda est•á triumphante : O ül ustre relator na o·ccasião da vo
tação votará contra o L!oyd. 

Sr. •Presidente, eu est•ava falando a respeito do stock do ;iaterial doi 
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l,ioyd Br·asileiro e deixei-me arrastas pelos apartes para ·considerações de 
~utra ord·em e •.não cheguei a ref.erir-me, como vou agora fazer, a outra 
'°rd-em de considerações ·sobre o material do Lloyd. 

O Lloyd .fem 6 Va!pores ·cargueiros . . 'E' preciso confessar que ainda são 
:aproveitav-ei.s, que ·não condizem ·com o Lloyd, onde tudo é ma.J feito. Além 
destes só tem 2 1vapores, os celebres vapores construidos p·ara a linha de 
1\lontevi·déo a Matto Grosso. E!les eram destinados á linha de Montevi·déo 
:a. Matta Grosso, quando ·appareoeram as Teclamações dos representantes de 
hlatto Grosso. Hoj e, esses •nav·ios em vez de estarem l•á servindo, estão 
•em pregado·s no serviço .de ·baldeação da Lagoa ·dos Patos. E' um facto que 
·dispens2. qual_quer •commentario. · 

Estes vapores, o Sr. Buarque ·de M·acedo disse, no seio da Oommissão 
•de finanças, ·da qual eu era relator, que eram •vapores a·dmiraveis aos fins 
:à que s•e d.estinavam. . 

Mas a ·prova irrecusavel d·e que são completamente imprestaveis está 
no facto ·que ac.abo de indi·car á Gamara. 

O Lloyd Brasileiro reca;pitUJlando, agora só ·tem lá os navios velhos da 
·exti:ncta Companhia B{asileira, .cuj_a oonstrucção é pessima e não serve aos 
fins a que se destina. O 'Lloyd é uma ·companhia fa.ll:ida, cujo acervo foi 
:acijudka•do ao patrimnnio naciona·l, sem nenhuma forma regular. 

Eu preferiria o arrendamento ·por conc•urrencia publica e que nes-se 
arrendãmento fossem ai-nàa salvas .certas 1partes do acervo d·o Lloyd que 
:representam uma somma ·consideravel para o ·Thesouro Nacional. Mas nós 
não podemos entrar na indagação desta mater.ia e no que mais .c-onvém fazer, 
.se v:ender ou arrendar. ·ls·so .é -e deve ser da competencia do Governo. Fiz 
.a;, minhas coJ1siderações para justif.icar a emenda que apresentei e que julgo 
.digna d'a ap·provação da ICa:tnara. 

A minha emenda co·ns'igna que (lendo) "o Governo fi.ca autorizado 
.a vend·er a •naciona.e·S 0u a empre:z12.s. ibrasHei.ras ·O acervo do Lloyd 
Bra·sileiro". E' preciso que ·seja feita a ·naci-on.a;es ·ou 'ª emprezast bra
vender a nadona-e•s ou a em prezas b.razileiras o acervo do Lloyd 8razileiro." 
E' preciso que seja ·feita a nadonaes ou a em prezas brazilei-ras. O Gciv-erno 
pr·ecisa ter muito cuidado, muitíssimo cuidado nessa questã-o, porque atraz 
tle empr-ezas brazileiras ou ·d·e naciona.es interessad-os na questão -para com 
·U Estad.o, ·sei que estão de facto apenas capita-Ji.stas e ·emprezas estrangei
yas, d·e modo que o Lloyd' poderá indirectamente .cahir em .mãos estrangei
yas, mentindo a um dos fins que sempre deve ter a nossa marinha mer
cante e vem a ser de rese:rva da illoss.a marinha de guerra, que é até certo 
po.nto d•e reserva para as l·utas e necessidades do mar. 

Mas j•á s·endo o Uoyd part•e do patriTI1oni-o na'Cional, po.r ess;t razã-o e 
·por outras que deduzi, toma-s.e perfeitamente dispensave1 a subvenção ·que 
-.estava consignada no art. 53 e que não foi util-izada para bas•e ou garantia 
·de nénhuma operação de credito, segundo confessou • . o. honrado ·relator da 
C ommissão de finanças .. Não houve nec·essidad·e de se d·ispôr dessa quan
t ia para :a garantia d'essa operação de •credito. 

Está, pois, .conf.essado officialmente po-r quem de ·dir-eito que 'essa •sub
'·venção não tem razão .de ser. 

O SR. 1RIBEIRO JUNQUEIRA - iüá ·licença para um aparte. A todas as 
uutrns companhias tambem não foi da·da. Nã·o havia tambem nec·essidad-e. 
· O SR. PEDRO MOACYR - V. Ex. -entend-eu -qu·e não .podi.a dar pa:ra o 
-ex•ericicio vindouro , mas que d-evi.a dar 1para o •exercício vigente, tanto que, 
<Juando o Sr. João Simplicio lembrou de fazer autorizaçfo, VV. IEEx. se 
•nppuzeram •a .que se dessem outras. Eu dlesej ava .qll-e se o-ppuze-ssem p·rinci
Jlalmente' á do Lloy.d, porque V. Ex. foi o primeiro a conf.essar que nãO'" 
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foi preciso usar dessa autorização e que· o Governo passou por cima desse: 
art. 53 •como lettrn morta. 

Temos que pe'la logica de V. Ex. nem o Lloyd nem qualquer outr-a
empr-eza dev.e usar de subvenção. Nem seria justo que a Camara votasse 
para o sacco sem fundo do Lloyd qualquer subvenção, quand'o o pensa-' 
mento que pr·evaieceu ·tedi.caJmente no seio da Commissão de finanças foi: 
o de eliminar tüldo e qualquer auxilio a toda e qualquer companhia. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Mas .esse era especi.al, para garantia do em- · 
prestimo. 

O SR. PEDRO -MoACYR - ·Era es,pecial ·emquanto não se tratava de pô.r· 
parndeiro a essa situação. 

Desde ü anno pass·ado se diz que o Lloyd ·passaria ás mãos do Go
verno; .·seda vendi·do em concurrenda puo'Hca; que um empres.frmo S·eria' 
entabolado pelo •pr·azo !d·e 18 annos para liquidar as ·contas do Banco do' 
Brasil . 

. Portanto , o .q:ue pTevaleceu foi ·que o Lloyd nãQ devia mais ser esti..: 
p·endiado pelo Governo,, não· devia mais ter subvenção do Governo. 

Aquella subvençã·o era .pa:.ra se liquidar a conta com o Banco do BrasiL 
e com o Thesouro. 

Como s.e :explica .que contirme o IGov·erno a . dar subvenção ao Lloyd\~ 
q•uando o pensamento que pr.evakceu foi es•te: que ·O Lloyd fosse •incorporado, 
ao patrimonio nac·iomi1 e d.epois arrendado ou vendido? : 

Continuar a subvenção? Como entender-se? A que foi votada no o,r
çamento actual? .Esta é .par-a liquidaçãci com o Banco do Brasil. 

E -0 relator da Commissão de ' .fina:nças diz-nos qu.e não foi usada. E 
a ·nova subvençção .que votarmos (·é uma nova subvenção) para que é?' 
Para manter o Lloyd? 

O SR· ÜCTAVIO ROCHA - Se não foi usada pód•e ser 'revigo:rada. 
. O SR. PEDRO MoACYR - S.e não foL feita a o.pe,.ração, a redacção, em 
3° dis.cussão, devia ser outra, devia ser: "continú.a. em Vigor a a·utorização., ' 
da ultima parte do art . 53", e não as·sim como .está redigido o mçamento, 
de modo ·que ·p6de mesmo dar-se lugar a -duas oper.açõe·s, haver duas sub
v.ençõe.s, isto é, ·o Governo usará da autorização que já tin:ha para levantar 
um emp:restimo , afim de 'Ji.quj.dar a divi'da do Lloyd com o Banco do Brasil 
e •poderia tambem, em virtude da nova autorização, continuar a fornecer 
subvenção ao L.loyd. 

·Ora, o que eu impugno .nã!o é .que o Governo tivesse usado da auto-
rização .qüe lhe demos no orçamento vi·gente; o que eu impugno é que -se· 
continue a dar su•bv,enção ao Lloyd, por.q~e como ·soc·ie>d•ade anonyma já -. 
desappa:receu, e é, apenas, uma parte do patrimonio nacional ·e como tal já1 
devia ter sid'o · arrendado ou vendido, .por·que é isso uma operação conti-

"nuada a da .incorporação, segundo -a ·i.ntenção e ·o texto da lei orçamentaria. 
O que .eu .suste.nto ; para terminar, é •que,. no caso do Gove:rno br.asilei.ro , 
n ão .querer, como não quer, subvencionar nav·egação no iittoral da Repu
blica, deve ser logko e coherente, não su bvencione .a ningúem, e como tem· 
·o . trambo'lho do Lloyd deba·ixo da mão, livre-se, .quanto antes, d!ess·e .t:ram
bolho, por venda ou arrendamento. São ess·as duas s-oluções uteis para .O·• 

Thesouro,_para a sociedade e para a navegação. (Mwito bem; muito bem. 
O orador é cumprimen~ado.) 

O Sr. Irineu Miaichaido diz que vem protestar. cont:ra o procedimento· 
da Commiss.ão de Finanças, que deixa para .a ultima hora o seu orçamento, 
·a presentando ·emenda·s importantíssimas, que não podem ser discutidas, pela,. 
-ex.iguidade d·o tempo. Essas .emendas são sempre as. de ma.ior importancia,_. 
;p·orque - t:razem au.grnento de despeza, po 11que .concedem en,campações d'e 'es
trada-s de ferro. 



-· 321 

Analysa .as ·e_>rnendas ns. q e 13, que nem sequer foram discutidas ~. 
porquanto , havendo 5 discussões, foram ell.as apresentadas apenas na ul
tima, o que reputa anti-.regimental. 

Refere-se ao pouco caso com .que a Mesa recebe as. emendas dos Depu
tados, parec.endo até que lhes fa z grande favor, ao passo que a Commissão-· 
de Finanças despeja feixes .. d'1· emendas , á ultima hora, augmentando o onus . 
do etarib publko. , 

E ·quando a Mesa ·acoeita uma emenda, que é approvada, a Commissão. .. 
tle Fi.nanças; ·contrariada, ped,e logo que seja destacada. 

Não pretend'.e ter des•coberto o numero exacto das redu~ções feitas, mas: 
no estudo a que procedeu, chegou ao pesultado ·de que .nas 6 divisões da .. 
Est-rada foram sup·pr.imid·os 3·12 lugares, s•endo: 14 na 1" ·divisão, 99 na 2";_ 
98 na 3", 65 na 4", )9 5" e 17 na 6", 

Passa .em ·seguida a analysar a primeira emenda offerecid'a pela Com
missão de Finanças á verba 3" - Telegrapho·s - Costrucção de novas linhas, 
s ua conservação e custeio. O ·orador -critica a ac-qui'sição d.a !l'êde •telegra-· 
phica do Rio Grande do Sul pela União , acquisição sómente feita como .uma·. 
e specie de ·homenagem ao Sr. Ministro da Viação. 

Promette es·tudar minuciosamente o·s substitutiv·O's da Commis.são em· 
numero de 13 ·e as emendas apresentadas •em numero de 104, avisando d·e · 
que fal.Ja,rá sobre -ca•d.a uma del'las, tre·s ou quatro vezes ; conforme lhe per-· 
inittir o ·Regimento, podendo .ainda fazei-o no .encaminhamento d.as votações .. 

Assim, ·passa á analyse .. das emendas, começand:o •por prote·star energi
camente contra . .a de n. 1, bem como contra o substirutivo da Commissão , . 
por infringirem o Regimento, de s·orte •que não podem s•er ·submeHidos ao · 
voto d.a Camara. 

Estudando as. emendas detalhadamente, impugna umas po.r consti tu irem.. 
excepções , outnas por te.rem ·caracter ' p·érmanente, até ·chegar á de n. 14; 
.que se r ·efere á '!"evisãp dios serviços do Corr.eio , cuj-a impo.rtancia desta·ca, . 
pedindo ao Pres.idente lhe sej·a concedida a •palavra na sessão seguinte, afim . 
d e dis•cutil-a visto se ac har terminad a a hora. (Muito bem; muiti bem.) 

o Sr. Torqu.a':<o 11/lloreira (*) - Sr . Presidente, qua.ndo discuti larga-· 
m ente -o orçamento em debate, por occasião de ser ·el1le s •ujeito á terce·ira 

discussão, estava eu convencido de que não precisaria 
Sesslio cie 2 6 cie vo.Jtar a esta tribuna, ·para suste_ntar a emend·a que tive a . 

D e.zemõ1·0 h'onra de aprese·ntar á ·consi·d·eração da Camara, em se- · 
gunda dis·cussão do orçamento da Viação, emenda que 

m ereceu dos illustres collegas o apoio signifi-ca-tivo, va·liosissimo, ex•presso em 
97 voto s em uma {o talidade de 126 Srs. Deputa.dos . 

Sr. 1Presidente, a des•peito do meu ·esforço, da lealdade com que discuti , . 
da l·eitura que fiz de diversos contractos, ·a despeito de não ter occu.Jt.a:do
nem um detalhe •que pudesse ·odentar "O voto da ·Camara, fui surprehen
d: llo com uma emenda swppre·s·s·iva, apresentada á Commissão de Finanças , . 
por um dos seus membros, o ISr. Deputa•do pelo Rio Grande ·do Sul, ·cujo · 
nome peço .Ji.cença para declinar, o Sr. João Simp·licio, :que não ouviu meu 
d'iscurso e pt ov.avelmente nem mes mo o leu. 

Ora, Sr. Presidente, ·quando, depois de uma ligeira discussão, •por oc
casião de vo>tar<se o parecer :s.obre ·as ·emendas 1apresentacias em 2" •discus
s ão desse orçamento , a Camara, po·r 97. voto•s, approvou a m esma em enda ;: 
q uando , por ·occasião de ser o orçamento discutido em 3" discussão , occupei: 

('*) Este discurso não foi Tevista .pelo ora-dor. 
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.-esta tribuna e largamente, como uma homenagem q·ue eu devia á Camara. 
-dos Deputados, expuz, dara e francamenté, .os motivos d-e ordem superior 
-que me ·levaram a ·apresen tar aqu-ella 'emenda e a p·leitear sua ap·porv-ação; 
q11ando eu deixei claro e provado , tle modo ini1'ludivel, -que eu e meus cot

·+egas, que subscrevemos a mesma ·emend-a, estavamos defendendo apenas 
um melhoramento de importancia extraordinaria, para os Estados de Mi·nas 
·e cio Espirito .Santo; tinha o direi-to de surpre·hender-me que um me;nbro da 
Gümmissão de ·finanças, que ·não se dignou contest-ar-;me, que não veio á 
tnbuna -op·pôr, aos meus argumentos, -argumentos seus, e aos factos por mim 
trazidos ao conhecimento da Camara, outros ·que os pudessem annullar, se· 

-limitasse, usando_ da posição que o·ccupa na Comrnissão .de Finanças, a apre
.sentar uma -emenda declarando simplesmente "supprima-.se", conseguindo 
mai~ cinco votos· na.quella Commissão, não respeitando, como devia, o voto 
.da Camara, p.ara os motivos que o levaram a presentar ·aquella emenda. 

O SR. SouzA E SILVA - Como era de seu dever. 
o SR .. TORQUA110 . MOREIRA - Sr. Presid·ei;ite, nós sabemos como está 

constittiida a Commissão de Finrunças, que sendo •composta de 11 membros, 
tem a sua maioria distr:ibui'da entre representantes de tres Estado , apenas . 

Em regra, as. representações- -dos pequ-enos •Estados, .desamparados, 
quasi sempre, nas voia.çõeis orçamentarias -desta Casa, ficam limitadas ao 
papel de votantes dos melhoramentos de que .carecem os Estados •poderosos, 
grand-es, influentes, ·que têm ou membro" na Commissãu de -Finanças, ou 

Jl.dra prestigiar as suas pretenções, illustres represent·ante-s da Nação, ou 
ainda, secretar-ios do Sr. Presidente da Republica. 

iÜ Estado do Espirito Sat\to, .Sr. Presidente, (e eu convidaria quem, por 
-ventura, s e aventurasse a contestar o que vou -affirmar, a compulsar, desde 
1!:;06 ·para cá, -os An~m~s da Camara dos Deputados, para- verificar · si é 
verdade ou não o que affirmo), o Estado do Espírito S.anto não importuna 

..:a Commi·s-são de Finà-nças com numerosas e constantes emendas apresen
tadas aos -div.ersos orçamentos da ·Republica. Não· ha no orçamento do In
'terior . emendas d·a ba•ncada do Espirita Santo, solicitando o mais insignifi
cante favor, o menor auxj.jjo para as innumeras associações de -caridade que 
·1á exi-stem, e que, entretanto, como póde aff-irmar o i1lustre co-llega -que ·me 
-o:ive, bem precisam deste como de qualquer outro auxilio. 

O .SR. juuo LEITE - E' verdade. 
O SR. TORQUATO MbREIRA - Ainda este anno. o 1Rela·tor do orça.n'lento 

do Interior fe-licitou-me ·como representante -do Esoirito .SHntn "izendo-m e 
que era um dos poucos Estados, cuja representação não havia apresentado 

;emendas, pedindo subvenções em dinheiro para associações de caridade. · 
O SR. PIRES DE -CARVALHO - Aliás, aux·ilio muito 1-eútimo. 
O SR. ToRQUAT'O MOREIRA - Não ha nos outros o-rçamentos uma só 

emenda da bancada do Espirito Santo. 
-Mas, -quando foi apresenta·do ·á -discussão o orçamento da Viação, rió ~ 

-tivemos necessidade, servindo aos i·hteresses do Estado que representamos .. . 
O SR. SouzA E SILVA -E da União. 
O SR. TORQUATO MO-REIRA ... e da União , como mostrarei dentro . em 

:;:louco, de apresentar algumas emendas. 
Não valeu, Sr. Presidente, á representação espirito-santens·e, o facto, 

de não ter aprese.ntacdo emenda alguma aos outros orçamen•tos, porqu-e ella 
não obteve, para uma só de suas ·emendas, nem mesmo áquellas que vinham 
com a fórma de -autorização, parecer favoravel .da honrada Comll}is-são de 
Finanças. 

O .SR. PIRES DE CARVALHO - O mesmo acontece -com. todos os Esta.dos 
do Norte. 

O SR. TORQUATO MO-REIRA - Está é a verdade . 
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O SR. JosE' BEzERRA - A Commissão de Finanças teria sido injus•ta: 
. J!ilra com o Esta·do do Espirito Santo , si désse sua approvação 'ª uma oittra 

·eir.enda egua1mente concedendo garantias de juro de 60 º\.º a uma estrnda 
~.d e ferro. · . · · ' 

O SR. Tiü RQUATO M~REIRA - Respondo a V. Ex . : egual injustiça pd~ 
t icou a Camara, c'Orresponde•ndo ·ao a1ppel10 de V. Ex. , qu e rompeu com a 

,:soiidariedade devida á Commissão de Finanças. 
O SR. josE' BEZERRA - Estou dizendo que não commetteu injustiça . 
O SR. ToRQUATO MOREIRA - Estou tratando de outra emend·a. 
V. Ex. ainda 1não me ouviu. 
O SR. josE' BEZERRA - Não ha nisto nenhuma incoherencia de minh~ 

. Parte. 
O SR. TORQUA110 .MoREIRA - A coherertcia não é uma cousa facil. 
O n.obre 0.eputado ha de ter verifi.cado isto mais de u ma vez. 
O SR. josE' BEZERRA - Para mim tem 1sido muito facil. 
Peço a V. <Ex. ·que aponte uma só no meu procedimento . 
O SR. TORQUATO MoREIRA - A emenda, Sr. Presidente, qué não mere

ct.u tambem parecer· favorav·e1 da honrad·a Comrnissão· de Fin anças , diz o 
.:seguinte: 

"Fica o Go1verno autorizado ·a adquirir um p redio para agen
ci.as do Correio e Telegraphos da cidade de Cachoeiro do ltapemi
rim, no Estado do Espirita Santo, correndo a despeza pela res•pe
ctiva verba já consi·gnada, destacada a quantia ne·cessaria . ·_ J ulio 
Leite. -.,.. Jacques Ouriques. - Torquato Moreira." 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Poderá o no·bre Deputado informar-me qual 
,é essa "respectiva verba já cons·ignada"? 

O SR. TO.RQUATO MOREIRA - D:iz a honrada Commissão· que "não ha no 
·'.Oi <;amento verba já con\S!igna:da para serviç·os dessa natureza.;' ; que não ha . 
. a verba a que a emenda se pudesse referir . 

Js.to é uma -questão .de nanada, pelo que é certo que a pergunta •do no
·:bre Deput·ado não me perturba. 

O que S. Ex. deveria verificar é se convinha ou não autorizar o Go
. v erno a mandar construir esse predio e, de accôrdo com sua m aneha de vêr, 
. dar o parecer sobre .a emenda . 

.O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Perdão. Qual a verba pela qual se auto
r izava? Não é simples a questão, como disse V. Ex. 

O SR. T.ORQUATO MOREIRA - Qual a verba? pergunta-me o nobre 
'Deputado. 

Quem vai res·ponder a V. Ex. é a Com missão, pela .pa1avra do seu 
:R-elatór. 

Vou lêr o parecer: 

"A emenda não pó de ser acceita ; não ha .no orçámento '"verba 
já cons.ignada" para serviço dessa natureza, por onde corra a d.es
p·eza autorizada. A·lém disso (chamo para este po·nto a attenção da 
Camara) ella é :desnecessaria. O art. 2º do projecto já provê sobre 
.acquisição e construcção de predios para Correios e Telegraphos 
·e de accôrdo com ella o Governo póde iprovidenciar para dotar a 
cidade de Cachoeiro do ltapemirim do predio a que a emend·a se 
refere." 

Logo, conforme affirma, declara positivamente a honrad'à Commissão, 
'Jia uma verba pela qual se poderá fazer a acquisição ou ·construcção . 

O SR. RIBEIRO 'JUNQUEIRA - Não ha verba. 
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O SR. TORQUATO MOREIRA - Não sou eu quem o diz. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Autori·z·a-se o Governo ·a. emittir apolices. 

para a cqnstrucção de: predio1s destinacfos .a esse fim, no•s lugares onde el'les. 
sáo alugados . t.i 

O ·sR. TORQUATIO MOREIRA - Mas V. Ex. está fazendo questão do mod(}• 
por que redigiu a .. emenda o- meu Hlustre coUega, com'P'anheiro de repre .. · 
isrntação . · 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA _:._ Não ha necessidade. 
O SR . . TORQUAro MOREIRA - Ha necessidade. 
E' is·to justamente o que ·quero derno_nstrar a V. Ex. 
A necessidade Tesulta precisamente da desiguaic~de com que são tra· 

tados· os Estados, não só nest·a Casa, ·como nas Secretarias de Estado. 
1Eu. notarei a V. ·Ex . . que, ha quatro annos, pleiteava ·Constantemente

ª construcção doe uma linha telegraphica m icessaria, no Estado do .Espirit1>· 
Ss.ntõ; de- Santa Thereza a Affonso Claudio, e nunca ·conse·gui, :nem da Di
rectoria Geral dos ·Telegra'P'hos, nem do Sr. Ministro · da 1Viação, que se fi
z~se aquei!la linha. 

- · -Entretanto, apresentei ma·is de uma vez emenda, consignall'do verba para_ 
a cónstríú:·ção daquella linha . 

Que .fazia .a Commissão? 
· Fazi.a 11os annos anteriores, como tez neste: diz'ia ·que não convinha: 

legislar a retalhos, que o Governo estava ·autorizado a ·construir linhas tele-· 
grnphioas e construirá •esta; .,a emenda devia, pois, ser rejeitada. 

1E, Sr . Presidente, era mesmo ·rejeita.da. 
Hem; ·eu corria á Directoria dos Telegraphos, á Secretaria da Viação, .. 

e lá di·zfam-me: "E' .preciso terminar o circuito (não sei 'ª que drcuito se· 
referiam). Não se terminou •O drcuito, não· é passivei fazer linhas novas." 

'E quando, já no fim do anno, 'ªº apagar das luzes, m e dirigia de nova
á . -Secretaria para perguntar si não se · fazi.a a linha, r·espodiam-;me: "Está' 
e:;gotada a verba. " 

'Resolvi dah·i para cá 'não apresentar mais nenhuma emenda neste sen- · 
tido . 

Mas, disse •o meu nobre collega, não ha ne·cessidad.e desta emenda ipor-
que , a despeito da autorização, o Estado •do Espirita Santo nada conseguirá 
por int.ermedio de seus .representantes. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - A ·emenda não encena uma autorização ?
Si obrigasse o Govemo, bem; mas é uma autorização. 
O SR. ToRQUATO :MloREIRA - .Mas ficaria c'Onstando no orçamento que, 

a· Camara tinha autorizado .a fazer-se .aqu~11e serv:iço. 
o SR. PIRES DE CARVALHO - E' um cartão d·e visi,tas. 
O SR. TÜRQUATo MoREIRA - Não é um cartão de visitas; é o desem

p<,nho da nossa funeção .parti.daria, poHüca, de repr.esentarntes ido Est.ado ... 
Porque apresentamos esta emenda, nós, os .representantes do EspiritO. 

S2;nfti'..? . 
Foi, apenas, pelo :desejo de que o Cachoeiro do Itapemidm tivesse um 

pTr>prio federal , destinado ao funccionamento das agencias do Correio e do·· 
Tdegrapho? 
· :. Não. 
: ~ .. Construido o predio para ·estas duas repa.rtições a União fará uma s.en

Si·vêl econ:omia, porquanto, apezar de rrna.J insta1.Ja.das, como estão, os dous. 
predios em que elloas actualmente funccfonam, custam se não me engano, 
400$ 'de aluguel mensal, ou 4 :800$ ·por anno, que é a quantia mais do ,que· 

.sufficiente para pagar os juros das apolic~s neces•sari.as á ,construcção que
p;·opomos, e qu.e não podet1á exceder çle 40 :000$000. (Apartes dos Srs. Ri 
beiro ]unqurf.jra e Caetano dJe Albuquerque.) 

Vê, pois, a Gamara que a · emenda ia ao ,encontro do Qoverno, offere~ 
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cendo-!he margem para que, dando uma boa installação ao.s serviços de 
Correios e Te!egraphos no Cachoeiro do Itapem:irim, f.i'z·esse economia. 

A agem::ia do Correio dessa cidade funcciona a·ctualmente ·em uma ·1oj a,. 
s~m venti11!açãü, nem accomoldações pre'c.isas, apezar do mov·imento extra
ordinario de corr.espondencia que tem, pois que recebe diariamente malas 
do Rio ·e de outros pontos, pelo mixto da · Leopoldina, e duas vezes por se
mana, 1pelo expresso da mesma estrada de ferro, do Ri·o e da Victoria, além 
de, outras que alli vão ter, como a do Cast.ello, a do · Alegre, etc. 

A ·emenda não mereceu o voto favoravel da honrada Commissão e igual 
sorte teve uma ·outra por 'mim •apresentada., mandando· que .s·e de.sta·casse da 
vet-l:ia 3•, n. 1, a quantia d.e. 15 :000$, destinada á construcção de uma linha 
tetegraphka ligando a Vil:la de Santa Thereza a de Affonso Claudio. 

Já dei os motivos por que renovei .esta emenda, que deixei de apresen
tar nos ultimos ·annos. 

Não me satisfaz, repito, que este serviço fique englo:bado em todos os. 
ourros ou incluido tacitamente na autorização que tem O· Governo · de fazer 
nGvas linhas, por isso que -deste modo não haverá meio d-e ·Con-seguirmos ·a 
con.strucção · que propomos. 

•E' o tal caso do .circuito que se precisa fechar e da v.erba esgotada, n<> 
fim do· anno, quando •o circuito está fecha.do. 

De maneira que· é debalde qualquer esforço no sentido de obter para o 
E:=;tado que repres.entamos um favor, por menor que elle seja. 

Não foram, porém,' estas, 'Sr. Presidente, as unicas -emendas qu.e apre
sentei. Tive tambem a honra de .offerecer á ·consideração da Gamara a · emen
da sob o n. 47, dis•pondo o seguinte: 

' '. fica o Governo autorizado a mandar proceder á dragagem 
do porto de Benevente, no Esp:irito .Santo, pod·endo para isto gastar 
.até a quantia de 200:000$ por conta da verba "onstante do art. 46 
do projecto _ n. 173 B, de 1912." 

Esta emenda tambem, iSr. Presidente, não mereceu o V·oto favoravel da 
honrada Commissã!o. 

A .Commissão apr.esentou um substitutivo, reunindo todas ·as dotações. · 
par.a o serviço de portos votados em 2• discu.ssão _pela Gamara, transfor-
mando algumas em autorizações. . 

Bem podia, Sr. Presidente, si a Gommissão ·estivesse animada pelo 
mtnos de boa vontade. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - V. Ex. verá que pe1Io substitutivo o Go
verno ·póde fazer. O que .não é justo té que a :Commissão -mandasse fazer 
p0r conta da verba do orçamento e, ·quàndo ·entrasse a lei em execuçã·o, já 
teria desappareciido. 

O SR· PIRES DE CARVALHO - Esses substitutivo'S são uns verdad.eiros• 
matadou:ros. 

O SR. TORQUATO MioREIRA - Veja o nobre Deputado por Minas que 
·pela numeração ella se ,refere ao orçamento actual. O meu nome tambem 
está lá - Toquarto - .quando me chamo - Tol'quato. . 

Se a honrada Commissão entend•e · que basta .para fundamentar o s.eu 
voto ·contra:rio a esta .emenda o facto de, •em vez de •estar 1913, estar 1912,. 
creio que o meu argumen~o tem mais valor ·do .que este simples .engano. 

\Mas, .continuando, dir·ei: o porto ·de Benevent.e é um dos melhores do 
Espirito Santo. 
~ Com uma d·espeza i.nisignifJ.cante, ·que talvez não exceda a 200 confos ,. 
fkar.á sendo elle um porto de primeira opdem, po:rque, actualmente, · á en-. 
trada da barra ha um banco de areia, que impede duran·t·e as marés baixas 
.que até uma pequena lancha possa .entrar. ou sahk. 
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Os vapores que demandam aquelle 'porto, ·como os do Lloyd, de pe
queno calado , alguns de fundo de prato, que entram no porto ·da barra de São 
,Matheus e sobem O rio até O · ·porto daque'lla cid,ade, ·ficam á •uma distancia 
extraordinar.ia do porto de B·enevente, suj eHo a ventos muito forl'e ·alli rei
nantes, sendo p.reciso trnnsportar tudo até o alto mar, onde os vapo·res func 
<leiam, em pequenas lanchas, tendo-se j1á verificado, mais de uma vez, de"' 
sastres nessas embarcações, em tempo de vento sul. 

Este porto ia servir á Estrnda de •Ferro de B-enev.ente a Minas; infeliz- ' 
mente •não p:oude ser levado a effeito, por.que tendo, aquella companhia se 
ir1,corporndo á companhia geral d'e estradlas de ferro , foi envolvida no' fra
casso 'dessa gnand:e companhia e os "serviços ficaram parnlysados. 

Eu mandava applicar até 200 :000$, .que é a quantia que homens pra
t icas, coinhecedores do assumpto,, me dizem ser sufficiente para que o porto 
de Benevente se torne um porto ·ex•ce!lente, perfeitamente accessivel ao·s 
navios "éJ.ue o demandam ,e para que desappareçam todos os embaraços op
postos á ·navegação 'para aquelle .ponto do 1Espirito !Santo. 

De modo .que, com •uma peque·na quantia, ficaria o meu Estado c-om mais 
um excellente porto, porto 'que s.erve a dous municípios impo·rtantes, como 
o de Benevente, e ainda· ·o município de Alfredo Chaves, que é mais impor
tante que este. 

Qua,ndo apries.entei a ·emenda, me l·ernbrei de que se estava prncedendo 
a9s me1'horamimtos do .porto da Victoria, ,e era muito fadl destacar ... 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Uma ·par·te do mat·e·rial. 
O SR. TORQUATO M:oREIRA - .. . uma ·parte .do mater.ia·l para o porto 

d·e Benevent,e, e, em poucos dias, ta.!véz , remov.er a difficuldad:e .que hoje 
o embaraça, de modo prejudicialissimo ào commercio e á lavoura da loca!i
dad·e, porquanto a·s mercadorias, tanto as fmpo·rtad1as 'Como as exportadas, 
est.ão sujeitas 'ª despezas de ~ransp·orte em lanchas da ddad.e até alto mar, 
onde fica fund·eado o v::ipor .do iL1oy•d ou de :alguma das companhias cos
teirns,. 

· ·Proü\lJP·ei, portanto - e para isto chamo a aHenção do ·honrado · Re
lator _ / se·rvir a i•nter.es·ses, muito legitimas, e respeitaveis , do ·Estado que 
represento, offerecendo a mi·nha emenda, que traná d.espeza diminutíssima, 
relat.ivamente, maximé se a compararmos :a numerosas outras .disp·osiçqes 
de .que o Orçamento da Viação .está cheio. 

Nem a·ssim, porém, ·cons•egui parece·r favorav.el da honrada Commissão. 
O .SR . . PIRES DE CARVALHO - O digno ··Relator foi •cruel com V. Ex . e 

commi.go . 
· O SR. TORQUATO MOREIRA - O distincto Relator acabou de declarar 

que, pelos termos d.e seu substitutiv·o, o Governo pód<e fazer ,. se .quize.r. 
tDevo ·ponderar .. 1que, naturalmente, •Se eu tivesse de 1pleitear perante O· 

Governo 1Mse me'lhoramen:to, iria enco·ntrar as mesmas dHfrculdades que 
encontro .qua•ndo ·pleiteio o outro. Assim, a minha tentativa ficaria com
pl1efamente :annu!Jad'a, s•e . .. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - A emend1a de V. Ex. tambem diz: "Fka o 
Governo autorizado .. . ". 

· O SR TORQUArfO MOREIRA - Quiz ser gentil com o Goverino e ir ao 
encontro d:a ·honrada Commissão, que tem gostinho especial pelas autori-
zações. . . ( Ri:..so. ) · 

Quiz ver se ao mehos assim conquis·tava a sympathia e o vot·o favo
ravel da d,i.s.tinc·ta Oommissào; mas de nada isto me valeu. 

' Dizia eu . que ficaria annu'llado o meu .esforço, se a 1Camara não qui~ -
iess~ ir 'ªº encontro de · minhas aspirai;;ões, ou · antês; d•as aspirações da 
·bancada · espirito-santense, ·que, no caso, como 1em todos os outros, ~epre
seut.a, os interesses supePior~s do ·Estada~ votando a p'ref.erencia para esta 
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_emenda, ·como já fez, em 2ª discussão, Telativamente á outra, . dando-lhe 
-âpoio, de modo a acqescentar. ao s,eu a·ctivo, já .respeitavel , mais este acro 
de justiça. 

Foram estas poucas .emendas ... 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Poucas? 
O SR. ToRQUÚo 1MOREIRA - T!'es. O nobre Deputàdo acha muitas, 

S. Ex . . que subs·creveu mais ·de vinte? 
Foram estas. ias ·pouca·s emendas .que a banca:da do Es·pil'ito· Santo 

a·presentou ao Orçamento da Viação, em terceiro turno; e, ditas estas 
.palavras., .no s.entido de defende:J"as e de manifestar ·a minha magua p.ela 
ma·neira por que a honrada iComrnissão .se pronunciou sobre o assump~o-, 
magua ta·nto :maior quanto não ha um :só membro daquella dllus·tr·e Com
missão cuja. amizade eu não :cu:ltive, passaTei a dizer algumas palavras 
sobre a emend1a apres.entad:a por mim a este o·rçamento e .que um illustre 
membro da Commissão pretende supprimir ·em 3ª d1iscussão. 

Sr. Presidente, para prov·ocar antipathias ·contra a emenda por mim 
l,lp·resentada •em 2ª discussãJo ao o.rçamen1o em debate e modHkar, .o .cjue 
não parece facil, o voto expressivo dia Carnara em fav·or <lella, não ha 
ardil que não s,e tenha tentado. 

Ainda no dia immediato á ·votação da Commissão de Finanças sobre 
:as emendas apresentada•s em 3ª discussão ao .orçamento em ·debate, o 
]orndil do Commerdfo, de que é redactor um dos eminentes membros da 
rhesma Commissão, dando noticia, em Vária entrelinhada, do que se pàs
sára na Commissão em relação á minha emenda - honra que, confesso, 
nunca esteve 1nos meus planos ·esperar - affirmou que,. :se a emenda ti
vesse sido :approvada, se fosse mantida, traria para os cofres da União a 
<lespeza immediata <le 3 . 1200 :000$000. · 

Sr. Presidente, eu •estou a apos.ta:r em como essa Varia não foi escripta 
pe'lo emine·nte redactor do jornal do Comme.rcio, que faz parte da Commis
são d•e FinanÇas. Faç·o essa just\ça 1aos seus co:nhecimentos e á sua leal
dade, e para 1não suppor •que ao menos tivesse ·passado sob S·eus olhos essa 
local, que affirmava 'lima i·nver<lade, .qu,e •era dita ou de má fé ou ·expri
mindo ·a ignorancia mais ·crassa de quem a escreveu, sobre o regimen das 
garantias de juros. E' preciso ·não conheieer nada da lei que 1es·tabeleceu tal 
regimen para o ·capital, pam dizer que a minha emenda, approvad:a, traria 
immediatamente urna despt:,'.za de 3.200 .contos para os cofres da União, 
quando ell•a ·rep.roduzia uma di1spos·ição do orçament.o actua'l, que foi ap
provada o anno passado, e quando os cofres da União não gastarão um 
-r•eal ·com aquene serviço. 

Todo mundo sabe, Sr. Presidente, que .no regímen da .garantia de juros, 
esta se toma eff.ectiva sobre o ç•apital que vai sendo empregado, de moçlo 
que a Varia, allud·indo especialmente á 1emenda por mim apresentada, ex
prime, repito , por parte de quem a ·escreveu, o intuito manifesto de tornar 
anüpathica · a medida por mim proposta ·OU ignoranda crassa do regimen 
J.egal da garantia d:e juros. 

Mas, Sr. 1Presidente, fosse embora a verdade, trouxesse 1para a União 
esse encargo a emenda ·por mim apresentada, 'eu já demon5'tr.e'i, desta tri,
bu·na, que é tão grande, tão importante, o se·rviço para •cuja r:ea'lidade elfa 
concorre, que seria "Por i·sso só p.Jenamente justificavel. · ., 

No emtanto, ha ·outras que votam milhares e milhares de contos para 
, outras obras menos importan1•es e menos u:r.gentes. 

Não seriam a·quelles .que não ·s.e deteem diante d.e des.pezas muito s'u
:periores, quando eHas aproveitam a seus Estados, que poderiam vir, em 
nome de um patriotismo, que soffre :constantement.e profunda solução de 

.continuidade, 'levantar este argumento contra minha emenda, ·porque;, em 
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vez' dos .Estados de SS. E Ex., ·trata-se do Estado do Espírito Santo, que é 
:pequeno e pouco vale (não apo·z"ados) e do Estado d_e 'Minas, ·que muita 
gente ·entende que tem tfüo de mais. 

O SR. SOUZA E SILVA - A'hi s.e trata especialmente da União. 
O SR. TORQUATO 1MoREIRA - Dedico a essa ·campa·nha todo o · esforço de 

que :são ·capazes a minha energia •e meu ·patriotismo ·de representànte do 
E,spirito Santo. _ 

Não discut-irei o valor da emenda suppr1essi·va por motivo -que a Camara 
vai ver, mas lembrarei á Camara que ·esta -d'esigualdad•e de tratamento para 
com ba.ncadas, como para COl!TI classes, é que muitas vezes gera os dissen-
t{mentos, as discordias-, as rebélliões . · 

Não ha bancada que .queira -para si a situação. subaltema de apenas 
servir para dar numero e para votar os melhoramentos que concorrem para 
.a grandeza d.os outros J;~tados. · 

O SR. PIRES DE . CARVALHO - Muito bem. V. Ex. tem ·razão. 
O SR. TORQUATO M!oREIRA - Não ha nenhuma que a·cceite s:atisfeita 

-est•e papel, e, se houvess·e alguem na minha capaz de subordinar-se a esta 
si·tuação,. eu me teria que d·i·vorciar profundame:nt.e desse al.guem, ·Feliz
mente, porém, na ·defes1a dos alto1s tnteresses do !Espírito S!!:nto, nà al:tiv·ez, 
:iiidependencia e· patriotismo .com que procuramos desempenhar o seu man-
dato, samos quatro -que pensam . de uma fórma só e valem por um. .. 

Sr. Presidente, eu disse .que não perderia tempo combatendo a emenda 
suppressiva da verba 5ª do Orçamento da Viação, apr-ese:ntada á Commi"s
são ·pelo illustre representante do Ri-o Grande do Sul, Sr. João Simplicio. 
Vou dizer por qU:-e. · 

Neste debate não tenho · tido reservas, discutindo franca e lea[mente 
tudo .que se refere a-o assumpto de que me tenho occupado e a cuja defesa 
venho servir. Tinha o direito, portanto, de es·perar qure aque1le illustre 
Deputado, se ·pretendia apresentar uma emenda suppressiva da •disposição 
cont-ida na verba 5ª e resultant·e de emenda ·por mim apresentada e votada 

·por grande maioria, o fiz·es-s.e no plenario, de modo -que eu, quando fiz 
o meu discurso por occasião d'a 3ª dis-cus.são do orçamento, pudesse c9m
batel-a, como combati a emenda do outro rep·r-esentante daquelle grande 
Estado, tornando f.aculta\iva aquella dispos·ição. 

Tives·s·e S. Ex. feito isto e eu nfo teria voltado .á tribuna. Mas o facto 
de S . . Ex. ter deixado o recinto e apresentado . sua eme-nda no seio da Com
missão de orçamento ... 

O SR. PIRES DE CARVAL'HO - Depois de encerrado o debate. 
O SR. TORQUATO MOREIRA - ~ .. depois de encerrado -o debate no plena

: rio, me obrigou a voltar á tribuna, o .que - faço com grande pezar, porque, 
membro da maioria, tendo já occu.pado nesta Casa posição de destaque, taes 
corno a de Vi-ce-Presidente e de leader ... 

O SR. CAMILLO PRATES - Com muito merecimento. ' ,_ 
O SR. TORQUATO MOREIRA - ... não desejava concorrer para que fosse 

mais demorada -do que tem sido a discussão deste orçamento. 
· M.as, Sr . .Pr-esidente, eu não podia ficar ·silem:ioso, eu devia acceitar 

o reptó que me fora ·dirigido e vir discutir no reicinto da Camara o as
sumpto que a-quelle Deputado havia tratado no seio da Commissão. 
· .Eu poderia ·combater a ·emenda, provar que ella · não o-bedece absoluta
mente a intuitos patrioticos, p'orque não se comprehende que esses intuitos só 
se tenham manifestado em relação a despezas probl-ematicas que a União 
possa vir a ter com a garantia· de juros da estrada de ferro · Diamantina, 
e .que esse zdlo, rnanifes.tado na .apres·entação da emenda, tenha adorme
ddo tranquillamente e nã.o se haja de i:n'odo algum manifestado t)m re.Jação a 
nenhuma das gri!n:les verbas ·votadas no orçamento. 
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Mas, Sr. Presideµte, não estou na tribuna para combàter, nem o _que 
. ..:a .Gamara votou, nem o que os meus distim:tos 1collegas de todas as b:;in-

.cadas pleteiàm .para seus Estad•os. Abso1utamente. . 
PO"derfa, entretanto, com vantagens entrar na apreciação dos intuitos · 

oa que obedeceu essa . emenda. 
O SR. ÜSORIO - Foi apenas uma questão de principias. O nosso collega 

-·é contrario á garantia de juros. · 
O SR. TORQUATO MOREIRA - Tomando na devida wnsideraçã·o o aparte 

-Oo meu distincto collega, direi •que, entretanto, 1esse illustre Deputado, por 
'Occasião de ·encami·nhar a votação ·no 1sentido· contrario á minha emend,a, 
não se fundou nessa ·questã•o de a.outrina, antes se referiu á despeza . que. __ _ 

·poderia resultar da approvação della. . 
Mas, Sr. Presidente, como ia dizendo, e· quéro concluir, ·eu _poderia t,er 

:entrado no ·estu•do dessa emenda; não- o quero, porém, fazer. Respeito a au
.·sehcia do illustre Deputado é direi á Gamara que poss'o deixar a·e ana
·1ysar essa emenda e adduzir contra ella qualquer argumento, p-0.rque, co·mo 
.. da outra vez já aconteceu. S. Ex., deixando 'º recinto ·para apresentar sua 
·emenda no seio da Commissão, evitando, portanto, ·uma discussão . sobre eJ.i.a, 
infringiu o Regimento, pois que •esta emenda •absolutamente ,nã·Ó podia ~.er 

.apresentada, como· voti mostrar dentro de poucos .seguncjos, sem que para 
. . isto, Sr. P1residente, precise de reconer á •autoridade que no caso me pu- · 
-Oesse- advir de 1ter, durante tres annos, occupado . a cadeira · de Vke-Pr.esi
.dente da Casa, fazendo cumprir sempre e cumprindo as dis1posições r•egi
.. ·mentaes. 

O art. 190 do Regimento, ·no seu § 2° ·estabe1ece o . seguinte: "Ence,r
Tada a discussão do proj1ecto . e Jdas emendas (Refere-se a proj ecto de ·orça
mento, em 2ª d'is·cus1são) 1e artigos 1additivos a elle apresentados, v:0lverá o 

·;projecto assim emendado á Commissão para. da·r <0 seu parecer, no qual 
poderá porpor as modi ficações1 que entend1er conveniente<s ao texto pri-

·:.mitivo." 

O orçamento da viação foi ap1resentado pela primeira vez ao estudo · da 
"Camara -em 2ª di-scuissão. 

O texto primitivo da verba 5ª estabelecia o seguinté : "Garanüa de 
juros tanto", uniais ·nada. · Era •este o texto. , 

Vindo a debate foi apresentada a minha emendir ·e apprnv·ada. De modo 
que . 'º texto priniitivo ficou aJt;erndü, por tereip 1srdo accrescentadas a e11e 

·-as .palav.ras co.ns<tantes da ·emenda por mini apresentada. 
Vem ·o mçamento á 3" discussão. Não ha ·nenhuma ,emenda suppres

·-siva da minha e 'O honratdo 'Deputado, ·presumindo maior extensão de que 
realmente tem o .seu direito de membro da Commissão de Finanças, aprese·rt

· tou uma emenda diz:endo: "Supprin:ia-se da .palavra ta.J á pa.Javra . qual." 
Ora, Sr. :Preside111rt:e, com esta emenda -0 que se dá é o seguinte: em 

·vez -çlel1a ficar enqaudrada no § 2° do ·art. 190, o que aconteceria si . alte
" ra:sse o texto primitivo do projecto, até se dá com ella exactanien~e o con
·trario, porque altera o ·texto que :a Gamara deu ao .p·ro}ecto . para ultima·; dis
.:ctissão que não é o · primitivo , fazeh.do com que ficasse restabe-lecido lehra 
p:or lettra o texto primitivo não alterad-0 ·comq quer -0 § 2º do art. 190. E' 

-esta a questão ·a.e 'º 'rdem que• levant·o para que a M-esa resolva em occasiao. 
"-opportuna.. · · .· . . . 

.. E, Sr. Pr.esidente, o Regimento, não sa.tisfei.to . com esta dispQ:ªi_çã.o, ain
''Cla ·_no a·rt. 191 1estabelecé o segui·nte: "Publicada e distribuida pelos Dep·u
·tados a · fedacção de •que trata o §. 4º do artigo· antecedente, o Prnsidente 
ltlará o prójecto para a ·ordem ·do dia •em 3" discussão, 24 horas 'depois dessa 
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dPstribuição, .. o.bservando-se em seguida o disposto nos §§ 2º e 3º do artig°'' 
anterio.r." 

O segundo é o que ha pouco me rderi. De maneira que mesmo em .. 
3ª discussã.o. o· art. 31, ·quando a elie se r.efere, tem o cuidado de diz·er que, . 
send·o distribuida a emenda, ·s•e applique o dispositivo do § 2º cLo a-rt. 9°, que .. 
a,eabei de ·ler . · 

r:_-; ... 01.'a, Sr. Presi.dente, nem ha que estranhar ness·a dis·posição do Regi-
rt1ento, porque o que o Regimento procurou nessa dis.posição impedir ·. 
foi que se .pudes.se votar sobre ·o vencido, •Sobre ·o caso que já tinha a Camara_ 
se manifestado franca ·e positivamente, o que traria grav.es inconvenientes sL 
não houvesse umas tantas restricções a esse direito. 

Mas o que é fóra de duvida é que a Cammissão de Finanças não póde· ... 
apres·entar ·as emendas que entender. Elias teem de ser apresentadas de ac
·côrdo ·com as prescripções do nosso Regimen.t0, do mesmo modo que nós ou-· 
fros Deputados, representando um pód·er soberano vemos todcs os dias .. 
os nossos direitos calcados deante da mais simples el tyrannica das disp·o-· 
.siçõ.es regimentaes . Por ·exemplo, cada um de nós não póde dentro da ordem _ 
l'evanta·r questão sem que primeir.amefnte o Presid·ente dê a palavra. Mas . 
íSso tudo é regular. · · 

A "Commissão podia, si julgasse conveniente, mesmo depois de approva-
do o projecto por .ella apresentado, modificar ·qual.quer dos textos ·primitivos .. 
por e!lla redigidos e .organizadós; mas uma vez que urna disposição foi mo.di
ficada pelo voto da Camara, ella só podia ajllresentar qualquer emenda no .. 
·sentido de modificar o texto primitivo e ·não aquelle que a Gamara mandou 
que ficas·se sendo o texto da vérba por uma votação eP.:pressa. 

O SR. !RINEU ·MACH ADO - V. Ex. me permitte um aparte. Modificar, .. 
quer dizer aJt.erar e supprimir, quer .dizer amputar. Ahi é o caso de amputar-.. 
ou supprimir. Em direito ha duas fórmas. de alteração: Ou modificar, ou 
-éHnií.nar, isto é, supprimir. 

O SR. TORQUATó MOREIRA - Vê a Gamara que tenho motivo em não . 
t0mar em consideração a ·emenda •suppressiva, porque essa emenda sup
pressiva não é regimental e a Mesa, para a qual appeUo em occasião oppor- · 
tuna, ter·á de resolver .essa questão d·e ordem que neste momento levanto . .. 
Não 'tenhq . apenas duvida. sobre a regimentalidade; tenho a certeza de que · 
ella nã.o é regimental e que nos termos em que está concebida não podia .. 
absolutamente apresentar. 

O SR. lRJNEU MACHADO - V. Ex. permitta-me ai·nda um aparte. Desta .: 
v.e.z a Gommjssão começou com a emend.a n. 1, substitutiva á emenda do . 
Sr. Octavfo Rocha, pro•pondo autorização de um regulamento. Si isso se dá : 

. com .. a propria emenda n. -1 • · .• 
O SR. T·oRQUATO MOREIRA - Bem avisado andaram o illustre relator do · 

.orçamento e outros dignos collegas · seus não acceitando aque!la emejnda. 
Mostraram-se SS. Ex·s. animados de intuitos. menos hostis ao grande nie- · 

.Jhoramento que venho de defender, .mas como tenho .nec.essidade de levantaT · 
essa qu~stão de ordem para provar que o desejo de prejudicar a disposiçã°'' 
cqnfida no· .orçamento foi tão grande que .chegou ·a levar um membro da Com-

, mlissã:o, ·que devia ,conhecer o Regimento, a infringil-·o. Eu nada mais diria, . 
fundamentando a emenda por mim apresentada, porque a reputo justificada. 
·com o discurso já pronunciado, ·de · modo que não demorarei a dis.cussão d(),, 
orçamento s·obr.e o qual nada .mais diria, si não· fosse o honrado represen
tante ·do Rio Grande .qo Sul preferir apresentar sua .emenda no . seio da"· 
Çomrn-issão, em vez de apresentai-a. no plenario. Tenho dito. (Muito bem;· 
muito bem :) 
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· O s;r, P 1resi dente - Continúa a discussão . 
Opportunamente, a Mesa res·olv·erá a quesfao de ordem levantada pel<r 

nobre Deputado Sr: Torquato Moreira . 

O Sr. Irin eu Macl11a1do trata de vari as emenda:s ao orçamento da Vía
ção, especifi·cando àquellas que importam em de1egação de pod.eres. 

Cifa ·palavras de ·Ruy Barbosa sobre a inconstitucionalidade, no nos.so re- · 
gimen, da a utori za;ção legis,Ja.tiva ao Poder Executivo para fazer reformas . 
e r.eaÜzar outros actos que são da privativa competencia do Congresso. · 

Mositra o que eúste a re'speito nas r.epublicas parlamentar·es, como a . 
França, e nas republica:s presidenci.aes°, como os Estados Unidos . 

E'ntre nós, já vem de longe o brado não só contra a inconstitucionalidade, . 
mas .tamhem contra a moraHdade dessa pratica das autorizações legislativas .. 

Depois, tratando da emenda. n. 15, diz que ella .autoriza :o augmento .do · 
numero de o·perarios: na Repartição dos Telegrnphos. Mostra que, desde Ben
jamin Constant, os o·per.arios do Telegrapho são .equiparados aos' f.unccio
narilQs. Orá, a emenda, portanto , ·autoriza a •creação de Jogares e é inconstitu-
cional, não devia· S·er ·submettid1a ao v·oto da Gamara. 

·Passia o orador :em ·seguida a reforir-se a uma .conferencia que o Sr . .En--· 
rico Ferri fez sobre o· obstruccionismo na .rtalia, onde a expansão ·obs.tru
ccionista é a mai·s aimpla pÚque o Regimento da -Gamara italiana · permitte · 
que cada vez um grupo d.e 1 O ou 20 Depu.t·ados poss.a reque.rer uma votação no-
minal, sendo a Mesia obrigàda a attender. • 

Suc·cede que .a Camara i taliana tem 600 Deputados e em cada cham·a-· 
. da ' o secretario t.e1m que ler 60U nome1s e repetir o m e·smo pr·ocesso para cada; .. 

votaçãp . De modo que em ·duas ou tres chamadas o tempo es·tá ·e·sgota·do. 
Com o Regimnnto da Casa é difficil fazer obstrucçã.o. 
J.á tem confrontado divers os regimentos, até me S!mo o proprio Regimento, 

é! o Senado, .e vê que é muito mais liberal do que o da Gamara. · 
Ass·im é que o Regimento do Senado não permitte o encerramento da . 

·discussão ,quando aind·a haja oradores para faU.a°r ; ~ é contra a importação · 
·da oor.tiça; e .da rolha. 

No Senado a hora do expediente é prorogavel , aqui não. . 
·Além disto, o Regimento consagra o direito á Gamara .italiana de, em· 

qualquer momento, votar o adi amento da discussão •ou suspensão ·da sessãG· 
com qualquer numero. 

De so·rte que um grupo de oppos.icionistas dá o golpe em occasiao oppof"· 
tuna, requerendo e ·Obtendo o adiamento .da sessão ou a ·suspensão deli.a. 

Aqui, teem-sel de ·esgotar ás 5 horas da ses.são . 
A proposito das emendas ns. ·17 e 18, que .cogitam do prolongamentÜ' 

de linhas teJ.egraphicas., o orador diz que, de tudo quanto se possa despen
der no Brazil com a. maior efficacia, com a maior utilidade, para fins po
li.tices e eaoinom;cos de desenvolvimento da nacionalidade braz·ileira, de
tudo quanto seja dinheiro publico applirndo a obras materiaes, não ha nada . 
·que tenha tanta importancia, tanta utilidade, quanto a .construcção de linhas 
telegraphicas e de linhas· ferreas. Isto já o disse Spencer, nos séus Erisaios 
socio.!1ogicos e moraes estuda·ndo a origem do engrandecimento e impulso dado· · 
á nacionalidade nor.te-arnerkana. · 

Todo o mundo tem a preoc.cupação no Brazil de que se deveni construir 
· linhas ferreas s·ómente para pont·o·s• habitados. · Essa theoria é ho)e inteira
mente condc1mnada. Os americanos firmaram um principio. novo, o das cha· 
madas. linhas· geographic·as ·ou economicas; ·isto é, estudadas a uberda.de do 
sólo, a exce!lencia do seu clima, as ct1ndições de prosperidade · que elle · of-
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:fe-rece, o administmdor traça e ,constróe 'ª linha ferrea, porqu1e está assegu-
rado o futuro desenvolvimento da região. . 

Os processos. :aqui adoptados são a'inda do seculo XV.JI; continúa-se na 
.mesma róta atrasada. Quando o Go,verno braúleiro tiver comprehendido que 
no desenvolvimento das Iinha,s telegraphicas, e das · linhas ferreas está o 

.engrandecimento de u>ma nacionalidade>, elle não terá pavor sinão de applicar 

.. com criminoso des,perdicio seu dinheir,o- nos aços dos canhões e dos1 dread
·noughtS'; terá de appli1cahi no desdobramento das linhas de communic:ação. 

Os .americanos do norte a principi,o· lançaram loucamente' linhas fer
·reas para o deserto, para · regiões que a fantasia · de um utopista technico
ou financeiro imaginava que fosse um E! Dorado ou um Potosi. Dahi, a rui·na 

.-das ·primeiras empresas. · 
1Mas a Nação não teve deJ encerrar es,se peri,odo só com o occupar-se 

· .a auxiliar a I.amentação dos prejudirndos; ella tocou para deante, seguiu p.a 
sua marcha triumphà1. Nada ti-nha perdido; r,evendeu essa-si linhas, p-elo 

· just,o preço {jUe meredam; a deducção entre o val,or do custo de cpnstru
cçá'o e o valor da nova transferencia importava um prejuizo para os pri
meiros empres,arios; mas aquelles. que se lhe seguiram, comprando por u'm 
preço razoavel, enc,o-ntraram justa r-ecompens\J · para . os capitae'S que empre" 
·garam, e então ·começou a grand.eza, começou a riqueza ·da Norte America, 
.a maior patria ecoi1'0mica ,e po1itica dos tempos mod·ernos. 

Naquelles primeiros tempo1s1 fizer.arn-s,e até lin1has ferreas mais ou me
nos pa,ra!Iel!).s, dando-se uma grande luta de concurrencia entre ellas, bai

~xando cada uma su!l's ·tarifas a ponto de arruinar a outra. 
Chega.ram ao ponto, as companhias, de reduzir suas tarifas forçando a 

reducção das outras, tornand,o- assim o transporte de gado, de mineral, de 
mercadorias por um preço de suas tarifas e mandando trans,portar depois 

· :Pela ,outra estrada 'POr tarifa mais baixa, ·perdendo a differ-ença, comtanto que 
a outra fosse obrigada a rna,Jizar o ,transpor,te com prejui-zo rnai'or. 

A <eonsequencia foi que, depois. que eHas: triumpharam, desenvolveram _as 
outras. · · 

Depois 'ªº desa,pparedmento dos prejuizos dos primeiros prejudicados 
por essa c-oncurrencia, por essa luta, veiu naturalmente o surto de uma épocai 

· de p,rosperidade eco-nomica e financeira; a Nação lucrou, as companhias des-
1envolveram suas riquezas; nos pa,jz,es foram surgindo as primeira,s aldeias 
de madeira; for~m-se depois creando o.s ,agrupamentos, os vastos. quartei
rões, essas pau1disi,a<e1as pegiões: do mundo ond-e, na phrase espantosamente 
justa de Spencer, elle i:mcontrou o característico da psychologia de uma 
:raça. 

Ora, "O .Brazil, .rotineiro, como que guar,dando no fundo de sua conscien
-da residuos de nossa raça, que não teve, sinao em uma phasé de nossa his-

. toria, movimentos de' expansão brutal, genial, sobrehumana, mas que deu á 
historia o ·que tinha de dar, o B.raúl como que guarda, sepultadas, forças 
e energias, como os vast-01s areaes teem e'ntenad,o em seu fundo os esque
Jetos e a,i; 'quilhas das primeiras •caravellas que aportaram ás nossa•s plagas 
·ou que naufrag,aram. 

Só cons,tróe confiantemente quando ·a r enda der 30 ºI º de remuneração. 
:E' ·a falta de confiança, é o espirito do temor; é a falta de consdencia que 

.uma raça tenha no s1eu -poder 'inte!Iectual e nas: suas forças- de .expansão. 
,,., _ Esta timidez é traço ca-racteristico de uma raçà enfraquecida pelas pr~
opcupações da politfoa estrC:'.1: 

EUa acr·edita que .fundou uma ciVilização flov-a, quando ella não é sinão, 
..afina.J de contas, o repositorio de to-das as conquistas da civilização política, 
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giosito de todas: as outras conquist·as. 
· Não s·e fundou aqui nenhuma dvilirnção nem se crearam institutos no
vos de novas doutrinas economicas. A tod·os regem os principi-os immu.ta\i'eis 
·da lei economica internacional. 

E' predso diz•er ao Parl·amento, movido por :sentimeintos estreitos e af
fect·ad·o ·por erros ·profundos na apreciação do movimento economico bra
_ziJeiro, •que .a economi·a pülfüca ·hoj.e . que mais interessa os povos é .a cha
mada - economia politioa in térnadonal . 

·As.sim, uma nacionalidade não póde no mundo fixar um ty·po economico 
.11ar.a si. A humanidade é hoje um conjunto mora.J. Não ha trincheiras econo~ 
,micas .como não ha tri"ncheiras intellectuaes; ha ·apenas trincheiras politi 
·Cas, que só se manteem quando os povos: vivem na mais abs·oluta contraf.er
nidade, quando vivem esse convivia de amor, de culto á libred·ade, á jus
tiça e á razão. 

Assim, por. exemplo, que va·le ao Brazil ·produzi r o caflé? Que vale 
'fund·ar para si a theoria applicada :sua pr.os.peridade economica fundada na 
·valorização delle ou na da borracha, s i -o mundo póde procurar meios ·de 
defesa? · 

<Si aqui se funda um trust, si se o·rg.anizam capitaes para . estabelecer 'jl 
·acapar·ame·nto de todos• os pr·oductos similare.5, outros capitaes mai-s arrojados 
tedío mafo·res recuro·s• .e poderão fundar outra colligação· de forças desti
·na das a jogar pela certa, nos ·primeh10.s. momentos com pr·ejuizo para de·
,pois reconqui·st•ar com grandes• lucros os p.rej uizos . 

To•düs os paizes teem .em determinado periodo de sua ·vid·a o monopoliü 
'de uma ·certa. producção. 

Os ·prime'Jros 0cultivado11es lançaram 'ªº solo as primeiras• raízes ou 
.nel.Je já as encontraram. 

O valor dessa riqueza teve 'ª principio um pequeno effoito e um pe-
·'queno resuJt.ado porque, não havendü nos tempos 0antigo·s. a grande'. facili
dade de communicações e de ci.rculação que já actualmente se desfructa, só 
muito lentamente e·ra conhecida a notid a d·a existencia do pr·oducto . Assim, 
•elle :se lançava mui.to morns.àmente no mercado. 

Na época moderna, porém, em ·que todas as regiões da terra são mais 
-0u menos conhecidas, isto nã·o succ·ede. Hoje todos se preoccupam muito com 
isso que se :chama geographia rural, geographia commercial e todos mai s 
-0u menos :sabem qual o clima de determinado paiz onde se póde adapta r 
ou fazer 'ª reprnducção d·e uma especie de animaes ou de planfas que tivera 
.origem em outra região. 

:Isto é, .estuda-se mais ou menos .a corpbinação chi.mica do solo e do 
a·r e já se 'S·abe, po.rtanto, a, região -onde póde viver aqueJ.le ·animal que pa
.recia primitivamente condemnadb a viver chumbado na terra onde surgira.-

Applicando praticamennte est.e argumento, todo o mundo, procura es
tudar hoje, na face da terra, a região em ·que se póde fazer a cultura da 
borroa.cha e .do café ; todo o mundo procura. tambem augméntar G num.era 
do.s similares dos ·productos que podem substitutir com perfeita . app1arencia 
de igualdade, na prnpaganda, na venda, no consumo, o. prodilcto que elle 
vae :substituir e, quando se exaggera o ·preço. da mercad·ori a ou .. do producto, 
vae ·procurar -out11a cousa mai:s• ou menos .equiva·l·enfe que satisfaça o·. seu 
·vi:cio, a sua frnqueza , ·os caprichos · da . n,atureza huniana1 quando ~:.s e ., yê 
priva·da da possibilidade de .cnnsumi•r . ~ 9u!J1 0 que c~qstitue o g·oso de ·.c.ert a 
porção privilegiada. · · ' ··· .. ": - _ ... · · 

As•s.im é a chicori~a com o ciffé~u o.i 'fuate cóm' o · chá\ o alcool com ,. o 
c a.fé, que ·são d'ous grandes ·concurrei1tés1ifra flóé da terra aos seus similares. 
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Ninguem P.Óde até hoje prever até onde irão as forç·as. da inteHigencia 
humana, que com a combinação de simples acidas e .s·aes fabrica pe.rfumes. 
que ·equivalem pe!J'feitamente ao !\roma que se desprende das folhas e do. 
cauler das Hores. 

Ninguem sabe até onde irão as conquistas da. chimica. Ninguem, até 
hoje sabe até •onde irá o ·poder da invenção humana. Aqudle mesmo pro
ducto que em determinado momento par·ecia um e·lemento nutriente do corpo ,. 
q.ma ·força alimentar, um objecto _indispensavel á existencia humana, depois
·de se·r obj ecto de estudo, passa a ser um producto condemnado par<a ·· a 
alimentàção . - . · 

Tudo varia. A existencia humana soffre as transformações que se dão· 
na superfície do planeta; está sujeita á evolução, ás gr·andes tna.nsforrria
ções e aos grandes inventos que as grandes conquistas. scioentificas e intel
lectua·es vão ·lan9and•o no mundo das -idéas, muitas vez·es· revolucionaria e. 
subversivamente. 

Por out·ro l1ad-o, hoje se chega perf.eilamente ao quantum da pr·odu.cção .. 
Ha estati.sticas que a•pparelham os •Estados para a defesa das suas. 

forças, o· que não ·existia nos tempos anteriores, de modo que o Estado, que. 
encontra deant-e de si outm nação, quer impôr o preç9 da sua mercadoria,. 
c-onhece ·perfeitamente até onde vão as suas forças financeiras, conhece .os. 
seus capita·es, conhece os s-eus ·ca·pitalistas. 

Assím sendo, Interessado nª deft;sa d·e seu pro-dueto, e!le sabe perfeita
mente 1até onde póde lutar e como póde lutar. 

'Por ,outro la-do, o inter-cambio da necessidade é tal que o paiz por sua. 
vez, que p-o_ssue o privil'e1gio de uma mercadoria, d·e um producto, tem neces
sidade de defendei-o, de fortal1ecel-o. Este é o ·cor.rectivo resultante do proprio, 
desenvolvimento inteJ.lectual, ·politico ·e ·humano. 

Si ca.da paiz vivesse entrinoheirado dentro de si de modo que não ti· 
vesse outms neces.sid·ades sinão aquellas que res·Últam do habito de consu· 
mir só, exclusivamente, o que esse paiz produz, então a sua superioridade 
seria immensa e não havia rnceiar a luta. · 

Mas: uma nação como o Brazil, si não tem baHeir.as par•a a propaganda 
dos seus ·pmductos, não tem lambem força suffkien.te para se isolar do resto· 
da humanidade; eHa ha de respirar a mesm:a •atmosphera de idéas:, o mes

... mo ar atmospheri-co. 
Por out.ro lad-o, não basta .ter-se aqui esta possibilidad~ de produzir;. 

p.reciza-se . te_r os meios~ materiaes, isto é, os meios de transporte, homens. 
para cultivar 'ª terra e homens ·para consumir, porque a verdade é que não é 
sómente a p:roducção que faz o consumo. Isto .era assim na economia antiga,. 
mas estava ·errada. O consumo augmenta a prodücção. 

Isto resulta ai·nda de outra lei economioa. Ninguem, na .conquista. do
bem-estar, que é a preoccupação moderna, ·ninguem mais se condemna . a. 
perseverar na pwducção de det·erminada mercadoria, com remuneração me
nor do que a que vae encontrnr .noutr-a que satisfaça mais. a ambição de 
lucro. 

Por ahi se vê que ·hor-izontes se dilatam ante nós, no estudo dos prin
cipio$ que .dizem .r·espeito á chamada economia ·poHtica 'internacional. Ago
ra, imagine-s.e a fl!ncção do cambio, da moeda, da circul·ação monetaria de 
•_cada paiz dentro do tefritorio dos: ·outms, a fu·ncção do capital de uma na
ção dentro de .outra, e, finalmente, a defes.a ·que cada paiz tem contra 'O es
trangeiro, nas suas leis de ai fandega, nas suas tari-fas. 

Todos es•s·es e.!ementos surgem, .na vida moderna, para dar á sciencia em: 
questão horizontes tão largos como os que estão sendo entrevistas pelos. 
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sabios pensadores e esfadistas, dos ultimos lustros do seculo passado e do 
come.ço do actual. 

A um 'aparte do Sr. Corrêa Defreitas sobre que a preoccupação da 
.s.ciencia exacta conduz üS sabios .á metaphyska, 1responde o orador que a es
t:;itistica forn:ece resulvad.os seguros; agora, ,,o que ·não se póde e prefixar, em 
um largo periodo, ·conclusões em um ou em outro sentido, é dizer que, 
dentro de 20 anno·s, .os factos occorrerão deste ou da·que11e mod.o, ·porque nin
g uem pó.de imaginar até onde irão os esforços humanos ·no d·esenvolver a 
producçã.o e as forç'a1s economicas de cada região. . 

O des·cortino para a es·tafrstica é limitado nestê ponto; mas, a pe-
2a.r de limitado, dá .resultados admira veis. 

1fo i ·assim que se poude chegar á certeza de que não ha meio de obri
gar o individuo a prod·uzir isto ou âquillo, des.de que elle sabe que a persi s
tencia na ·producçã:o será a sua ruina. Começa, então, a se agitar, a , pensar, 
e · vae busca·r ·novas fontes para sua receita, como fazem os Es.tados quando 
t eem ·necessidade .de augmentar a sua renda, ou mesmo de manteJ-a . 

Outra verdade, recebida hoje cumo maxima na economia politica inter
nacional; todos os povos poss.uem, em certo e determinado momento, o mo
nop.,:_olio de uma ·producção; mas isto se não perpetua, e, ·em um momento, 
.dado, si o .Eis.tado ou uma dasse de productores, teim a em man\.er essa 
producção, como fonte de sua riqueza, de 1sua grandeza , d ia se torna, em 
vez disto, sementeira de males, of.ig.em de desastres. · 

Advertido 'º orado.r pelo Presid1ente de que a · hora est·ava a findar , o 
.orado.r pergunta ·Si ha outros oradores: inscriptos, e sendo-lhe respondido a f
fi l'mativamente, dá por terminadas as suas considePações, pDomettendo fallar 
no encaminhamento das vota.ções. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Presi)dente - 'Esgo1ada a hora e havendo oradores inscri·ptos , 
fka adiada a di.scus,sã:o unica do pa:Decer da Commissão de Finanças sobre 
.as emendas offereddas na 3" discussão ido projecto n. 173 B, de 1912, f.i 
xand.o- a despe,za do Ministerio da Viação ·e Obras Publicas. 

Convoco para hoje, ás 8 1 !2 horas, uma sessão nocturna. 

O :Sr. Presiide111te - Tem 'ª ·palavra o Sr. Pedr·o Lago (Pausa. ) 
Não está presenbe . 

Tem .a palavra ü Sr. Deputado Monteiro de Souza. 
Sessão de 26 ele (Pausa .) 

Dezmnb1•0 
(noctu1•na) 

Não está ·presente. 
Tem a palavra o Sr. Deputado C orrêa Defreitas, 

(!Pausa.) 
Não esta;ndo· p•r.esente •e não havendo mais• orad·ores inscriptos, s i ne

nhum •Sr. Deputado pedir a palavra declararei encerrada a di scussão. (·Pausa.) 
Está encerrad·a e adiada a votação do proj ecto. 

O Sr. R:ilbeiro Junqueira (*) - Sr. ·Presid1ente, por occasião da dis
cussão do orçamento da Viação, no· seu 3º turno, diversos dos meus Hlustres 

~essão ele 27 · ele 
Dézemb1·0 

·( no expeel·i ente) 

coHegas ·honraram-me com seu concurso , ex·aminando esse 
orçamento sob suas ;diversas faces. 

Nào üve, infelizme·nte, upportunidade de responder 
a •ess,es illustres colJ.egas, ·pelo que ap.roveito a primeira 
hora ·da sessão «de hoje para faze.J-o. 

Declaro, desde já; qlie· esta resposta não poderá se·r tão ·minuciosa quan.-
t o eu desejava. · · · ' 

(*) Não foi ·revisto pelo orador. 
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1Ella envolverá, enfretanto, 'ª minha· consideração, os meus melhores. 
agradecimentos · a S'S. EEx. pelo concurs'O que trouxeram ao meu modesto-. 
estudo. 

O ·primeiro que tomou a palavra, em •relação a esse orçamento, foi o-. 
meu illustre coHega, Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Octavio
Rocha. 

Antes de· ·resiponder •a S. Ex., devo agradreoer-lhe a gentileza com que me· 
· tratou no seu discurso, revelador apenas da sua gene.rosida.de. 

•Meu collega ·encarou o orçamento da Viação s·ob dous pon!oos d·e vista:· 
o relativo aos Corroei os e o relativo ~ás ·estradas de .ferro. 

Em referencia .a·os Gorrdos1, S. Ex. justificou uma emenda, dando uma:
verba para o desenvolvimento de .agencias postaes ria zona colonial do Ri°' 
Gra.nde do Sul. 

Então o illustre Deputa.do teve oppor tunidadre de 'apresentar á Camara. 
quadros ·demonis.frativos do grande desenvolvimento que vae tendo a•quella 
zc>na. 

Apezar de :reconhecer a ·verdad•e da sua affirmação, ·não foi po:s·s.ivel á. 
Commissão de Finamças dar parecer favoravel a ess·a ·emenda. . 

O regulamento doS! Correios já dispõe sobre· creação dre 1agencias e-. 
tem mesmo uma di·siposiçào que torna obrigatoria a creação de agencias· nas. 
colonias federaes. 

iMas, V. iEx. comprehende, Sr. ·Presid•ente, nã·o é •püssivel á Commissão' 
des'lacar, de uma verba já concedida ao Govemo para ·provimento dos di
verso:s •s1erviços dessa natureza, uma esp·elcial ·para creação de agencias. 
naqurelloa z.ona, quando 'º Governo tem -competenda :parn fazel-·o e quando. 
sómente o Go·verno, senhor dos dados sobre as diversas. necessidades que 
correm pelo paiz inteiro, póde julgar da maior ou menor conv.eniencia da. 
creação de agencias neste ou naquelle .Jogar. 

·'Nestas condições, :pareceu :á Commissão p·referivd deixar 'ªº Governo . 
a liberdade de acção que Jbe dá o Regu.Jamento, certo dre que •elle determinará. 
a c reação das agep.cias que forem mais necessaria•s, de a·ccô.rdo com a verba 
O•rçament·aria que tem para. resse fim. . 

1Ei·si :o motivo •por que a .Commissão deu . parecer co·ritrario á emenda 
justificada peJ.o· no·br.e Deputado . 

.Em relação ás ·estradas d•e ferro, o meu illustre co.J1ega fiez uma bri
lhante dissertação, mostrando os foconvenientes da concessão de est·rad.as· 
de f1erro a determinadas pessoas, ao envez de concess•ões •a ·quem maiores 
vantagens offerecessem. 
- Sr . . Presiden~e, folgo em assegurar a V. Ex. e á Camara •que .estou de 

pleno .accôr.do •com o modo d•e V·er do meu illustre collega, a es·te respeito,_ 
tanto que, pür occasião da terceira discussão, em seu ;parecer, ·a Commissão 
teve o·pp·ortunidade de ·offerecer um substitutivo que permitti.a 'ªº Governo 
a cortoessãó de estr-ad.as: de fenr·o •autorizadas por votaçào, na s•egunda dis
•Cussão, não ·ás ·pess·oas indicadas nesta emenda, mas áquellas que maiores.: 
vant·agens 'Offerecessem. 

Sr . . Prres•idente, .a Commissão vae ai:nda um pouco além: entende· que-· 
essas ·estradas de ferro absolutamente não devem ser •co·ncedidas pela Ca
mara, sem prévio estudo da Commissãü de Obras Publicas, ·porque á Com-· 
missão de Finanças :fallece competenda para examinar o assumpto sob o 
ponto de vista technko. A Commi.ss•ão de Finanças apenas póde examinai-o 
sob 'º ponto de vist.a · economico e .finanoeiro. Nestas condições, .a Com
missão de Finanças está, de perf.eit.o accôrdo com a doutrina estabelecida pelO: 
me u honrado coUeg·a, ·tanto que, no seu ·parecer, a Commissãó de Finanças. 
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não autoriza o Gov.erno a co.ncecier estradas de ferro a determinadas pes-
soas. 

A Commissão de Finanças nada mais fez do que respeitar o -parecer 
da Commissão de Obras .Publicas, que teve ·como seu relator o nosso Hlustre . 
collega •pelo Rio Grande do Sul. 

E cómo o •proj ecto ·àa · Commissão de Obras Publiicas não trazia dis---
1pendio para -o Thesouro, a •Commissão de :Fina•nças li11)itou-se a dizer que 
a sua audiencia era dispensavel e que •nada 1iriha a oppôr á app.rovação do 
mesmo p-rojecto. 

•Seguio-se ·com a pa;Javra o meu >illustre -collega ·representante .de Minas, .. 
Sr,. :Cami:llo Prates., que 1propoz a .suppressão do art. 23 do prnje'cto que es. 
tabelece o segui1nte: 

"Art. 23. Fica o Governo -autorizado .a contractar com ·quem melhores .o 
,vantagens ~presentar ou em .igualdade de rcondições -com ·O .cidadão José 'Do
mingues •Mendes, ·por si •O'U por em preza qúe organizar, a construcção de uma-. 
estrada ·de ferro que, partindo da bahia Cabralia, no 'Estado da -Bahia, se 
ditirja a ·Paracatú, .no !Estado de Minas Geraes, ligando as ·cidades. ·e po
voações de Salto Grande, Salinas, Grã-o-Mogol, Montes Claros, Jequitahy, Pi-· 
rapora ·e :Pa-racatú,, de accô·rdo -c-om ·os ·de·cretos 1ns. 7.562, de 23 de setembro · 
de -1909, e 7.878, de 28 de fevereiro de 1910, não devendo a rp:édia unidade · 
ki.Jometrica exceder o rpreço ~e 50:000$, attendendo o .requerimento apre
sentado 'Pelo mesmo cidadão." 

A Camara ai•nda deve '•lembrar-se da argumentação vi·gorosa do meu · 
honrado ·companheiro de bancada em •relação á emenda que foi convertida 
no art. 23 do proj ecto. 

Sr-. 'Presidente, ·elle encarou as estradas de ferro sob diversos pontos. 
'Primeir_o, disse a1creditar que j'á havia uma concessão attinente á estrada ' 

de -fer.ro em :questão. 
Em segundo lugar, mostrou que, quando tail -con·cessão não esteja em · 

vigor, essa estrada vai alcançar uma zona da Central, podendo passar pelo. 
traj ecto da mesma estrada, que •é :pertencente á· União. · · · 

rSr. •Presidente, •bastava a primeira das considerações, isto é, da possi. 
bitidade dessa concessão colJi.dir com outra exitente, 1para que a Commissão .. 
de Finanças tomass.e o al<vitre de dar 'Parecer favoravel -á emenda do meu . 
col:lega. E a Commissão deu este <parecer com tainto maior prazer, quanto é · 
certo que a emenda, que foi approvada, fôra ·transformada :no art. 23, pas
sando •na Camara contra ·O voto da mesma Commissão. 

Ne·stas •condições a Commissão está de perfeito a·ccôrdo ·com ·o mustre -
Deputado mineiro e nada mais teve de fazer do que defender a -emenda por · 
s . :Ex . prO'j)OSta. 

ü SR. RAPHAEL PINHEIRO - E ·a 'Pessoa a quem ella se refere não -
existe mais; já morreu. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Como :bem ac-crescenta o meu iHustre C·01- 
Jega., a pessoa a quem e:s.ta emenda se ·refere já deixou de .existir .. 'Isto tam---
.bem seria um dos motivos para o desapparecimento do art. 23. · · 

'Ao Sr. Cami'l<lo .Pra·tes -seguio-se o meu Hlustre collega Deputado pela 
!Bahia Sr. ·Rapbael ·Pinheiro, cujo brHhante talento já nos habituamos a.: 
,admirar . · 

O SR. ,RAPHAEL ,PINHEIRO - Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Em um e10iquente discurso mostrou S. Ex. 

o. absurdo da estrada de ferrn constante do art. 23 do proj ecto e resultante
da emenda contra a qual se 1instirg.ira a Commissão de •Finanças . 

. Sr. Presidente, é bastante que a Camara .se recorde do estudo feito .pelo 
·!I)eu iUustre cotlega representante da 'Bahia, do mappa po-r S. Ex. apre-

, 
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.sentado, para .que .reconhe~a a justeza com que pro·cedeu a Commissão de 
finanças, concordando· com a sua emenda, suppressiva do art. 25 . 

Essa e strada de extensão superior a 5 . .000 kilometros, e que viria .custar 
·ta:lvez mais de 300.000:000$ . á União., era, como demonstro u S. Ex., con
.traria a toda a .nossa orientação con1raria a toda boa -ori entação relativa
mente a vias ferreas: em vez ·de visar .a ligação do. centro com os diversos 
'.P·Ortos do Brasil, fazia uma enorme curva, começava ·no sul , vinha mais ou 
menos .ao •centro do paiz e depois voltava para nordéste, contrariando assim, 
como disse, toda a orientação, especialmente economica, a que d evia obedecer, 
isto é, a approximação dos centros de ·producção aos de expo·rtação . 

A esse iUustre coJ.lega se seguia na tribuna o não menos distincto re
presentante da Bahia, Sr. Pires de Carvalho, cujo nome decli·no com a syrn-
'.])athia ique lhe tributo. · . · . 

Foi '1onigo, brilhante e documentado o discurso proferido 1pelo digno 
Deputado, discurso que, em sua maior parte, disse respeito ao ·contrncto de 
.navegação do rio S . Francis~o. · · 

Em re:Jação a esse assumpto•, devo dizer que a ICommissão concordou 
·com o discurso de S . Ex., e só deixo-u de deferir· a emenda ·referente á 
navegaçã0 bahiana, porque já havia dado ·parecer favoravel á outra, do Sr . 
. Raphael Pinheiro, concebida nos mesmos termos. 

_ Sr . . 1Presi.dente, V. Ex. d•eve lembrar.se .de que, por occasião da 2ª 
discussão, a Commissão se oppoz 1á emenda, nos mesmos t ermos, não ·pela 
·emenda em si, mas porque ella importava em augmento de subvenção, que 
·julgavamos conveniente ·concede:r no momento. 

A ·Commissão não vio absolutamente desvantagem .na rejeição da emen
·da, em segundo ·tu:rno, ·ponque isso não vi.ria ·prejudicar o serviço de nave
.gação do S . Franc;isco , visto . ·que a subvenção actua.l vigora até 1914, de 
.sorte .que a.inda ficava ao !Congresso o exercicio de 1913, para conceder ou 
não ao Governo ·o poder de prorogar e modificar o contracto. 

Uma vez, •porém, .que foi restabelecido, ·em 3ª discussão , o dispositivo, 
·sem augmento de despeza, a ·Commissão julgou de seu dever correr ao en
-contro· da bancada bahiana e approvar a ·emenda pela mesm a pr0<posta. 

A segunda •parte do d.iscurso do distincto . representante da Bahia se re
fé.rio justamente aos arts. 23 e 25 do pro>jecto, impugnados, respectivamente, 
pelos 'S.rs. Camil'J.o ·Prates . e •Raphael Pinheiro; e as considerações que j-á 
tive o.ppo.rt_unidade de produzir, embora !J.igeirnmente, em relação aos dis
·cursos desses dous i.l!ustres Dep.utados e ao deferime·nto, .que a •Commissão 
deu, ·ás emendas por ~SS. EEx . propostas, bem mostram .que não poderia, 
infelizmente, estar de accôrdo com a argumentação do prezado c·o.Jlega, quantO-
ás duas disposições. _ 

A Commissão , po.rtanto, não teve outro Temedio senão contrariar os 
:d,esejos de S. Ex. a acceitar as emendas su.ppressivas dos arts. 23 e 25, 
não só pela razão que aqui ex1penderam os Srs. Cami'llo Prates e Raphael 
Pinheiro , como ·porque uma e ·outra dessas d.isposições autorizam a conces
são .de estradas de ferro , de ·conformidade com regimen manifestamente in
con_y eniente e 'já condemnado pelo paiz inteiro. (M:iúto bem.) 

· · 1FaHou depois o rneu distincto companheiro de bancada Sr. Pandiá Ca
logeras. 

Não posso deixar de confessar a V . Ex., Sr. Pres.idente, e a toda a 
Camara dos Srs. Deputados, a enorme .dece.pção que me causou o discurso 
de S. Ex. E, não p·osso deixar de confessar po!'que esperava do emi·nente 
D.eputado uma critica vigorosa, de accôrdo •com a sua reconhecida ca·paci
dade, sobre o O.rçamento da Viação, tanto mais quanto essa critica tinha sido 
de ha muito annunciada . 

.Q meu ill·us~r;e coJ.l.ega tivera occaisião de dizer que, não n.a 2ª mas na 
3ª discussão, viria mostrar á Camara, de um modo absoluto., os inconve..;. 
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riientes do proj e·cto da Commissão de Finanç~s, e, senhores, ao emvez da 
critica brHhante que eu esperava, em relação ao projecto de Orçamento da 
Viação, o meu illustre ·coUega rep.resentante de Minas., se .]imitou a proferir 
um verdadeiro discurso 1p'oliüco, de ataque ao actual Governo e, parece, 
de defesa ao· passado Governo. 

S . -Ex. levou, na maior ·parte do tempo em .que occupou a tri•buna, a 
examinar a revisão dos contractos de viação fer.rea, feita pelo Ministro 
Seabra, e, iSr. .Presid.ente, V. Ex. sabe, toda a Camara co·mprehende que 
isto é 1por comp·leto alheio ao trabalho da Commissão de Finanças·, é intei
ramente estranho· '!lo ·proj ecto de o.rçame.nto .que se discutia. 

Nenhuma ·responsabi.Jidade .pôde vir á Commissão de Finanças, como ne
nhuma póde vir 1á Camara, pelos a-cios de administração ·praticados por este 
ou por aqueBe Go·verno·: bons ou máos, só podem ser att.ribuidos aos pro
prios Governos que o·s p.raticaram. 

A •parte do discurso do meu i,J.lustre collega que prnpriamente se re
ferio ao Orçamento da Viação, foi aquella em que S. Ex., praticando 
a!~i'ás ·uma injustiça que . nós outros não ünhamos o· direito de esperar de 
S. Ex., disse que á Commissão de Finanças cabia a responsabilidade das au
torizações que foram ·Concedi.das ao Governo, para a construcção de deter
minadas ·obras. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. saibe e toda a Camara deve . ter em mente 
que a Commissão de Finanças propoz, é certo, a app-rovação em blóco dessas 
emendas, mas para que constituissem prbjecto em separado. 

Com ·este seu iprocedimento, a Com missão visava: 1 º , urna prova de 
consideração a seus collegas que têm assento nesta Casa; 2º, o que tem 
proclamado sempre - levar ·o estudo· dessa .questão á 1Commis·são de Obr.as 
Publkas, que, no seu modo de ver, é a unica .competente 1para ajuizar do 
assumpto. 

:Sr. Presidente, V. Ex. compcrehende .que á Commissão não era absoht-
tamente <licito illudir-se sobre as disposições da Camara. _ 

Já por occasião do debate do orçamento, no anno passado, a Commis
são teve a opportunidade de ver que o seu pa·recer , ·cont.rarJo ás emendas 
no mesmo sentido, foi aqui rejeitado pela •Camara, que ap1provou por grand·e 
maioria as estradas de ferro e diversas o·bras que tiveram ·parecer con-
trario. · 

O SR. jUVE}!AL LAM.ARTINE - . A emenda da bancadfl do Rio Grande do 
Norte autoirizando o Governo a mandar construi;r a ·Estrada de Ferro de 
Moss·oró a S. Frnncisco estava de accôrdo com a O·pinião de V. Ex. , porque 
tinha parecer fav.oi'ave·l da Commissão de Obras. . 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA __!_ E' bem de .. ver •que á . Commissão não· 
podia •caber a resiponsabiJ.idade da approvação, no corpo do orçamento·, dessas 
emendas . 

A Commissão 1pedio· .que ·ellas fossem destacadas para que constituissem 
projecto aparte, . sobre o .qual seria, opportunamente, ouvida a Commissão de 
Obras. 

Sóme.nte depois do pareoer desta, te.r,ía a Commissão de Finanças de 
dizer quanto ao regimen financeiro applicailo 1ás mesmas estradas. · 

E' certo, s .r. Presidente, que não houve votação nomina.l sobre essa 
emenda; mas os meus nobres co.Jlegas não se esquecem facHmente dos actos 
que aqui são praficados e toda a Camara deve ser testemunha de que, uma 

vez .resolvido que esta emenda não fosse destacada para co·nstituir projecto 
apart·e, os membros da Commissão de Finanças votaram ·Co.ntra a mesma 
emenda. 

Eu pergunto: ·como attribuir· á . Commissão de Finanças a approvação 
destas emendas? 

O !;i·r. Raphael Pinhefro - O Paiz mesmo, em sue:lto, do d·ia se-
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guinte, commentava a derrota 1amentavel que tinha soffrido a Comtnissão de 
Finanças. 

O Sr. Riibelh'o Junquei1'1a - V. Ex. lembm bem, vi,ndo ao enco,ntro 
da minha argumentação, que a imprensa, no d,ia seguint,e, commentava a 
enorme derrota da Commissão de Finanças. Nem P,Or isso eu me julguei com 
o di,re.ito de atacar a Gamara, de atacar a acção dos meus illustres col
Jegas, re_pres~tantes do 'POVO brasHeiro; ao contrario, membro da Commis
são de ,finanças, mer,o orgão informativo da Gamara, eu não me julgo com 
o di·reito de sobrepor a minha vontade á dos meus honrados coHegas (apoia
dos) e de ata,car, como leviano, como inconsçiente, a opinião manifestada pelo 
Congresso. (Mw4to bem ! ) 

E' 1possivel que, ao con~rnr.io do meu modo de pensar, os ·collegas estejam 
em acerto; mas todos nós, homens publicos, devemos. ter ·como maior pa
drão a ,consciencia do dever cumprido. (Muito bem.) 

Houv•e ainda a este respeito outra critica injusta do meu honrado co1-
lega, quando elle se referia ás modificações ao addWvo que a Commissão 
propoz, relativamente á construcção das estradas de for:ro. 

O meu â1lustre collega f.ez :um estudo dos diversos systemas :pelos quaes 
têm sido ·construidas as estradas de ferro entre nós, e chegou a concluir que 
o regimen da :lei n. 1.126, embora falho, na opinião de S. Ex., ·é o melhor 
que tem sido ap,pilicado até agora. 

Mas não sei por que razão atacou de rijo as rnodi ficações propostas 
pela Com.missão de Finanças, modificações .que, ,entretanto, vêm tornar bem 
claro, 'bem, •patente o espir.ito da lei n. 1.126; veem trazer maior garantia ao 
erario publico. 1E naquelle momento, embora sem me maguar, 'Por.que não 
póde ter havido da parte do noibre Deputado a intenção de maguar um dos 
membros da ba·ncada, ,que tem sid·o um dos melho:res amigos de S . Ex . , 
tive ,o desprazer de ouvir a exC'lamação do no•bre Deputado nesta Camara: 
"1E é o Presidente da Commissão de Finanças -quem commette uma dncada 
destas!" , 
Ci,ncada foi ter a ,Commissão dec'1arado, em sua emenda, que o Governo emit
tiria as a.polices ao par e as entregaria aos contractantes das obras, á me
dida que os mesmos fossem constru:ind,o e pondo em trafego trechos nunca 
inferiores a 10 kilometros. 

iS. Ex entendeu que isto poderia determinar urna grnnde crise em nossa 
praça , trazendo como consequencia a , baixa de nossos titulos. Mas S. Ex . se 
esqueceu de que isso é a ,re,petição exacta da disposição da lei n . l.126 por 
S. Ex: pouco antes elogiada . 

o SR. ALAOR PRATA - E não tem sido ap1pl:icada. 
O SR. RIBEIRO jU NQUÚRA - 'À .lei n. 1. 126 estabelece no paragrapho 3º 

o s,eguinte : "O pagamento das obras da estrada será effecbuado por meio de 
titulos .que o Governo emithrá, vencendo os juros ,de 5 % ao anno em 
moeda corrente , ou 4 % em ouro, com a a mortização de meio ao a,nno . " 

1E no art. 4º dispõe: 
"Os titufos a que se refere esta lei serão entregues ao contractante á 

proporção .que forem recebidas as secções de estrada construidas com o 
material fixo e rodante correspondente." 

Vê a Camara que a lembrança da Cornmissão em estabe'lecer a.quella 
medida, em relação á referida estrada de ferro , foi simp.Jesmente com o 
fim de ,chamar o Governo á boa :razão,, mostrar .que na concessão das es
tradas de ferro, de accôrdo com o regimento da .lei n. 1.126, e1le não podia 
deixar de seguir o dis1positi•vo ,expresso nessa 1lei. 

V. Ex. sabe que essa lei tem sido grandemente desvirtuada na pratica . 
O SR. ALAOR PRATA - Não tem sidoº appHcada. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Não tem sifo ap·p.licada, como diz o meu 

honr~do collega. Muitas vezes o Governo tem chegado ªº ponto - a este 

• 
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res,peito seja-me .licito fazer justiça ao t1ctual Governo, que tem sido alheio 
a este procedimento - tem chegado ao ponto, dizia, de contractar uma es
t·rada de ferro e permittir ao contarctante a emissão e a collocação dos · ti
rufos -com grave prejuiz·o para o ·erario. 

O SR. P,EDRO LAGO - Perdão; o S.r. Francisco ·Salles, em seu relataria, 
critica justamente isto. Foi o·bra do Ministro Seabra. O Sr. Seabra foi o 
primei-ro Ministro que delegou aos ·Contractantes a emissão de titufos. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - .Perdão; absolutamente não foi o primeiro. 
O 1SR. PEDRO LAGO - Eu tive at:é a lealdade de chamar a attenção de 

V. Ex. ·para esse ponto. 
O SR. ANTONIO CARLps - Então V. 'Ex. -não conhece bem o ·primeiro 

contracto da Viação Ceare.nse. ( Cont;i.n:uam os aparfos entre os Srs. Antonio 
Carlos e Pe'liro Lago.) 

O SR . RIBEIRO JUNQUEIRA - V. Ex. Está em completo engano, o 
primeko contracto da Viação Bahiana, assim como da Viação Cearense es
tabeleceram esse regímen ... 

o SR. PEDRO LAGO· - Nunca . 
.O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - .. . e não foram •absolutamente pratica1d-0s 

piela mi1nistro Seabra. 
O SR. PEDRO LAGO - De1pend·endo de autorização do Governo, ta•nto 

assim que o primeiro emprestimo par-a a Viação Cearense foi feit·o pelo Go
verno directamente. 

O SR. RIBEIRO· JUNQUEIRA - V: Ex., conhecedor d·os assumpto.s finan
ceiros d.o nosso paiz d-eve ,lembrar-se de que o Go·verno já teve a triste o·p
portun,idade de pag•a·r indemnizações por causa de emissões fritas e auto
riza.das-, não pelo Gov.erno aotual, mas realizadas pelo Sr. Leo•p•oldo de Bu
lhões. V. Ex. sabe que o Governo tev'e necessidade de ·pagar indemnizações 
aos contract-antes de ·obras nesse sentido, para poder l·evar ávante nego-ciações 
feitas . 

. Q SR. PEDRO LAGO - Foi o Sr. Leopol•do de Bulhões quem levantou a 
lebre, trazendo o ca•so do emprestimo de Pernambuco. 

O SR. •RIBEIRO J UNQUE IRA - Declaro que é preferível a União dar os 
tiitulos, como det.ermi·na a ld n. 1. 126, ao conitractante da obra á medida 
que a obra fôr sendo .construida e entregue a-o traf.ergo, a permittir que se- · 
jam 'levantados empres•tirno·s que são levados á carteira deste -ou daquelle 
banco paira o producto dos mesmos ser ainda depoiSüado. 

Isso traria diversos inconvenientes: 1º ) o prejuiz·o que a União tem na 
emissão dêsses títulos; 2º ), o outro prejuízo pelo levantamento das quantias 
que são logo de·positada•s,, · sobre as quaes o Gov·erno vai pagando os juros 
contrnctuaes e sobre as qu'aes .tem •ás vezes de pagar tambem juros de 
deposito, porque., segundo o meu iiiustrado collega deve saber, ha oocaisiões 
em que ·os depositas, em vez de renider juros, teem de pagal-os. 

O SR. PEDRO LAGO - No a•ctual Governo nós pagamos1 juros d•e um em
pr.estimo para uma compa·nhia destas, porque ene se acha depositado em 
mãos de banqueiros. 

ü SR. RIBE'IRO JU NQUE IRA - Eu ignoro isto e desej-aria que V. Ex. me 
informasse que contrac.to é es·s1e. 

O SR. 1PEDRO LAGO - E' o contracto da Rêde Cearense. 
Está depositad-o, metade, no Banco Russo, de Paris. .Por esse em

prestimo a União paga jur-os . 
.O SR. RIBEIRO JuNQL!EIRA - E' ·Certo que metad1e des·se deposito está no 

Banco do Brazil e a outra met•&de no ·Banco Russo, d-e Pari1s, mas não é 
certo que ·esses depositas venç·am juros, tant·o •assim que revertem em fa
vor da Uniã•o. 

O SR. p·EDRO LAGO - Mas quem os· paga? 
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o SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Qrnem os paga? 
O SR. PEDRO LAGO - E,. a União, emquanto ·a compwnhia gosa do ca-

pital depositado. . 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Sr. Presidente, si eu p·recisasse de mais al

gum .a:rgumento .a meu favor para ·rés·ponder ao d·iscürno do Sr. Deputado 
Oalogera•s•, não nec.essi·tava mais do que chamar a sua attençãd para o ap-art·e 
que acaba de me dar o Sr. Deputado Pedr·o Lago. 

S. Ex. diz que é preferível ·a emissã-o dos titulos, entreg·ando-se ao 
contractante da obra, á medida que forem sendo postos em traf':g-o os tre

.chos co·ncluidos, o preço da obra, ao que o regimen até .agora seguido 
contra a dispos1ição da lei n. 1. 126, e pelo qual o· Governo .leva.nf:ou •o di
nheiro e dep·ositou--o no banco, ás vezes r.ecebend'O juros, outr·as t·e·ndo a té 
que ·os p.aga.r. 

Foi, Sr. PresFd·ente, sob o pO·nto de vista p·rnpriamente orçamentari·o que 
se · des•eny~lveu a accus·ação feita pelo nobre CO'llega, rep·res·ent a•nte de Mi
nas. S. Ex . abordou, a.inda, ·por alto, a questifo dos ·portos, rios e canaes; 
e nella i·ncluiu tambem a.s obra·s co•nstantes, nes•te sentido, como f.o·pmando a 
monumental responsabilidade de uma mHhã:o d.e contos, cuja cul·pa S. Ex. 
achava caber á Commissã:o de Finanças. 

Ai•nda neste ,ponto S. Ex. foi injusto, porque sübr-e este assumpto a 
Commissão apresentou um substitutivo que tarnbem - não foi ap·prnvado pela 
Cama·ra. · · 

Ora, Sr. Presidente, pelo ·substitutivo, a .Com.missão vi·s.ava subordinar 
a capacidade d·a taxa especial para esse serviço ·ás obras autorizadas para 
rios, porro·s· e cana.es. 

Receando, entretanto, que o ·producto dessa taxa fosse insufficiente, 
a Commissão aut·O·riz·ou a ahertura de credi.tos supplementares, cuja impor
tancia, com juros e amortizaçã-o, não fos·s.e além de 1.500:000$000. 

Ante este substitutivo da Commissão, o Governo, até agora, tem gasto, 
sempre al•ém dess·a taxa, como verba orçamenta.ria, mais d·e .d•ous mM conto·s 
por anno, em determinados pontos. 

Ainda este anno as emendas approvadas pela Camara importam em 
2. 552 :000$, quando a autorização da Comrnissão, · p.ara bas:e de um s·erviço 
de emprestimo, é de 1.500:000$000. 

Tanto •estas ·ob:ras -ccimo a dos Portos das To.rres, a que se referiu o 
nobre Deputado, passaram contr-a ·O voto da Commi!S•são; não se pôde, por
tanto, carr.egar á Commissão ·a responsabilidade d•esses actos. (Apoiados; 
muito bem.) · 

.Quant·o á acção do meu illustre ·Co.Jl.ega nesia Gamara, eu tenho que 
repeti:r apenas as mesmas conside.rações -que proferi em relação ás estra
das d.e ferro . 

Chego, Sr. Presidente, a uma conclusão unka, pela qual posso dar 
razão ao meu ülustre collega, representante de Minas Geraes: é que S. Ex., 
levado .por um .g:rave erro de impressão ou de cópia que figura no pro1 ecto, 
se impressionou grandemente. 

Se S. Ex. tivesse lido com attenção o ·projecto veria fogo, no art. 1º, 
o seguinte, muito daramente: "ifica o Presidente da Republica autorizado a 
despender, no exercicio de 1913, pe,Ja repartição do Ministerio da Viàção e 
Obras Publicas, ·com 'OS serv,iços designados nas seguintes verbas, a qüan
tia de 12.942:992$400, ouro, e 162 .878:46l$640, papel." 

S. Ex. dahi tirou co·nsequencias e veio com o argumento de que o orça
mento tinha sahido da segunda para a terceira discussão com um augmento 
de despeza de trinta mil contos; . . .. . 

1Se o meu di.gno collega tivesse f.eito um estudo mais acurado, veria que 
isso seria resultado de um erro de . sommá ou de um erro de impressão. 



-:-' 343 

.A importa:nda real daquella v.erba é de 1 . 322 :250$ e não como está no 
artigo do prnj.ecto. 

Fo·i ,Jevado, ta1Jvez,1 .por isso .que S. Ex. se deixou desno.rtea-r, .com seu 
espirita Jucido e vantajosamente cultivado, fazendo grave a·ccusação á Com-
missão. . - . _ 

Sr. Presi·dente, um exame aprofundado do ·projecto mostra o seguinte·: 
que a Commissão o apresentou á Camara com uma eco·nomia de 1.232: 188$300 
sobre a pro·posta do Gove:mo; esse projecto foi approvado em segunda dis
cussão, apezar das. emendas acceitas, na maioria contra ·O voto da Com
.missão. 
Elle passou assim, da 2" para a 3" discussão, com o au_gmento de 4· mil e 
tantos contos, sendo e.levado a 132 mH e tantos contos . 1Entretanto, Sr. Pre
sidente, se forem ap•provadas as emeridas propostas pela Commissão ·em 3ª 
discussão, o projecto i.rá ao Senado ou á sancção com a _ quantia de 128 mil 
contos, inferior ·á pro·posta d.o p:rojecto 1primiti;vo. _ 

· Quando mesmo· o Governo se uti>J.ize da autorização pa-ra fazer um em
prestimo supplementa·r para as obras, portos e rios navegaveis, o •projecto 
chegará ao 'Senado e á sancção com a .quantia de 179 mil contos, ainda in
ferior á p.rnposta do Governo. 

'Nestas cond·ições pergunto a V . Ex . e a Gamara: onde está a 01bra de 
inconsciencia ou de . des·perdicios que · o Sr. ,Deputado verificou da parte da 
Commissão de Finanças? -- _ 

A Commissão de .Finanças, ao estudar o·s di·versos orçamentos, ·procurou 
corres•ponder á confiança com que foi hoh.rada pelos seus pare:s: ella fez 
um estudo minucioso e trouxe ao conhecimento da Gamara as economias que 
no seu entender podiam ser feitas. 

Não é justo dizer-se qµe a Commissão .se deixou levar pelo impulso 
avassalado·r da inconsciencia e do desperdício. 'E', Sr. Presidente, muito mais 
faci.l, sem duvi·da, fazer-se obra -de critic:a do que de construcção .. 

Não . tenho, ent:retanto, magua das pa'1avras do meu iHustre collega, e 
penso que a maioria da Gamara não o deve ter tambem. S. Ex., como op·po
~idoni.sta , pro·cura fazer a critica que tonvem, de modo ·a impressionar a 
opinião publica. A esse J?IOposito, Sr. Presidente, cabe 1embrar o dito de 
vel-ho politico mineiro, que infelizmente a morte já arrancou ao serviço da 
patria, em relação a não menos illu.stre po'liüco que conünú:a a prestar os 
seus brilhantes. serviço á Camara dos Srs. Deputado·s; dhia e•l.le: "S. Ex. 
era quem fazia tudo; até ás obras eram feitas por S . Ex. ·" 

.FaJJ.ou ainda o meu iHustre co'Jlega o Sr. 1Mello Franco. 'A argumenta
ção produzida por 1S . Ex., e que não logrou parecer favornvé l da maioria da 
Commissão de Finanças, está bem patente; e a Gamara a póde bem julgar 
pela melhor fórma. 

O inconveniente, se inconveniente existe, está em .que a emenda autoriza 
o Governo- a construir a estrada, não dando a concessão a quem maio·res van
ta·gens o"fferecer, mas a certa e determi.nada ·pessoa. De sor·te .que o Go
verno póde conceder a_ estrada a essa pessoa e não 1evar avante o projecto, 
prej,ud·icando as·sim outros .que offereçam melhoTes condições de resultados. 

nevo confessar a V . Ex . , res·peitando embora o .parecer da Com.missão 
de Finanças, que a Com.missão se havia manifestado a favor das ·concessões 
de estrada de ferro, uma vez que não trouxessem onus ao Thesouro. 

•Dep·o·is do Sr. iMello Franco veio á tri1buna o meu Rlustre collega o S·r . 
Pedro Moacyr . · . 

Ha de me permittir 'S. Ex. que eu seja breve nas considerações do seu 
hri.Jhante discurso, porque o tempo está a te·rmina-r. 

S. Ex. tratou do Lfoyd Brazileirn, defendendo· a sua emenda e fazendo 
a·rg·umentação cerrada ·contra a da Commissão que revigora a c\isposição 
vigenfe em relação a essa empreza de navegação, 

-. 
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A Comrhissão pedia e continú;a a sustentar a necessi,dade da apro
vação da sua emi?nda , que revi·gora a disposição· do orçamento vigente, e 
aprnveito esta op·po.rtunidade para dec.Jarnr a S . Ex., como a toda a Com
missão, que o Governo, conforme tive oc·casião de dizer em aparte, até 
agora· não· se utilizou .da dis,pos·ição da lei vigente, para con.trahir o em
prestimo autorizado com ,garantia da subvenção, ainda concedida Fara li
quidar as questões do Uoyd BrazHeiro. 

ü ·que o Gove·rno fez, apenas , para acudir á premencia em que ficava 
o Banco dlo Brasil, se o iLloyd não pudesse ·pagar ·parte do seu grande 
debito·· ·para ·com o mesmo Banco, foi uma mera negociação provisoria , um 
emprestimo ·prov.isorio com 1ettas do Thesouro , para pagar parte dessa divid a 
·e afim de .que o Banco tivesse, em suas carteiras·, o numerario necessario 
para acudir ás ·necessidades da praça. 

O Governo assim a,gio ·pb·r.que tem essa autor·izaçã'o legislativa e está es
tudand.o o· melhor meio ·de solver o caso do Lloyd Brazi.leiro, precisando. 
portanto, dessa disposição para contrahir o emprestimo -def.initivo e liquida!' 

· o acervo dessa empi;eza ou então vend ei-a ou anendal-a, tirafldo a .quantia ri.e
cessa'fi.a para a .liquidação . 

1lsso foi o que houve, e lastimo ·que, a premencfa do tempo não me per
mitia dar á Commissão maiores explicações . 

Veio depois o i'llustre collega repres entante do 1Espirüo Santo. S. Ex. 
atacou o parecer da Commissão em relação ás emendas referentes ao Co·r
reio de ltabapoana ao po1rto de Benevente e ·á concessão de verba para a 
Ji.nha teleg.raphica do Estado do Espiri,to Santo. 

S aibe S. Ex . da ~rande s·yrnpathia pessoa•!, que voto a todos O? repre
sentantes do Espirito Santo e es•pecialmente a S . Ex .... 

O SR. i1oRQU ATO MOREIRA - Não foi propriamente ataque. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - ... sympathia que toda a bancada 1nineira 

•compartilha, acompanhando o seu desautorizado leader. (Não apoiado. ) 
'Isso seria motivo ·para que eu tivesse a preoccupação de satisfazer em 

tudo que ·pudesse -aos desejos do Estado do ·Espi1rito Santo. 
Mas eu não seria justo se perd·esse o es.pirito, que todos nós devemos 

manter, de igu aldade ·entre todos os Estados parã fazer excepção na regra 
geral , acceita pela ·Commissão . A Cornrnissão deu, em 2" discussão, parecer 
contraroio a muitas emendas a·p·res·ent·adas nos mesmos termos d'aqueHas que 
foram ap.resentadas pel.o illustre collega e ena não seria coherente se qui
zesse quebrar essa conducta dando parecer favoravel ·á emenda de S . Ex . 

• O SR. TORQU ATO MOREIRA - iNão foi propriamente ataque, Limitei-me a 
justificar a apresentação das emendas, lamenflmdo que não tivessem obtido 
parecer favorav el. 

O SR. RIB EIRO JUNQUIRA - Folgo irnrnenso em ouvi.r a declaração 
do ,mustre coNega. 

ü SR. TORQUA110 'MOREIRA - 1E se alguma cousa magouo a V . Ex. nas 
minhas ·palavras, autorizo a riscal-·as. 

O SR. RIBEIRO JUNQU EIRA - Absolutamente não tenho a minima rnagua , 
porque sei que S . Ex. co.rresponde prefeitamente á consideração que lhe 
tributo·. 

Em relação ao Correio de Itabapoana, o i'1lustre co1'1e,g·a sa·be como o 
Go·verno póde fazer , e naturalmente · o fará, o edi fido para o Correio 
daquella formosa cidade, urna vez que ·Ó que e.lle despende alli é 
muito superior á quantfa necessaria para juros e amortização das Rpo
lkes necessarias para a construcção. O Governo, por conseguinte, está no 
dev'er patrfoüco d e ·satisfazer aqueHe d!e'Slideratum, -não só _po.rque vem dotar 
aquella cidade de um edificio caipaz, ·como por se tratar de uma economia 
parn a situação . do Thesouro . 

Em relação ao po rto de Benevente1 $ , E){ . ·c;\eve lembrar ~se que já ba 
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disposição pela .qual o Governo póde fazer esse serviço, independente de 
lembrete _ inseri-do pela Commissão no prnj ecto . A ·Commissão, nesse sub
stitutivo, nada mais fez do .que re·prnd·uzir .as a.utor·iz·ações conce·didas ex
pressamente .pela 1Commissão, contr<a o voto da mesma Commissão. 

Resta, por fim , o caso da Victoria a Diamant.ina. 
A mi·nha opinião a .respeito é conhecida de toda a ·Camara. O meu il

lustre .collega e representante do Espírito Santo, por o•ccasião da 3ª dis
cussão, ·explano•u a questão, de modo exhaustivo , to·rnando-a bem conhecida 
de todos os S.rs. Deputados . 

Nes·sas condições, eu não ·preciso entrar no assumpto, tanto mais que 
figura no parecer a minha opi·nião ind.ividual e a opinião da Commissão de 
Finanças, que, as·sim, a·gio simplesmente pela convkção que tem d·e que o 
reg·ime_n estabelecido pelo decreto, que se procura substituir,' era, no ver da 
maio.ria da Commissão, o regímen .que melhor consultava os ·interesses da 
Nação , porque essa ·garantia só se tornaria ·effe.ctiva ·após a co·nclusão da 
e·strada e depois de feito b transpor·te do minério , e não .se daria como 
se fez sentir ha pou.co, como pensam muitos , a· responsabilida·de irnmediata do 
Thesou.ro, que só ·ká se fazendo sentir aos ·poucos, ·á medida que forem em
pregados os .cap-itaes na construcção da estrad·a. 

Feitas estas considerações e no ·dever que tenho de respeitar o Regimento 
da Camara , quanto á hora destinada ao expediente, peço aos illustres coL 
legas ·desculpa de .não ter podi·do, ·com maior exp.lanação, corresponder ao 
brilhante concu.rso que SS. E Ex. trnuxeram ao e·studo do Orçamento da 
Viação , porquanto tive de me ater á hora restrida ·e improrogaveol , limi
tando-me a ·dizer o que era absolutamente indisp.ensavel para prestar a con
sideração que a todos devo nesta ·Casa . (Mivvto bem; muito bem. O orador 
é cumpr'imentado por s~us coUegas . ) 

VOTAÇ.NO 

O Sr. Pre~iiiclente - A lista da porta accusa a presença· de 148 Srs. 
D-eputados. 

Vae-se -proced.er ás· votações constantes da Ordem do 
Ses.s<ÍO ile 27 ele :iia. 

De.~ein'/J ·i·u • PeÇo aos nobres Deputados que .occupem as suas 
cadeiras (pausa). 

Durante a discussão .do Orçamento da Viação, focam, po-r diversos Srs. 
Deputados, arguida•s de contrarias ás dis·posições do R1egimento algumas das 
cménda•s apr.esentadas pela Commissão de Fina·nças, depois de encerrada a 
discus·são do proj ecto. 

A Mesa, por duas vezes , respondendo a •essas arguições , declarou que o·p
portunamente se pronunciaria sobre ·ellas. 

E' o que ·vae fazer agora. 
O Sr. Deputado 1Pedro Lago arguiu, e es•sa arguição foi repetida pelo 

Sr. Deputado Irineu Machado, de co·ntrari·a ao Regimento a emenda da 
Oommissão que tem o numero .. . 

:Q SR. !RINEV MACHADO - Dóus. 

O Sr. Pi'eS/iiitente - . . . dous. 
1Esta emenda é a que alt·era o quadrn dos funccio.na·rios da Estrada de 

. Ferro Central , sv ílprimindo cargos. 
o SR. !RINEU MACHADO - 312 sómente( 
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O Sr. Pr.esliiirlente - A mens•agern do Governo, na qual a Commissão 
. calcou a tabella qu·e fez, acompanha a emenda e diz textualmente: -

"Qualqrner alteração no quadro dos empregados fr\ula·dos da Estrada 
de Ferira Ceniral depende de deliberr.ção do Congress·o Nacional" . 

.Em co·nsequencia, a mensagem pede ao Congresso a suppressão dos 
cargos consta:ntes d·a relação a·nnexa ao offido do director da Central, que 
serviu de ·base á exposição que acompanhou a mens•agern do Governo. 

Como a Gamara vê, é este prnprio documento que affirma não ser pas
sivei qualquer alteração do quadro sem deliberação do Congresso, ass·eve
rando em seguid·a que a lista a que eHe se refere importa na suppressão 
de ca.rgos. 

Ora, o Regimento é 1expres·s·o e, neste ponto, uniformemente executado 
desd1e tempos que não podem ser relembrados. Em lei de o·rçamen.to não é 
permittido ·C:réar ou supprimir cargos, 

Em taies condições, a Mesa ·não ·póde receber a emenda. 
Ha, ainda offer.cid·a pela Commissão de Finanças, a ·emenda n. 13, .na 

qual :s·e autoriza o Governo a encampa·r a estrada de ferro Centro Oeste. 
A palavra - encampação - envolve necessar.iamente a idéa de des

peza. A emenda, portanto, importa em um augmento de despeza; não póde 
tarnbern ser acceita_ 

A' emenda n_ 1, do Sr. Octavio Rocha, em que se au:toriza o Govern{I 
a rever o regulamento d·a Secretaria de .Estado do Ministerio da Viação 
e übras Pµblicas, determina·ndo os pontos em que devem ser feita•s1 as mo-

- difkações, a Commissão offe:receu um substitutivo autorizando o Governo 
a fazer a reforma da secreta:ria, co.fi1 uma unica f'estricção - 'ª de ·não au
gmentar despeza, autorizando, portanto, o Governo a 1sÚpprirnir Jogares, fun
cção que é ·priv·ativa do Congress.o, como a de crear .empregos, 

Port•anto, a emenda, infringind.o a Constituição, infringe ainda ·disposi
ção ·expressa de resolução .regi•nfentaJ · votada nos ultimas dias do anno pa·s
sado . 

.Esta emenda tarnbem não póde ser r.ecebida pela Gamara. 
Foi 1tan1bem arguida de contrari·a ao Regimento a emenda n. 5, da Corn

missão. 
A arguição, em relação a esta emenda, não tem absolutamente funda

mento. 
:A disposição que nella se cont·ém funda-s.e no_ art. 79 do regulamento nu

mern 9 . 076, de 3 de novembro de 1911 . 
.Q que na emenda se dá ao Governo é aquillo que já está d·a·do no re· 

gulament·o. 
Nã•o ha, portanto, motivo para · não ser acceita esta emenda. 
F.oi ainda apresentada pela Cornmissão urna emend·a que não tem nu

mero e que a Commissão considerou um substitutivo d·e outras em·endas, 
mas que •em seus termos express•os não é s inão uma suppressão de urna das 
rubricas do prnjecto prirnHivo do orçamento . ' 

· 1E' a emenda que a Commissão offerec•eu corno substitutivo ás de nu-
mero·s, 31 e 32. 

Estas ultimas :modificam , dando-lhe nova reda·cçào, a verba 5" do pro
jecto. Emittindo parecer so·bre as duas emendas , a ma!oria da Commi<Ssão 
de Finanças p.referiu apresent ar ás mes:ma·s. o seguinte substitutivo: 

"A' verba 5" - Garantia a .e J uros - Supprimam-se as palavras ficando 
- etc., até fi.nal." 

Si esta emenda tivesse sido o ff.erecida no correr ·da discus1são, não ha
veria corno impu!ffena1l-·a? em fiice do Re~imen\9·, ))epoi_s, entretiJ;nto 1 de en-
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cerra:ao o d.ebate, a Commissão absolutamente .não p·odi-a offer·ecer emenda 
sinão modifi.cando o texto primitivo do projecto, sem alter~r o ·p:rojecto dado 
·para 3" dis.cus•s•ão·, die 1accordo· com o vencido na 2". 

E' disP.osição expressa do ·paragrapho 2º, do art. 190 do Regimento, repe
tida no a•rt. 191 . 

A Mesa não pó.d.e, po·is, de mod.o algu:n, aceitar esta emenda, que é con
traria a disposição clara eterminante de Regimento. (Muito bem, muito bem!) 

O Sr. Irlneu Machruclo (pela ordbm). .- Sr. Presid·ente, pedi a palavra 
para manife's,ta.r a impressão de vivo contentamen:to que experimento , por ha
ver V. Ex., quasi 'ª'º apaga:r d·as luzes , dado á Camara essa d·emonstraçã9 
de imparciaHdade e d·e inteireza . . . 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Que a·li.ás sempre tem dado. (Apoiados 
geraeS). 

O SR. lRINEU MACHADO - ... a qual tanto o eleva aos olhos de seus 
collega·s, ·que o reconhecem digno da confiança traduzida na investidura dess·e 
alto cargo . . 

V. Ex. acaba .. de dar execução aro Regimento, restabelecendo a norma da 
igualdade, que só púde ser limitad•a pelos dispositivos• do mesmo Regimento, 
pel'Os textos d•e noss•a lei interna, a que obede·C·em Deputados e membros das 
Commis•s·ões. 

Não posso d ·eixar de acoe·ntuar o acto :de V. Ex., como .relevante servi
ço á garantia do exerck'.o do ma·ndato de Deputado; e aprov.eito ·a occasião 
para mostrar que o reforido acto, com relação, po:r exemplo, á emenda que 
decretava ·novos quadros para o pessoal da estra.da d 1e ferro, foi ·de a·bsoluta 
coher·enda, conformand·o-se com procedimento já regi·Nrado em n'ossos "An
naes". 

De facto, d·a acta da sessão d·e qui·nta-feira pa.ss·ada, pub1icada na sexta, 
consta o seguinte: 

"O Sr. Presidente - A Mesa não póde a.cce.itar as seguintes emendas, 
por S·erem infringentes do Regimento'. 

Bmendais não accei'tas: 

ficam supprimidos os lagares de titulados constantes: da ultima mensa
gem do Sr . .Presidente da Republica r·elativa á Estrada de Ferro Central do 
B.razil, e as respectiv·as consignações orçamentaria1s, reduzida assim de 
1. 500 :300$ a verba 6": n. 1. - Octavio Rocha". 

A emenda, como ·se vê, ·era subscripta pelo nosso .estimave·l collega, Sr. 
Octavio •Rocha, quasi sub-mi·nis·tro da Viação. . . (riso), tão proximas as. re
lações entre S. Ex. e o honrado titular da pasta. 

· Igual recüdão e imparcialidade; Sr. P.residente, demonstrou V. Ex., de
c\arand.o que não ·podiam ser submettidas á votaÇão outras emendas . 

.Penso, entreta·nto, que esqueceu uma ·emenda, para a qual venho rn·lici
tar a attenção da Mes·a. 

E' a 5'', dessas 13 fatídicas, off·erecidas pela Commissão; e que diz: 
"A' ·verba 12" - l·nS·pecto.ria Federal d.e Estrndas· de Fe.rrn - Sub:stitua

se pela inclusa ·fabe\la de distribuição e dos vencimento's do .pessoa•\ da Com 
. missão d.e Estuao:s•". 

Percorr-endo as tabellas enviadas pelo Governo C'Om a proposta do or
çamento da Viação· e na · 12" rubrka. - lnspe·ctoria Geral das Estradais, nó-s 
procuramos em vão verificar, nesta tabella, qual a · sub-rubrica relativa ao 
pessoal d•a Commissão de Estudo. 

Não existe · nenhumà sub-rubrica relativa á Commissão de Estudo da 
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Inspectoria Geral d.a .Estrnda de Ferro . Entretanto, o ;substitutivo da Com-
missão fixa um quadro que damos aqui a fls. 36 do avulso: · 

Ohefe de commissão .. . ...... . .... : ; .. . ...... .. , ...... . . : · 
Chefe de secção. · · ......... . . . .......... . .. . .... . · .. .. . . 
Engenheiro ajudante .. . ............................ . .... . 
Conductor .. . ., ........ · : ..... . .................. . ...... . 
AuxiJi.ar technico . ........ . ............... · · ....... . .... . . 
Esc.ripturario pagado·r ........................ ... ........ . . 
Amanuense ......... . ... . .. . . .... ' ..... : · . . · . . · · ....... . . 
Servente . .......... ... ............. · · ..... . ... . ....... . 

18:000$000 
12:000$000 
9:600$000 
6:000$000 
4:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
1 :440$000 

Cr·eio, Sr. Presidente, que não eúste a tabella subs.tituida, existindo 
a·penas o substitutivo da Commissão. 

·Pedi·ria a V. Ex. que verif.icasse o caso. 
Confio absolutament.e na rectidão e imparcialidade de V. Ex., ·e creio 

que mais uma vez dará razão ao ·or ador, que faz recordar ·Os saudosos tem
pos d·a minoria, ·em que, tantas vezes accusada de infringir o Regimento. não 
era mais que o s;eu f.iscal vigilante. 

Não posso deixa-r de co·nduir estais• palavras, que são de sincera ho' 
menagem e estima para com V. IEx., sem p_atentear a minha satisfação pes
soal ·e gratidão pela conducta de. V. Ex. 

O que se ·pretendia faze·r era nada mais nada menos do que is1s10: e:m
quanto os jornaes annunciavam que se faz·iam reducções no quadro· do pes
soal da es•trada de ferrn, ·em :rdação aos altos funccio-nario1s., que menos 
trabalham, que são menos fructi feros, a real·idade é ·que se ia fazer um enor
me córte nos .cabineiros , machinistas, co·nductores de trerns·, telegrnphistas, 
nos ·confere-ntes, isto é, naquelles que dedkam inteiramente 'ª sua activi•da
de, que fazem mafo·res esforços, que sacrificam a sua vida no r'ude trabalho 
da•quella ·ferro-via, e a injustiça de supprimirem assim de pancad·a, sem 
maior exame, sem indagação de ·co-nveniencia, em relação .a cada orgão de 
funccionari.os, a .cada divisão, se acc-entuava .tanto mais quanto, dois· 312 car
gos que se pretendia ·suppúmir, nem um só era de alta categoria, mas · todos 
humild.es e obscuros. 

A.e.cresce a odiO"sa órcumstancia de que estabeleceu, a .Jei de reforma, 
ho seu art. 90, que as promoções fossem feitas, met·ade por antiguidade, me
tade por mer.ecimento, quando mo desses pequenos funcci.on.arios que teem 
20, 30 e a•lguns mais de 40 .anno1s. d.e se:rviço, tinham adquirido o direito de 
promoção ·poT antiguidade e viam-se esbulhados desse direito que a lei lhes 
dava, mandando que desd·e logo, desde .a data em que a r.efo.rma entrasse 
em execuçã.o, is•so fosse feito. 

A este art. 90 addilou-;;e um paragrapho restrictivo, e esta condição da lei 
que mandava ·promover metade por antiguidade, metad.e por merecimento 
com a·ccesso o•brrigatorio .do cargo inferior para o superior, sem saltos, com 
observancia de antiguidade abso1uta de cada um, foi burlada por eis.se dis
posi.tivo do parngrapho uni·co, que dispensou a .exig.encia dessa condição para 
as promoções, 

1P•ois hem, quando é chegado o momento de dar cumprimento a esta dis
posição da lei que foi fraudada desde o seu inicio, quando chegou o mo
mento de faz.er justiça, resta·belecendo-s·e o pensamento· da lei e faz-endo
se a vontade do .Jegislador, agora neste momento, vem a administração di
zer: "não, essas promoções. não · podem 1ser effec.tuadas, porque os cargos 
cessarão d-e existir." 

Era uma fonte de pJ.eitos e reclamações que deixou de existir; V. Ex. 
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fez ·justiça dentro desta casa e levou o conforto ao coração de tantos desven· 
turádos emprega·dos, euj as wndições f.icam salvas pela. altitude nobre, digna 
e imparcial de V. Ex. (Muho bem; muito bem). 

O Sr. Pres:iidenrte - •Em relação á .emenda n. 5 o Sr. Deputado Irineu 
Machado ·não tem razão. O que esta emenda consagra está autorizado em 
dispo·sição expressa do Regulamento n. 1. 076 de 3 de novembro de 1911, pe1a 
qual é ·o ministr-o autorizado a fazer posteriormente augmento do pessoal, de 
accôrdo com as necessi•dades do serviço. 

Votação do projecto n. 173 B, de 1912, fixando a despeza do Ministerio 
aa Viaçã.o e übras Publi.cas para o exercic'.o de 1913 (com emendas) (vide 
projecto ri. 1,73 e, de 1912) (3" di•scussãoo). 

O .Sr. P~esdident•e - Vou submetter a votos as emendas•. 
V1otação da seguint·e emenda sob n. 1 do Sr. O'ctavio Rocha. 
N. 1-Fica o Governo !J.Ulorizado a rever o regulamento da Secretaria d.e 

Estado do Mi·nis·terio da V'iação e Obras Publica-s, approvado pelo decreto nu
mero 9.033, de. 17 de novembro de 1911, para modificai-o quanto aos se-
guintes ponto.s: · 

a) de.termi·nar que sejam gozadas dentro de um só exercício as férias 
a que se ref.ere o art. 138, para qu.e não ·se dê a accumu.Jação de ·q.µe trata 
0 mesmo artigo; 

b) conceder aos empregad·os da Secretaria, do quadro, contractados e 
da portaria, nãó a gratificação C·orrespond·ente a um dia de ordenado sim
p.\e,s, como .estabelece o art. 90, desde que hªj a prorogaçã·o de expediente 
por mais de urna hora ou quando forem incumbidos da execução de qual
quer trabalho ou commissão fóra das horas do mesmo exped;ente, mas sim 
um dia da respectiva gratificação; 

e) modifkar a. distribuição do expediente nos pontos. em que isso se 
torne .necessario. 

O Sr. 'P11esiídente - A esta emenda a Cornmissão offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"Art. - Fica o Governo autorizado a rever o regulamento da Secretaria 
de Estado do -M:inisterio da Viação e Obras Publi·cas, approvado pelo de
creto n. i . 033, de 17 de novembro de 1911, ·para modi-fical-o nos pontos que 
julga.r convenie·nte, sem augrnento de despeza". 

A Mé,sa já deciarou que não podia recebe.\-o , por contrario ao Regi
ment.o. Vae-se, po.i·s,, votar apenas a emenda n. 1. 

O Sr. Pireis de Cm.•vrullm (pela ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. per
mitia que, antes de submet.ter a v.otos a emenda n. 1, eu me aproveite 
dest·e momento como ·o mais •opportuno, para, rnsalvando ·dir-eito.s de meu 
Estado, applaud'ir a resolução de V. Ex. não acceitando a emenda da Com
missão de Finanças. em relaçã·o á encampação da Estrada de Ferro Centro 
Oe•ste. 

V. Ex. decidia de accôrdo corr• o Regimento; mas para que a decisão 
de V ; .Ex. fóra daqui não seja interpretada como prejudicial aos interesses 
de meu .Esta·do, eu preciso tornar saliente que a .emenda n. 13 era simpi\e.s
mente desneces•s.aria, porque no corpo de redacçã·o, para 3" discussão do 
orçamento da Viação, temos o ar.t. 22 que manda manter em seu vigor a dis
posição d.o a:rt. 17 da .\ei n. 1 . 913. 

E.sse artigo diz: 
"Fica o Governo autor.izado a fazer a . despeza necessaria com a con· 
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s·trucçã·o de uma ·estrada de ferro que, partindo do Porto de Mos·s;oró, .atraves: 
s·e .o-s Estados. d.o Ri·o Grande do Nor•te e Parahyba e vá entroncar no ponto 
mais conveniente da rêde de viação ferrea do norte do Brazil; d-e aocôrdo 
com a lei n. 1.225, de 15 de dezembro de 1903, e o numero XXVI do ar.t. 17 
da lei n .' 1.145, de 31 de dez·embro de 1-903, que continua em vigor, não de
v·endo a despeza a .eff.ectuar-se exceder a importancia de SO :000$ _por ki

lornetro." 
Ora, em virtude do contrncto .celebra-d.o pelo Gov-erno Federal 

c-orn a companhia arrendataria da Estrada de F0erro São Francisco da 
Bahia, ficou -esta companhia na obrigação .de adquirir, mediante indemniza
ção, aquillo ·que pertence ·ao Estado. 

Esta dausula contractual está firmada no preceito legislativo em vi
gor, p·r.eceito que a Commissão de Fina:nças em s·eu projecto respeitou, man
tendo, portanto, em sua pl-enitude, os direitos e interesses do meu Estado 
que não fica-rãa leis·ados pela dec-isão legal •e legitima que V. Ex. aca-ba de 
tomar. 

Eu precisava fazer esta · declaração a bem dos interesses e dos direitos 
do meu Estado. (Muito bem.) 

O Sr. P1•es.ic1en.t1e - A' emenda n. 1, a Cornm!ssão offere.ceu um subsfr 
tutivo que nãu foi a-cceito pela Mesa. 

Vou subrnetter a votos a emenda. 

O Sr. Lrineu M·ac•hado (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
n. 1, do Sr. Octavio Rocha autoriz.a o Gover·no a rever o regu'1amento da 
Secreta-ria da Viação nos seguintelS. pontos: 

"a) determinar que :sej"am gosados d-entro de um só exerci·cio as· férias 
a que se refere o art. 138." 

Como se vê, esta disposição é d·e caracter permanente . .E' a modifioação 
de um dispoisitivo regulamentar r·eferente ao processo de concessão de férias . 

. Está cla-ro que se trata . de urna emenda que modifica o disposto no 
art. 138. 

Quanto á letra b, dispõe: 
b) conceder aos empregados d·a Secretaria, do quadro, ·contractados e 

da portaria, não a gratificação correspond·ente a um dia de -or-denado sim
ples, como estabelece o art. 90 , desd-e que haja pro rogação· de expediente 
por mai1s de uma ·hora ou quando forem incumbidos d-a exe.cução de qual
quer trabalho -ou commissão f.óra das horas do mesmo expediente, mas 
sim um dia da respectiva gratificação." 

Esta dis•pos·ição da lett-ra b não é contraria á disposição do Regimento 
porque o que e-lla detennina é que não se faça modif.i.cação quanto a venci
mentois ou ordenados; a gratificação póde ser alterada nos termos do nosso 
.Regimento, em lei. 

· Quanto á leHra e peço a attenção de V. Ex- porque ella .tem grande im
portancia; manda modificar a distribuição do expediente nos pontos em que 
se torna necess•ario. 

Isso que·r diz.er que subrepticiamen:te o que se dá é uma autorização 
para se r-ev.er o •regulamento quanto á cornpetencia da cada uma das secções 
e directoria1s. da Secretaria. · 

Ora, si nós não podemos deleg-a-r ao Executivo as nossa!S attribuições 
,_ .. ela tivas a· fixação de ve·ncimentos si não· podemos delegadhe aquellas 
Mtribuições que dizem res·peito- á investi·dnra, caistigos e penalida:des refe
rentes ao exercicio das funcções publicas, tarnbem não Ih@ ·pod-emos delegar 
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a attri,buição privativ·a do Congresso, de fixar a competencia, as attribuições 
dos funccionarios do!s diversoi2. orgãos da a·dmin!stração pu·blka. 

f, A "leHra e é uma modificação disfarçada das attribuições das d.iversas 
secções ·e directorias da Secretaria. 

E' bem de ver que, . si fo2semo!s interpretar liternlmente o que está na 
lettra e, teríamos de conceber .essa autor'.zação como regulamentação de todo 
o expediente, isto é, da div isão de cada se·cção e da dist•ribuição do trabalho 
a cad·a turma de empregados; mas isto não é materia de regu.\amento; isto 
é um acto da wmp.etencia do·s chefes do ·serviço, que graduam a d·istribui ção 
cios se rviços conforme a força e a.ptidão do trabalho de c ada funccionario. 

Não é isso ,que está aqui; nem isso é objecto de lei. O que es tá aqui 
é uma autor.ização para a modi fkação da dist.ribuição interna do serviço . De 
modo qne se altera a comp·et.encia do1St diversqs funocionar:os. de cada 
uma das directorias e s'ubdivisões do Ministerio da Viação. 

Vê, portanto, V. E x. que essa emenda infringe· daramente as dispo
siçõe,•s do Regimento e, como des·ejo votar contra a 1" e 3'' parte da e me nda, 
requeiro a V. Ex. q,ue a ponha e1n votação por partes. 

O Sr. Pi•es·i!dente - Os senhores que approvam a l·ettra a da emenda, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi aj:Jprovada. 

O Sr. ti•ineu Maiclmcfo (pela ordem) - Peço a attenção da Camara 
para essa emenda, .cujos intuitos acabei de demonstrnr, e requeiro a V. Ex., 
Sr. _Presidente, que se digne proceder á veri fi.cação da votação. 

Procedendo-se á V·eri ficação da votação, recon·hece-se 'terem votado a fa
vor 106 Srs. Deputadc1s e contra 17. 

A 1" parte da emenda foi approvada. 

O Sr. P.l.'>esi!clellJte .::__ Lettra b - Os •senhores que a approvam, queiram 
levantar-se. (Pausa.) . 

Foi approvads. 

O .S.r. Presi!dente Lett·ra e - Os senhore13. que a approvam quei-
ram S·e levantar. ' (Pausa .) 

Foi approvada . 

O Sr. Irineu Macha;do (pela ordem) - Sr. Presidente, solicitando de 
V. iEx. a verificação da votação des.sa parte da emenda, chamo para ella a 
attenção da Gamara, bastando lembrar o que j.á disse - que ella autor.iza a 
modificação das attribuições dos ·diversos funccionarios das se·cretaria1s do 
Estado. 

Proce·de:ndo-•s·e ã veri ficaçào da votação reconhece-se terem votado a 
favor 108 Srs. D·eputados e contra 19. 

A 3ª parte da emenda foi approvada. 
Rejeitada a emenda n. 2. 
Votação da seguinte emenda :so b n. 3 do Sr. Raphael Pinheiro : 
"No provimento dos lugares de carteiros. e praticantes da Repartição 

Gera·! dos Correios , serão, em absoluto, preferidos o•s• candidatos legal
mente habilitados em concnrno e que já es:tiv·erern exercendo qua.lquer cargo 
na referida repartiçã-o. " 

O Sr. Raphael PinheiT•o (pela ordem) --,-- Sr. Presidente, o mais ra
pido que me · fôr possível. Penso que a illustre Commissão não tem razão 
em opinar pela rejeição da emenda da qual SOl\ signatario, 
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Si esta disposição sempre se reproduziu, accre:sce que S. Ex. o Sr. titular 
da ·Pa'sta da Viação tem u\,timamente dado,_ uma in_terpret\'ição contraria a 
essa que a Commlssão entend·e como mais garantidora dos. inte:res1:-:e;3 pu
blicos e da justiça, visto como nas ultimas nomeações nã·O tem sido ob
servado o criterio da prefer-encia ·aos candidatos habilitados em concurso. 

De maneira que, approvando a mi nha emenda, não dará com isto uma 
rej-eição ·á maneira illustre de pensar da CommLssão, . mas irá corrobora{ 
as mesmas o-~i·niões. 

O Sr. lirineu Machad10 (pela ordem) - Sr. ·Presidente, raras veze:s 
divirjo do meu honrado amigo e d.istincto collega Sr. Raphael Pinheiro, 
cuja orientação é sempre liberal. Mas, as pond·eraçõe1s. de S . . Ex. me sugge
rirn!I). duvidas, ·pois, 1si a disposiçã-9 está em vigor, pergunto: é li.cito votar 
urna l·ei rnandand-o executar uma outra? Si a disposição não existe, eu jul
garia inconveniente uma medida desta natureza, pelos abusos a que ella po
deria se pr-es-tar. 

D-iz a. emenda: 
"No provimento dos logares de carteiros e pratic.antes da Repartição 

Gera·! dos Correi.os, serão, em abso-luto, preferidos os candidatos legalmente 
habilitados em concurso .e que já e'stiverem ex-ercendo qualquer cargo na re
ferida repartição. " 

Logo, em absoluto, ficava excluid.o qualquer candidato ·mais competente, 
desde que não· tivess-e o exercício anterior na repartição. Como a emenda não 
fixa o tempo de exerdcio, bastaria que qualquer candidato tivesse um dia 
ele s-erviço, para ser preferido a outro mais .compet-ente. 

São .estas as minhas duvi-clas, é esta a obj ecção que faço á e.meneia cio 
meu illuis.tre collega, de que raras vez·es divirjo e com quem sempre clesejo 
estar de accôrdo. · 

Rejeit,ada a emenda n. 3. 
Votação da .emenda n. 4, do Sr. Octavio Rocha. 

O Sr. Octavio Ro.cl1a (pela or_dem) - Requeiro a V. Ex. consult e á 
Casa .se ·concede a retirada da ·emencla n. 4. 

Consultacla, a Cama.ra concede a reti.rad•il pedida. 
Votaçào da seguinte emenda s·ob n. 5 do Sr. F·rancis<:o Pao\iel\o e 

outros: 
"Onde convier: 
Ar·t. As agencias .do Correio-, quando autorizadas pelas administrações a 

que forem subo.rd.inadas, poderão appl-i-car as rendas mensaes no pagamento 
dos vencime.ntos, gratificações e salarios do pessoal que nellas servir e cios 
estafetas e .cond'uctores." · 

O Sr. Lrineu Mach-wdo (pen.a º'r·dem) - Sr . .Presidente, a emenda n. 5 
dispõe que as agencias do Correio, quando autorizadas pelas administrações 
a que forem subordinadas, pod·erão app.\icar as rendas mensaes no· paga
mento do.s vencimentos, gratificações e salarios do pessoa"! que nellas servir 
e do·s estafeta·s e conductores. 

A emenda em si é justíssima e obedece a um pensamento razoavel, mas 
não importa em modificação da nossa administração? (Apoiados.) 

Mandar, desde logo, que ·uma repartição ::irrecadadora, que não tem 
encargo de despeza nem de pagamentos, faça dia •sua receita uma deducção 
para cumprir o encar.go· do pagamento de vencimentos dos seus fu.ncciona
rios, não é mod.ifi.ca1r o systema de uma repartição que apenas arrecada 
e ·clepoi.g remette á repartiçào central os saldo-s do s·eu :ba'lanço? ü~a, ~u 
clesejaria ~que rea•lmente se JYU-dessem resolver difficuldades no- Br!J.s1\ nao 
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só quanto :á nossa administração ci'vil corno quanto á uma administração 
milita;r, mas que se resolvesse isso de modo generico, de 'modo que nós 
não cuidassemos ·Satisfazer desde j:á ás p.retenções desses empregados, dei
xando de lado os nossos pob.res so.Jdados que morrem de .fome nas fron
teiras. e que p·recisam, muitas vezes, de empunhar armas, fazer revoltas, 
como succecteu em Matto Grosrn, po·r fal1a de pa.gamento d•e sol-do. · 

Os -nossos legisla-dores precisam attender ·para esse i!ado do nosso di
nheiro administrativo, afim de não quebrarem uma certa uniformidade nos 
seus prece-itos, ·de maneira a fica.r contemplada uma ·certa parte de funccio
nalismo, emquanto que -os nossos soldados morrem de fome nas fróntei-ras 
á espera da remessa de consignação ou de fundos para o pagamento do seu 
soldo. · 

E' essa a razão que me leva a pedir á ·Comrnissão de finanças que me 
expl icasse em primeiro lugar s·e es•sa medida é de caracter ·permanente e 
em segundo lugar se e.Jla é ou não modificação de nosso direito ad ministra
tivo e se i·sso póde ter lugar na lei do Orçamento da Viação. 

Posta a votos é approvada a emenda n. 5. 

O Sr. Iricneu Machwcfo (p~la ordeim) - Sr. ·Presidente, parece-me que 
a Camara tinha-se convencido com a minha argumentação. '° SR. RAPHAEL PINHEIRO dá um aparte. 

O SR. !RINEU 'MACHADO - Em todo o caso como possa ter uma falsa 
imp:ressão, mais por curiosidade talvez do .que como pe.la necessidade de 
cumprir um dever, eu pediria a V. \Ex. que proct desse á verificação da 
votação . 

Procedendo-se á v-erificação da votação, reco·nhece-se terem votado a 
favor 112 Srs. 1Deputados e, contra, 8. 

A emenda foi approvada . 
Votação da seguinte emenda, sob o n. 6, do Sr. Julio Leite e outros: 
"Onde convier: 
Fica o .Governo . autorizado a ad,quirir um p-redio para as age·ncias do 

Cor.reio e Tele.graphos da cidade de Cachoeiro do Ita.pemirim, no Estado 
do Espirito Santo, correndo a des-peza pela respectiva verba já .consignada, 
destacada a -quantia nece-ssaria. '" 

O Sr. lrimeu Ma-c.had.o (pela ordJem) - Sr. ·Presidente, não- é ,que p-re
tenda os fóros de •Cidadão· espirito-santense; mas pretendo pedir a attenção 
da Camara pa.ra esta emenda, penalizado · pela desigualdade de tratamento 
com que a· Cornmissão divide as emendas das pequenas ou das grandes 
bancada-s da -Camara>. -

Diz o honrado Relato.r que "a emenda -não póde ser acceíta porque ha 
no orçamento verba já consignada para serviço dessa natureza por onde 
c_orrem despezas j.á autorizadas". . 

A emenda do Sr. Ju1lio Leite diz o seguinte: ".fica o Governo autori
zado a adguirir - um predio para 'às agencias do Correios e Telegraphos da 
cidade de -.Cachoeiro de ltapemirim, no Estado do Es·pirito Santo, correndo 
a despeza pela respectiva verba j-á consignada, destacada a -quantia -neces
saria". 

A Cummissão dá como fundamento , para o·ppô.r-se á emenda, a alle
gação de que não ha no orçamento verba. ·consignada, mas, logo adiante, 
accrescenta: 

"Além disso ella é desnecessa.ria. O art. 2º do projecto já provê so
bre a acquisição e construcção de predios para Corre-ios e Telegraphos e 
de accôrdo com ella o Governo pódé providenciar para dotar a cidade de 
Cachoeiro i.lo ltapemirim do predio a que a emenda se refere." 

Se o Governo tem, dentro · da lei de rrieios, recursos e uma fórmu:Ja 



para prover á acqms1çao· dos predios cuja compira a emend.a pe·de, por que 
razão a Com.missão r·ejeita a emenda, deixando de consignar, clara e. ex
pres·samente, no orçamento, uma autorizaição que eUa já cons.ider.a im
plícita ? 

Sr. Presi·dente, a Commissão se apega á circumstancia de alludir, com 
uma l.igeira· impropriedade de expressão, á existencia de verba. consignada, 
quando o pensamento da emenda .foi dizer ,que, p,ara essa acquisição, o 
Governo poderá valer-se da autorização já co·ncedi.da na lei do orçamento. 

Ora, autorização, como consignação, ·.como verba, são palavras que se 
admittem perfeitamente como- synonimas. A pafavra verba tem sua origem 
ethymologica. O que quer diz·er? Quer dizer: .quantia certa, pecuniaria, 
ou expressão de linguagem ou fórmula que importa em con.s·ignação de 
uma autorfzação ou de uma faculdade para o Governo dis·pôr da receita 
p.ub'lica no interesse da realização de um ·certo serviço. 

Vê-se, pois, que a Commissão recorreu a um a.rgumento futil; quando 
no orçamento exist~ urna autorização que permitte a acquE~ição, em geral , 
eu não veria inconveniente nenhum em permitiir-s·e ess·a, ·em partkular, 
quando o custo do p:agamento de alugueis do predio, ainda hontem re' 
ferio um Dep·utado· daquelle Esta·do, é, p~lo menos, de· 400$ mensaes e a 
acquisisão desse predio importaria em uma economia, imp·ortaria até em 
um grande beneficio para os cofr.es publicos, ·que, depois de um certo tempo, 
teriam despendido, no pa:gamento ·de alugueis, a mesma quantia necessaria 
pa.ra a acquisição e decorrido ess·e prazo· estará incorporado ao patrimonio 
naciona.l. 

Além do mais estou informado de qu'e ness1a dda.de, como em quasi 
todas as cidades do interior , as repartições de ·Correio e Telegraphos andam 
perambulando de uma para outra 1casa, á mercê da·s exigencias do·S pro·
prietarios, das reedificações ou repâ.rações, e essas mudança1s, cada vez, Im
portam em desp·ezas, e, multas vezes, em graves despezas para: os cofres 
publicos, principalmente quando se trata de transposição de· a:pparelhos te
legraphicos e· suas reinstaiHações. Assim; eu solicitaria da Mesa, para re
solver a duvMa, ci:ue submettesse á votação a emenda por p·artes, sendo·. a 
primeira até · a palavra "Espírito Santo" e a segunda até final. . 
· As·sim, chegaremo.s a uma solu,ção sem fazer a. questão de palavras em 
que se encastellou a Commissão. . 

São suécessivamente .rejeitadas as 1" e· .. 2ª partes dai ·emenda n. 6. 
Votaçãó da seguinte ·emenda s·ob n . 7. do Sr. Simeão Leal e outros: 
"Destaque-se de onde convier ª' ci:uantia necessaria para que o.s off,i

ciaes ·da Administração- dos Correios da Pa.rahyba d·o Norte percebam os 
vencimentos a que têm dir·eito ex-vi, da .categoria da mesma administração, 
fazendo·-se a alteração na respectiva tabeHa. 

O Sr. PresidJe.niJe - A esta emenda a Commissão offereceu ª' seguinte 
modi fi.cação: 

"A emenda póde ser acceita, destacando-se da consignação - Even
tuaes - a quantia de 600$ e e:levando-se a 7 :800$ a verba destinada: a tres 
officiaes, á razão de 2 :600$ cada um." 

O Sr. lrineu Maichaidm (pe:la ordem) - Sr. Presidente, a emenda n. 7 
d.ispõe .que se destaque de ond·e convie·r, a quantia necessaria para que os 
officiaes da Administração dos Correios da Parahyba do Norte percebam. os 
vencimentos a que têm direito , ex-vi da categoria da mesma administriação, 
'fazendo-se alteração nas respectivas taibellas. 

Pergunto; em primeiro lugar: se é licito mandar desta·car •uma quantia, 
sem indicar precisamente de onde se faz essa deducção, deixando ao arbitr·io 
da Co'mmissão, na· redacção . final, suppriínir em qualquer verba, -onde jul-



gar ·éonverf.iente, essa quantia, para satisfazer o pensamento ou v-ontad1e da 
emenda. 

, Em 1segundo lugar, pergunto: se os vencimentos para officiaes da· Ad
min\stração dos Coueios da Parahyba do Norte, estão fixados na proposta 
do Gov"erno; se são, ou não, os mesmos que estão fixados na tabella annexa 
!\º Regulamento Posta:!. · 

:São; são os mesmissimos que constam da tabeila do Regulamento. 
Q que a emenda faz, portanto, é, cap-ciosamente, a pr·etexto de ter sido · 

alterada a celassificação daquella Administração dos Corr·eios_, pretender au
gmentar em emenda ao orçamento, vencimentos de ·funccion·ados, que só . 
pod_l(m ser a"Jterados ·em outra lei que não seja annua. · ·' ' · 

Quer isso dizer que, dispensando •no Regimento, a emenda altera ven
éimento$ por um processo que o Regimento não pe·nmitte, · i·sto é, por meio . 
de lei orçm:nentaria. _ 

Eu. pediria a attenção do homado Presidente desta Casa para as mi
nhas ponderações, ·e deixo nas mãos de S; Ex. a minha duvid.a, affirmando- 
lhe que, de bom grado me submetterei á ·essa decisão, porque S. Ex. póde, 
com certeza, ver ·melhor, com mais correcção e maior imparcialidade do· que 
o po·bre orador, que ·está neste momento mostrando quantas violações do 
Regimento são praticadas pela Commissão de Finanças, sempre prompta a 
se rebellar contra os Deputados e ·crear mil difficu~dades, · dando, apenas 
ingresso áquellas emendas que têm a.Jtos patronos por si, como ·neste caso, 
em que ella se acha amparada pela assignatura ·do nosso , estimado confrade 
e que.rido 1 º Secretario. 

O Sr. Presi!c'Lente - A Commiss'ão indica, na modificação .que faz, a 
verba da qual d·eve ser destacada a quantia a que se referio O: nO'bre .Depu
tado. 

Os senhores que approvam a emenda, queiram levantar-se. (Pa!lsa.) 
Fói approvaâa .com a modificação. 

O Sr. Irineu Machado (pefo ordem) . pede verificação da votação. 

O S~. P .J.'esidient!?. - Os senhores q11e approvam a emençla queiram 
levantar-:. se e ·conservar-s·e de pé: (Pausa.) · 

Votaram a favor da emend·a ií direita 41, á esquerda 52 Srs. Ueputados. 
Queiram levantar-se os senhores que votam contra. (Pausa.) _ · 
Votaram contra a emenda á direita 14, á esquerda 5, Sr·s, Depu1ados. 
A emenda foi approvada po·r 93 votos contra 19. 
Votação da seguinte e1i1-enda sob n. 8 do Sr. Francisco Paoliello -«: 

outros: 
"ünde ·convier: 
Art. · Nos contractos para conducção de malas, fica substituida a 

caução .em valores para a sua execução, por dous fiadores idoneo·s, a juizo 
das administrações que celebrarem ta.es contractos. 

O Sr. LriJneu Machado (pe•la ordem} - Sr. Presidente , a emenda n. 8 
é tambem modifica tiva de . dlsposições consignadas' e m leis· pÚmah-entes.•.,; 

O ·adua.J Regulamento Postal, decretado pelo Poder Executivo, em •Vir,
tude de autorização legisiJativa e depois ratificado por voto dó Parlamento, 
d.is põe. que as fianças se1j am prestadas em valore~ , nos contractos para· con-

• ducção de malas . 
.. -.· A em'.enda · mati.dâ ·substi.túir a '.cau.ção .ém valores ou em · espeéíe'·'por 

dous fiadores idoneos, a juizo das administrações que celebrarem taes con- : 
tractos. ' 

·Consid·e.ro estf\ emenda profundamente perigosa. (Apoiados.) 
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Sabell}OS ,que os e·stafetas ·e conductores de malas muitas vezes tra.i;i.s
portam contos de 'réis·. 

Vamos dizer que os administradores das sub-administrações e, " muitas 
vezes, ';fas administrações, ,são correHgionarios politicos, são amigqs que 
nem .sempre têm a energia, a força necessaria p·ara .repeJilir.em fiad·ores que 
rião são idoneos. (Apo-iados.) 

Cumpre mesmo dizer que, não raras vezes, quando os fiadores são 
idoneos, podem as a:ltas a:utoridades 'impedir os executivoq para que a res
ponsabilidades. dos fia,dore~ s·ej a converüda .em pagamento do damno causado . 
pelos s·eus a.fiançados. . 

Ora, o pensamento d:a .legislação repu·blicana tem sido o de fr dis
pensand·o sempr·e a fia·nça ido,nea. 

Até em materia criminal, nos simples ca,sos de aggressão physica sem 
importancia, até sem derramametno de sangue, a legilação republkana a•l
terou a lei de 1871 e mandou que a fiança fosse prestad·a ém esp·ecie, em 
vez de fiadores idoneos. · . 

Todas as ,fianças fi.scaes, de exactores da Fazenda Publica, são presta-
das em ·esp,ecie ou em predios, ou em apo\.ices da · di•vida pu151ka. · 

Os prnp:ri-os tribunaes não acceitam para a fiança ,titulas da divida 
estadoal, 'exigem os da divida fedem!, exigem ou ·em especie ou em cousas que 
possam faci•lmente ser convertidas em especie. -Alterar, na lei do Orçamento . 
da Viação, o nosso direito que :exige que · as fianças prestadas .Para garantia · 
da moraiUdade e da, 1exacç.ão dos conductores de malas., seja feita por fiadores 
idoneos, ·em vez de 1s.er feita em especie valores, é pôr em perigo a remessa 
desses valores, é ameaçar o ·commercio de todo o interíor do paiz que perderá 
a .. esperança de ver · satisfeitas suas l'edamaçõe!s pelo pagamento realizado 
pelo fiador cada vez que se '.der uma subtracção. 

Não esi·ou phantasiando, porque, nõ int·erior do Esta,do, se teem dado 
frequentes. casais -de roubos, de extravio de malas. . 

Peço a .attenção da Gamara para esta emenda que, além de inconveniente, 
não cabe no orçamento, por ser disposição de caracter permanente, por ser 
disposição que altera ·o· direito ·fisc'a·l, o regulamento postal. (Muito bem.) 

Approvada a. referida emenda n. 8. 

O Sr. · Irineu M111clui1c00 (pel,a ordm) - Sr. Presidente, comprehende-se 
que ha, interesise.s de certa importancia ·envolvidos na emenda. , 

Os interesses dos remettentes de valores e dos seus destinat;:i:rios não po
d·em ser resolvidos por esta fórma ·em uma: ' lei de orçamento. 

Não 1sie póde alterar na lei do orç:amento dispO'Sitivo de caracter perma
nente, e, ainda. mais, dirµinuindo as seguranças com que contam· ·aquelles que 
confiam a uma repa·rtição do Estado seus valores para ser.em trarnsportados 
para este' ou aquelle lagar. · · 

Nes•ta•s condições, peço a · V. Ex. se digne proceder ã vÚifi.cação :da vo-
tação. ' ' 

Proced.endo-se á. verificação da votiação, reconhece-.se que votaràm a 
favor ·6fl Srs. Deputados e contra 47. 

O Sr. Preside·nte - A emenda foi appto·vada. 
Votação diO! :seguinte emenda sob n. 9, do Sr. Raymundo Arthur e outro: 
A verba "Eventuaes" redija-se ass '.m: ·Para occorrer a quaesquer desp·e

zas extraordinaria•s e imprevista,s e á insufficiencia da verba 2" ( ·Çorreio~). 

O Sr. Irirneu Machwdit> (pela ordem) - Sr. Presidente, ainda ha pouco 
o meu eminente companhefro e nosso antigo ,Presidente, o Sr. Carlos Peixoto, 
me pergu,ntava de .que verb.a "Eventuaes" mandava a emenda nove deduzir a 
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qtiántia néce:ssaria p1a-ra occorrer a quaesqn.er. d·es.pezas extraordinarias .é im
previstas e á ins:ufficiencia da verba segunda - Correios. 

O SR. CARLOS PEIXOTO - O parecer não exprfca. e não está de acç:ôrdo 
com a emenda. · 

O SR. IRINEU MACHADO - Diz o pa·r·ecer da Commis·são ·Q · seguinte: "A 
emenda p·óde ser acce·:·ta. Visa, sem augmento de ·despeza., do.tar o Governo 
<los meio.s precisos pa'fa occorrer á po1s.sivel ins·uffidencia de verbas. Elia 
se refere ·ás consignações "Eventuaes" da verba segunda, e não á verba 16." 

, Ora, Sr. :Pres·idente, · perco!'rend'O as tabellas ·expHcativa·s que fazem a 
di·stribuição · das dotaçffes ·para os -Correios, encontramos, á pagina 10, o que 
diz ·respei.to á verba "Eventuaes." · · 

A verba '"Eventuaes ", ou, por outra, usando de uma expressão mais cor
recta - a, :sub-consignação - Correios - é apenas de 150 conto.s. A emen
da manda distrahir destes 150 contos a quantia necessaria para acudir a in
sufficfoncia" da verba s·egunda, Go•rreio:s. Si a emenda, pois, manda tirar de 
uma sub-con.signação "Eventuaes" da verba segunda a quanHa •necessaria para 
occorrer á insufficiencia da verba 2" "Correi-os", ella é disparatada e não 
póde ser adaptada, porque, Sr. Presi·dente, uma parte não pó:de acudir á insu.ffi
ciencia d·o todo. Si ella tem o pensamento de desviar a verba "Eventuaes" e da 
rubrica esp~cial do orçamento a quantia necessar:a para acudir .á insufficien
cia de dotação par.a o serviço do Correio, a consequencia é que ella disvirtua, 
desnatura .a do.tação destinada :;io serviço de imprevistqs, · cle .. despezas ex-
traordi.nari~s, parn um serviço conhecido, certo, previ•s.to. · 

A .Commissão nada diz. Accrescenta a.penas as :seguintes palavras, após a 
sua opini ~o favoravel: "Visa, sem augmento de des·peza dotar o Governo de 
meios precisos pa·ra occorrer á passivei in:sufficiencia de 'verbas." 

'.Elia •se -refere á consignação "1Eventuaes" da verba . segunda e não á 
verba 116. 

}s.to quer dizer que o .que s·e permitte ,é o estorno da sub-rubrica "Even
tuaes" da .verba :s.egunda, para occorrer a todas as insuffi.ciencias das .de
mais sub-·rUbricas. 

· Não póde haver, Sr. Presidente, maior disparate do que este, que con
verte uma verba desti'hada a acudir a ca•sos imprevistos ou extrnordinarios, 
para atte•nder a serviços obírigatoriamente previstos e certos. 

!Além do mai-s, toda a nossa legislação adapta como principio vedar .a trans
posição de verba o estorno, o que é tambem vedado pela nossa legi•sfação 
fisca.J. 

Desta sorte encontraremo.s, d.e futuro, au.torizações para .se applicar ver
ba, destinada a, fim determinado, ao reforço , ao auxilio ·de outras · rubricas, 
de modo a se converte·rem as: dotações do orçamento umas em supplementa
res das outras, a se . instituir a anarnhia, a balburdia nas .Jeis de meios. 

·Por estas razões, ent.endo que a emenda não póde ser acceita. (Muito 
bem; muiJt:o bem. ) 

Approvada a emenda n. 9 . 

O Sr. Iriineu Machadio (pela ordem) ~ Requeiro . verificação de vo
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-ise ter sido a emenda · 
app·rovada .por 96 votos contra 2·1. 

Rej ei-iada .a einenda n. !O . 
Votação da seguinte emenda n. 11 do Sr. Dias de Barro.s e outros: 
"Verba 3ª - Telegrapho.s: 
Da verba "aluguel de casas;' destaquem-se 3:600$ para pagamento, a · 

tüulü de auxilio de aluguel de casa, aos telegraphistas enc!lrregados das es
tações da Camara e do Senado." 
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·o S0r. Iriineu Macll!adio (pefo ordem) - Sr. Presidente, · dep-ois d.e 
terjDos augmenta,do o nosso subsidio, de termos elevado os ven.cimentos dos 
funccionarios dais Secretarias da Gamara e d-o- Senado, de hav-ermos incor
porado ao· quadro dos func.cionar io-s pub-licos os s.tenographos e redactores 
de debates des_ta Casa, depois desse jubi1eu, em que todo•s foram contempla
dos - empregados parlamentares ou -legislativos, com assento nesta:s- cadeiras, 
ou funccion11rios das _secretarias, redactores e. tachygraphos - · é jllsto que 
não no1s esqueçamo.s de nossos · auxiliares que trabalham no gabinete do te1e
grapho e n-o do correio. 

A emenda determina que se dê uma verba para alugue\ de casa; é mais 
uma dessas muitas emendas mili tares; ordena um destacamento de 3 :600$, 
de ·de.terminada verba. 

O · parecer, que diz que a emenda deve sei; rejoeita,d_a, é dubio. . . 
üra, é melhor que Hq_ue a decisão .sobre o as1sumpto a arbitrio da Ca

m:ara, em vez cje ficar a . arbi trio do Governo: está mais d-e accôrdo com o 
nosso decoro. · 

Acho que, com os precedentes. a que alludi em começo, não é justo que 
esqueçamos o empregado do telegrapho, que está a presenciar o no•sso movi
mento de generosidade, em favor de nós mesmos e de todos · os outros, com 
exdusão de·ne. · 

1Peidiria, pois, á Camara um vot-o de equidade, em relação a um de seus 
auxi-\i.ares, tanto mai.s quanto a · propria Comm+ssão reconhece que não ha au
gmento de despeza. (Muita bem; muito bem.) 

Rejeitadas as emendas ns. 11, 12 e 13. 
Votação d,a seguinte -emenda sob n. 14 do Sr. Olegario Pinto: 
Fica o .Poder Executivo autoriz·ado a rever o actual Regulamentá da Re- . 

partição Geral dos Telegrapho•s, fazendo nos qua,dros do pessoal as alte
rações que julgar n'ecessarias, sem augmento de despeza .e a referendum do 
Poder . Legi.s1ativo. 

O Sr. Presic'ten.te - A esta emenda a Commis1são offereceu a seguinte 
modificação. . 

A emenda pód·e · ser accei·ta com a seguinte modificação, depois das pa
lavras "sem augmento de despeza" diga-,se: "com o pessoa.\ e sem 'modifi
cação d-e vencim~nt-os". 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Na 1sessão de 29 de d-ezem
bro · de 1909 a Gamara approvou emenda ad·ditiva ao nosso regimento pro
hib_indo que nas leis annuas fossem ap.resentadas emendas com caract-er de . 
proposiçõ-es principaes. . 

Ora, 'uma das ·attribuiçÕe·s privativas do Congresso -é positivamet1te a 
de organizar o,s diversos serv.iços publicos e no art. 34 n . 19 da Constitui
ção faHa-se expr-essamente no serviço dos Cor:reios e Telegrap•l'ws. fed·eraes. 

O art. 34 n. 15 da Constituição diz: Compete privativamente ao Con
gresso le-gis1lar sobre o serviço de Correio .e Telegraphà _federa·! Ajus'ta.-s-e, 

• po~s., •o tex!o da Gonstikuição como uma luva á li!TJ!it;t.ção po:sta pela re.forma 
regimenta·!. · . . 

Não podemos pois delegar ao Executivo - attribuição nossa privativa de 
legislar sóbre 1serviço de Corr.eio e Telegrapho- federal. 

· Ora, ·embora a emenda se tenha a-lludid·o · ao refe11endLLm do Legi'sla
tivo e tenha posto a restricção "sem augmento de d-espeza", nem p-or -is•so 
ella deix-a -:de ser anti-regimental. . . . . . 

1Em Jilrimeiro logar porque o disposi-tiv.o constitucional que se refere á 
fixação d-e v-encimentos de funccionarios publicos, que é outra a-ttribuiçã.o 
nossa privativa, não estaria ferido, mas estaria sempre ferido aquelle que 
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dispõe que é attribuição privativa d.o Congresso legislar sobre o serviço do 
,Cor.rei.o e Tel·egrapho. 

Existem nesse art. 34 da Constituição dous numeras, o 15 a que ia me 
referi, e .o n. 25 que d-iz: "crea.r e sup·primir emprego·s· das repartições f.e-
de.raes, fixar as attribuiçõe:s .e estabelecer os vencimentos". ' 

A ·consequeilcia inevitavel é esta: a emerida não infringe o n. 25 porque 
não permiHe o augmento de despeza, mas peilu. facto de na.o ' inf'rin•gi.r 
o n. 25, nem por iss•o deixa de infring.ir o n. 15. O facto de subme:t.ter a -re
forma daquelle •serviço ao. refe11endum legislativo, nifo é uma resposta á · 
minha . objecção, em primeir·o Jogar porque o Regimento não d·istingue a:s au
torizações limitadas pela clausula do referendum . e não nos é licito abrir uma 
excep_ção, quando o pensamento do legislador foi estabelecer uma prohibi
ção geraJ; ·em s·egundo Jogar porque :o proprio facto de estar a reforma 
sujeita ao -referendum legi$lativo é a contestàção de uma d·eJegação, ~porque 
só pratica um acto :sujeito a·o referendum um delegado. • 

E' uma delegação suj.eita sempre a uma ratificação do delegante; a 
condição cj.o referendum é uma confirmação, uma prova da existencia de uma 
delegaçã.o; e esta é vedada ·claramente pela reforma regimental. 

São -.estas novamente as duvidas que submetto a V. Ex., pedindo, não pela 
importancia da emenda em si, mas. afim d·e que não se instaure um novo 
proces•so de permittir delegações, par.a que não se consinta. ·na cre.ação 
de um. a:buso, de um precedeTite, que ser.á uma porta aber.ta para futuros abu
sos, pedindo a V. Ex. que, attendendo á minha reclamação, deixe de sub
metter a emenda ao voto da Gamara. 

O •S(l·. Pre·si!cliente - A Mesa entende que condição · ad referendum ex
purga a emenda de qua•lquer vicio de anti-regimental. 

P.o:r iss.o submet.to a:o v,oto da .Gamara a emenda. 
Approvada a emenda n. 14, com a modificação prop.osta pela Commis-

O s .... Iiim.eu M·aic111ac10 (pela or1dem) - Requeiro a verifkação 'da vo
tação. 

Proced·endo-se á v.erificacão da votacão, reconhece-s·e que a emenda nu
mero 14 foi approvada por 92 cont·m 18. 

VotaÇão da seguinte emenda sob n. 15, do Sr. Olegario P.into: 
"V.erb.a Telegrao·hos. 
"Destague-se 51 :600$ para ampliar o quadro da. ·officina da •Repartição 

Geral dos TeJ.egrap:hos com . um opera·rio de l8 das.se, d·ous( ope-rarios de 
2" -cla;ss·e, quatro de 3" cl•asse e oHo de 4" ·classe." 

O. Sr . . Presiidente - A 'esta emenda a Com missão offereceu : a seguinte 
modificação: . 

"A emenda póde ser aeceita; consulta · uma necessidade do serviço. ' A 
v.erba consignada deve ser destacada da consignação "Cons•trucções de no

. vàs . .Jinhas, etc." 

O S(l'. Iciin:eu Machado (pela; orde m) - Sr. ·Presidente a emenda :n. 15 
tem certa importancia. Elia manda destacar 51 :600$ da verba destinada á 
conservação das linhas telegraphicas, a qtia•l j.á é pequena, pois é de 350 :000$, 
para a cr.eação de emprego•s p'ubficos. 

Tratando-se de .operarias, parece que não se trata de empr·egQ publico, 
mas, em duas palavras, vou provar que se trata de emprego publico. 

A . Gamara conhece to.da a vasta sefi.e d:e incidente da chaIT)ada questã·o 
de equipàração cj.Qs o·perafios ao·s· funccionarios ·do Estado; i:sto é, da con-



- ·360 -

cessã.o aos operarios dos direitos proprios aos empregados publicos - o.r
denado , gratificação, aposentadoria, Hcença, montepiO', •etc. 

Todas a·s· reclamações. dos nperario:s das off.icinas do Estado t.eem con'!. 
sistido em solicitarem sua equiparação aos operari.os da Repartição Geral 
dos Telegraphos . 

_Esta é a pretenção dos opera.rios da Marinha, d'l. A!fand·ega, das Obras 
dc1 Porto , das Obras Puqlicas, porque o decreto de 1890, de Benjamin Cons
tant, reorganiz.an:do a Repartição Geral dos Telegraphos, considerou todos 

·os operarios do Estado . inclus.ive O:S da Repartição Gemi dos TeJe.graphos, 
como funccionarios publicos. · 

iCréar, 'portanto, Jogar de · operario, na Repartição Geral dos Te!egra
phos, é crear Jogar ou emprego publico , o q•ue não . é permittido na lei de 
orÇamento , porque é ·lei annua, como é vedado ainda pela reforma Paula 
Ramos,, por isso que essa emenda infringe tambem o art. 34 da Gonstituti
ção que :se refere á creação ou suppressão de empregos. 

T:rata:-s·e .Pois, da creação de alguns empregos. publicos com a r-esp.ectiva 
estipulação de v.encimentos. 

. A emenda, portanto , não podia ter sido acceita e não pó:de ser submet-
tida ao voto da Camara. 

Era esê•a a pond.eração que des·ejava :submetter á alta consdencia de 
V. Ex. (Mziito bem!) 

O •Sr.· P1•e5:iJden.te - Parece á Mesa. que a emend•a, nif.erindo-se a 
opera r.ios, não crêa cargo? publicos. 

o . Si-. Pi:es.ildenite - Os senhores que approvam ·a emenda queiram se 
J.evantar (Pau.sa.) 

Foi appr·ovada. 

O Sr. Iri:neu Ma choad•n (pela oridem) ___,. Requeiro verificação da vo
tação. 

Procedend•o-se _ á verifi.cação da -votação, reconhece-se terem votado a 
favor 95 Srs. üeputados. e ;contra 18. 

Approvada a emenda n. 15. 
Votação da seguinte ·emenda .sob n. 16, do Sr. Mavigni•e'f. 
"D:a verba - Telegra-phos - d·estaque-se a somma de 50 :000$ para au

xHiar o Es ta1:!-o de Matto Grosso. na constmcção da li'nha telegraphica que, 
partindo .da povoação da Barra dos Bugres, á margem do rio t'araguay, e · 
atravessando a· propriedad·e Affonso, vá ter á linha tronco Matto•Gros•so-

. ., Amazonas, na serra dO's Pareeis . " 

·o Sr. Marignie.r (pela ordem) - Sr. Presidente, a imperfeição- com 
que está redigida a emenda n. 16, que venho rectificar, d·eu margem a que 
a «Commissão de Fina•nças emitti ss.e S·obre ella parecer contrario. 

Elia a.credita que o Estado .do Matto Grosso é que vae subvencionar a 
União com 50 :000$ p~ra a cons trucção de uma linha tel_egraphica que, par- . 
tindo da pov.oação da Barra dos Bugres, á ma:rgem do r.io Paraguay, e atraT 
vessando a propriedade Affonso, vá ter á linha tronco Matto-Gros•so-Arna-
zonas na :serra dos Par.ecis. . 

Mas não ha tal,, Sr. P.r~s;dente. O d es:ejo do Estado d·e Matto Grosso 
e o meu é que esse auxilio de 50 :000$ seja consignado .na verba - Telegra
ohos - do orçamento da Vi·açào para, com o auxilio de 40 :000$. dado pelo 
Estado d.e Matto Grosso . s·e fazer a construcção dessa linha t-elegraphica, 
tão uti\ e tão necessaria áquelle Estado. 

O SR. ALAOR PRATA - E o serviço ·fica sendo estadl!al ou federal? 
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O SR. ·MAVI c°NIER ·_ O E'St ll!db de Matto Gros·so, como }á d.isse, 'entra 
com a qua,ntia de 40 :000$ para es1s·e · serviço, verba e ssa que j.á foi votada 
e incluida no orçamento daquelle Estado para ·esse fim. 

'Ü SR. PEDRO MoAcYR - Es.tou até informado que isso ·se fez sob pro
mess a formal do Governo Federal de S·e · proceder á construcção des:sa Hnha. 

O SR. MAVIG>NIER ~ E' bem verdade o que V. Ex. aca ba de· dizer em 
meu auxrno. Depois, o~ S·erviços de é xploração para . o traçado dessa linha 
já foram feitos por competente engenheiro, sendo ella de grande vartta
gem '- para o Estado e ·tambem para a União. 

Feita a rectificação e dada·s essas explicações á Camara, penso que a 
emenda ser.á suffragada pefa Cas•a. (Múito bem.) 

O Sr. Irimeu Mruch·adio (-pela or1dem) - Sr. Presidente, o honrado Depu
tado por Matto Grosso acaba de informar á Gamara que, depois de uma pro-. 
mess•a do Gov.erno Fed·eral, de mandar co•nstruir a linha telegraphica a que 
s·e refere a emenda n. 16, o Estado de Matto Grqsso, cuja feceita pub1ica é 
pequena, é minguada, fez o s ·a·crifici.o de 'incluir 'no seu orçamento a verba 
de 40 :000$ para auxiliar a construcção · dessa linha. 

Ora, Sr. Presi.dente, não é demai~ que a União, cuj à réceita pubHca at
tinge a 500 ". 000 e tantos contos, concorra com 50 :000$ para a realiz,ação 
de uma obra nadonal, que interes•sa mais á União do que ao Estado de 
Matto Gros•so , guando . esse Esta•do que, tendo uma receita de 1. 000 :000$ 
apenas, wntribue .com 40 :OOÓ$, quantia qua·si igual áquella com que vae 
concorrer a Uni ão. · · · 

Entendo , Sr. Presidente, que é um dever pairiotico nosso o de ligarmos 
o nosso paiz por linhas telegraphicas, o de approximarmos, pefos meios que 
a sciencia deu á humanidade, os pontos· mai·s arll!stados do paiz. 

Quem tem tido. occasião de viaja.r até o Estado de Matto Gros•so vê que 
os fi.lhos daqµella afastada região difficilmente podem tolerar a injustiça 
com que são trata.do.s, porque nós chegamos áqueHe peda·ço do solo d•a P.atria 
d·epois de uma tr.aves·sia pelo Atlantico, passando . depoi~ ~or ~·res p.á.izes es
trangeiros, não encontrando communicações teJ.egraphicas. 

Tem-s·e a impressão de que se é muito. mais est!'angei.ro, uruguayo ou 
paraguayo do que o filho· de Matto Gross·o é brazileiro. . · 

'Cons>truidas a·s . linhas telegraphicas que a emenda pede, os postes em 
toda aquel!a regi ão de fronteiras coHorndos são como sentine)J.as ·avançadas 
a communkar-nos tudo quanto· occorr·er de perigo naquelles pontos afas
tados da Patria, dando á nação brazi.leir·a o grito de alarma. 

E' uma medida de humani.dade; de ·civili zação e de justiça para com o 
Esta.do :de Matto Grosso que , pedindo o que está na ·emenda, serve menos 
o seu interesse materia•l do que os eJ.evados interesses da unidade e da jus
ti9a nacional. (Muito bem ; muito bem.) 

Approvada a emenda n. 16 .. 

Votiação da seguinte en:iend·a sob n, 1.7 do Sr. Pedro Maria11i e outro~: 
"Ao art. 1º, verba 3ª , sob a. eo.igraphe - Te.Jegrapho·s - de·s•taquem

se - 100 :000$ para prolo•ngamento da linh·a telegraphica da cidade da Barra; 
no Estado da Bahia, á de Araujos, passando por Santa Maria de Taguatinga, 
no Est;ido de Goyaz." 

O Sr P ·eldrio Ma,riianii (pela ordem) - Sr. Presidente, tive a honra de 
subscr·ever esta emenda · que manda desracar d·a· verba 3ª s·ob a epigra.p·he 
- Telegi'aoho'S. a quantia de 100 :000$ para prolongamento da linha telegrà
phica da cidll!de da Barra, no Eos.tado da .. Bahi•a, á de Araujos, passando por 

San ta Maria de Taguatinga, no Estado de Goyaz. ' 
• 
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A Commi.ssão entendeu dever .rej·eitar ·essa emenda p·efo fundamento de 
que em 2" discussão a Oamar·a rejeitou .todas as emendais. que consignavam 
verbas para determinadas linhas telegrap'hicas, a·pprovando , com o substitu
ü-~o .ás mesmas, o· augmento da ve.rba d·estinada á "Construcçã:o d·e novas 
linhas" , -

Atten.d·endo á ne.cessidade, · porém, dessas linhas que vão servir ao in
teresse de localidad·es longinqua,s. de dous. Estados, a Gamara não deve dei
xar de approvar a emenda cumo uma medida . de justiça e de equidade. 

As linhas pedidas na emenda vão servir .á cidade da Barra, na Bahia, e 
'á de Araujos, no mesmo Bs.tad·o, indo a Santa M·aria de Taguatinga, no Es
tado de Goyaz. 

No -.anno pa!ssado o meu Estado não foi_ contemplado com verba ne
nhuma para: linhas telegraphicas. Ali.ás a verba q:Ue pedimos vae, como já 
'disse, servir a dous !Estados, attendendo a interess·e do commercio e dos ha-
:hitan!e& daqueBa zona. · 

·Peço, puis, á Camar·a a approva·ção da emenda. 
. .() ;.,Sr. Pkes ide -Carvalho (pe:/a ordem) - Sr. :Presidente, devo chamar 

a at t<enção da Gamara para a redacção do parecer da Commissão, afim de que 
vej<a .esta: · Casa que a Commissão não deu parec·er contra esta emenda. 

A Com.missão o que diz, 1em . seu parecer, é que par-ece que na medida 
lembrada por esta Cámara ha uma verba, no orçamento , para prolongamento 
de i!inhas telegraphicas, verba que foi augmentada para corresponder á sa
tisfação déssas medidas accrescidas pelas neces·sidades puhUcas. 

A Commii;,,são não propõe ·a re}eição das emendas pela improcedencia das 
medidas lembradas; >a<) contrario, a Commissão diz que essas medidas são 
necess·arias, . r·econhece a procedencia de! las, suggeridas pela·s :emendas; en
tr-etanto lembra á Gamara que uma verba consigna quantia s~fficiente para 
que ·essas necessida;d.es sejam providas e attendida1s. · 

· Orà, .Sr. ·Presidente, neste pohto discordo da Commissão , porque, aprovei
tando-me do :argumento, ha pouco externado da tribuna pelo honrado Deputado 
por Minas. Geraes de que uma das no·ssas funcções peculiares e privativas do 
Congress·o é legisJ.ar sobre ·os serviços dos Correios e Tefegraphos, é fnuito na
tural que essas med-i da's ou que essas nec·essidades publicas sejam lembradas 
por nós e não deixada ao criterio •e ao arbitrio do Poder Executivo. 

Si a Com.missão de Finanças reconhece pelo seu digno relator a nec-essic 
dade da verba para attender a essas inedida•s, si a Cornmis·são de FinanÇas 
não . nega a utilidrud•e deBas, é d•ever da Gamara, na d·efesa de suas preroga
tivas, votar a favor d·essas. medidas _ não deixando ao criterio do Executivo 
aquillo que pela ConstituiÇão lhe pertence . 

Portanto, voto pela emenda como por toda s as medidas congeneres lem
bradas pelo representante do grande Estado, porque incontestavelmente sa
üsf.azem necessidades palpitantes., urgentes e inadiaveis como é prova evidente 
a de que trata a emenda que vamos votar. · 

O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem) ~ Sr. Presid.ente; os termos 
com que encaminhou a votação o · meu collega representante da Bahia me 
obrigam a vir á tribuna, na qualidade de Relator da Commissão. 

Antes de füdo devo dizer que o digno De·putado não tem razão. A Gom
missão nã9 declarou que julga necessaria e imp'rescindivel a rnnstrucção das 
linhas .que d ivers·as emendas pe<lem. O que a Commissão entende é que se 
deve deixar o Governo, dentro da verba destinada para esse fim, fazer o que 
julgar conveniente. 
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A Commissão deu ao Governo a verba necessaria; ao Governo cumpre 
vêr quaes aquellas linhas que são mais neee·•ar'ias e urgentes ·para serem 
construidas. 

Foi esta a razão do papecer dà Commissão contra as. outras emendas. 
Posta a v?tos · a emenda n. 17 é rej-eitada. 

() Si .. Pires ele CarV'alho (pela º 'rdem) - Requeiro verificação da vo-
tação. • 

Procedendo-se á verificação da votação re·conhece-se terem votado a fa-
vor 59 S!'s. D-eputad·os e contra, 58. 

A emenda n. 17 foi approvada. 
Rejeita,das as emendas ns. 18, 19 e 20. 
Votação da seguinte emenda sob n. 21 do Sr. F.Jeury Curado e outros: 
"Desta·que-se a verba 3", art. 1 º, sob .a epigraphe "Tel·egraphos": 

20 :000$ para prolongamento da linha telegraphica da cidade de }anuaria 
(·Estad·o de Minas), á cidade da Posse (-Es,tado de Goyaz) ." 

O Sr. Irineu Macltwdo (pela ordem) - Sr. '-President·e, peço á Camara 
a gentileza, a bonda-de da sua attenção para esta eme,nd.a., que é · perfeitamente 
justa e em relação 1á qual se .app1icam a:s mesmos · argumentos com que ha 
pouco defendemos e a.pprová.mos emenda mandando co-nstruir a linha tel_egra
phica em Ma;ttó-Grosso. A emenda n. 21 manda destacar a quantia de 20 
contos de réis para ·o prolongamento da linha tekgraphica d.a. cidade de J a
nuaria, no extremo norte d-o Estado de Minas Geraes, á cidade de ·Polsse, no 
Estado d:e Goyaz, para onde a viagem é longa e peno's·a. Esta emenda visa .Ji
gar regiões distanciadas por obstaculo-s quasi invenciveis ao es.forço commum 
do homem; ella procura vincular o centro da União, os Estados de Minas, 
Bahia, nos.seus 'Sertões, e Goyaz. Não ha augrnento d·e despeza, porque, como 
·a Carilara viu, tendo-se destacado 50 contos e restando 300 contos de verba, 
os 20 contos, declinados a fim tão util, não trazem o.nus. 

· Minas, Hahia e Goyaz solicitam da ' Gamara um vo.to de justiça pelo in- . 
teresse desses Esta-dos e satisfação de urna necessidade nacional e um mo
vimento de piedade em favor dos nos1sos irmãos que habitam naquellas · re
motas 'regiões~ segregados do Brazil pela extensão territorial daquelles .enor
mes la.tifundios. 

Rejeitada a emenda n. 21 . 

O Sr. lrineu Macltrudo (piela ordem) - Reque-iro verificação da vo
tação. 

O Sr. Presli!dente - Vae se proceder á verificação. (Pausa.) 
Procedendo-s.e á verificação da votação reconhe-ce-:se que votaram. a fa

vor 64 Srs. Deputados e contra, S2, 
A emenda foi approvada. 

O Sr. Ca1iog•eras (,piela ordem) -· Sr. Presidente, pedi a pai.a vra para 
fazer algumas ponderações. 

A verba -coi:signada para construcção de.Jinhas novas é, 'S·alvo er·ro da 
.minh·a memoria, 350 contos. . . . 

.A Camara acaba de approvar ·especializações no valor de 231 contos, sen
do 180 para consitrucção de linhas determinadas, 51 contos p.ara remodelção de 
qua.dro de pessoal e, ainda uma verba, autorização perfeitamente logica, pro
posta pela Commissão de Finanças, em uma das emendas, que s·e acham no 
fim de avulso impresso. · 
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Restam, portanto, para a~ demais linh as, d·e necessidade nacional, cerca 
de 100 contos. 

Essa é a tra-ducção final do vot"O ·da Camara. 
Rejei1tadas as emendas n<> . 22 e 23. • . 
Votação da ·seguinte emenda sob n. 24 do Sr. Coelho N_etto e outros: 
Artigo. Fica o Poder Executivo autoriz-ado a alterar as cloausulas !, II e 

IV do contra.cto celebrado com a Compimhia de Navegação a Vapor do Mara
nhã.o, no sentid ó 'de rest1fog:r as escalas de primeira linha de navegação, di
minuir o numero de v1apores novos ·que a companhia. está obrigada a ma,ndar 
construir e permittir o emprego dos vapores · ~ ue a mesma possue actua.lmente 
desde que sejam acceitos pelo Governo; e, no caso de vir a cahir em caducida

de o mesmo contracto, na vigencia <la presente lei, firmar outro, de a:ccôrdo 
com as condições acima estabelecidas. 

Approvada. 

Votação da segui nte emenda sob n. 25, do Sr . . Raphael Pi nheiro. 
Continua em vigor o n. XL!H do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de de-

zembro de 1910 (navegação do rio S. Francisco). 
Approvada. · · 
Prejudicada a emenda n. 26. 
Rejeitada _a emenda n. 27. 
Votação da seguinte ·emenda sob n. 28, do Sr .. lrineu' .Machado. 
"Sup•prima-s·e o art. 56 do projecto ·o dispositivo que manda prorogar 

pa,ra o exer.cicio de 1913 a autori zação conti da no ar t. 53 da ·lei n. 2.544, dê 
4 de j:aneiro de 191'.4,' f[.cando assim eliminada do· art. 56 do proj ecto n. 173 A, 
de 1912, apri'lavra "53". 

O Sr. Irineu Maclimdo (pela ord01m) - A emenda n. 28 é suppi:essiva 
do · art. 56 do project-o, o. qual manda prorogir para o exereiciô financeiro fu
turo a au torização eon-ceclida ao Governo Federal para vender ou .arrendar 

· o Lloyd Braziléiro, ·s.em condições, sem fixa ção de praz.o de arrendamento, sem 
a restricção absolut amente necessaria, ·de que e_6se arrendaimento não se _possa 
da·r se.não ' a nacionaes, em cumprimento d<;: disp:ositivo do texto cons:tituci·o
nal, que · as.segura a navegação de cabota.gem á b·andei.ra h razi!eira; sem, tão 
pouco, fixar o mínimo do preço na venda ou arrendame•nto, sem fixar limite 
dei prazo sem fi xar as eon<lições de garantia do ' contracto, em fim, é uma 
autorizaçjí.o iH'.mitada, ·inco qdidonal, .. _sem ·restricção, em que se permitte a·o 
Governo alie•na:r uma parte do patrimo nio nacional. 

Pederia a att énção da Camara para esta ' medida que é de uma ex·cepeio
nal gravi·dade. No fim <le · todos os annos, temos uma tabo ada no orçamentei 
e um abecedario - cornti.núa em vigor a lei tal - revoga-se o ar•t. tal -,;
etc. etc -; e, por ahi, -vão passando as. cousas mais impo:rtan~es e mons-
truos8.'s. · ' 

Eu comprehendo que soe discuta, que se trate d·e reso1ver o problema do 
Lloyd .Brazi\eiro, que se procure SiJ.ber ~e deve ser arrendado, 'Si deve .ser ven
dido, si () Governo deve alienar suais acções-, si deve _.oeder a par.te .que tem na 
sooiedade, si deve, fin almente, adminis trai-o ou crea-r nelle uma instituição of
fici.al de transp orte marít imo; mas esse problema é de tal , nat1ueza e importan
cia, ref1ere-se a interesses tão :variadols do norte · como do sul . pois, diz res- · 
pejto á unica companhia nacional de navegação que manda a sua bandeira 
de commercio a todos os portos d e· cabotagem no Brazil, que eu não · compr e
hendo que ella possa ~er djscutida precipitadamente, a tabalhoadamente no 
orçamento. 
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Pediria, portanto, a attenção da Cama-ra, para ql,!e esta autorização não 
foss-e concedida em uma lei a:nnua, r:cando ao legis_lador cdo anno vindouro a 
r-esolução deste problema. 

Rei eitada a emenda n. 28. 
'-- - , .. 

O S·r. Irineu M~cbaclo (pela .ordem) requer verificação. 

O Sr. P:r<esd.dente - Os senhores· qué a:pprovam .a emenda, queiram ·le
vantar-se ·e conservarem-s-e de pé pa·ra fazer a contagem .. (Pausa.) 

Vot~ram a: favor da emenda, á d'.reita 6, á esquerda "9. Srs. Deputa:dos. 
Queiram levantar-1se o·s senhoi:es que votaram contra (Pausa.) · · 

' Votaram contra a emenda ã direita 49, ã esquerda 61 Srs. Deputados. 
A emenda foi rejeitada por 110 votos contra 9. · '' 
Votação da E•eguinte emenda sob n. 29, do Sr. Pe-dro MoaC'yr: . 

. "Tendo o proj,ecto no seu art. 56 mandado vigorar no exercicio de 1913 
a autorizaçà'o co.ntida no art. 53 da !d n. 2.544, de 4 de janei·ro de 1912, 
proponho o seguinte substitutivo: . , · 

Artigo. Bica o Governo autorizado a v·end·er· ou arrendar a nacionaes ou 
empreza braz·i\eira o acervo da sociedad.e anonyma I.;Joyd, arazil~iro, ent·rando 
para esse ·fi.m em accôrdo com -os interessados e respeitando o preceito consti
tuc'.on.al, qüe c•nsagra a cabotagem nacionaL 

Fica deroga:da a primeira parte do citado ar!. 53 da lei n. 2. 544, de 1912 
( subvençã~ ao Lloyd)." 

O Si-. P ·e1dro Moacy~ (*) (pela orde11i) .- Sr. Presidente, não tenho 
presente a l~i do orçamento actÍlal, ·mas conservo, mais ou meno's, de :memo
ria o que dispõe o art. 53. E' o· seguinte : "Fica o ·Poder Executjvo autorizado 
a conc_eder, pelo prazo de 18 annos, ã Sodefode Ano.nyma l.;!.oyd Braz·ileiro 
uma subvenção anriual de l . 100 :000$, ouro, ou effectuar as neces•sarias ope
raçõi:,s de ;credi•to pa•ra liquidar as div'.das da mesma, incorporando o . acer
vo a:o patrimo.nio naci·onal e arrendando-o .em seg_1oüda, med'iante concurrencia 
publica, ou vendei-o. Na primeira Hypothese, a •S.u.bv·enção po-de~ã ser dada 
em · ga·rantia de uma op·eração de ·credito des.tina:da a solver os compromi1s.sos 
do Lloy·d parn com o Thesouro e o Bai1·co do .Birazi'l." · 

Na segunda parte, ess·e art. 53 determinava que immediatam.ente após 
isto, o acervo do Lloyd fosse 'incorP'órado ao pàtrimonio ,nacional e, em se-
guida, arrenda:do, mediante .concurrencia publica, ou vend'.do: · · 

Tive · occasião d-e, no debate das emendas a·pres,en1tadas á 3•· discussão 
deste o•rçamento, proâuzir -Jarga oração, demonstrando que é muito .mai·s ra
zoavel a minha· emenda, do que o que d'ispõe O· art. 53 da lei vigénte ·de or-
çamento. · · 

Ao di·scutir o assumpto, Cl'eio <ter exubernnteme.nte provado que esta .su-b
venção ao Lloyd B~azileiro, companhia fallida, cúj o anniquilamento . é ine
vitavel, cujo maierial está completamente estragado, é uma ·subvenção absurda 
e 'que não é mais d<} que urna das i.ndefin'das sàngria•s que ha de sÓffrer ·º 
Thesouro Nacional. na manutenção imi;rnficua e im possivel do Lloyd. 

DemonE1trei aindá mai·s que, não .tendo · o Governo usado desta aüto·fr 
zação pa:ra faz·er ,nenhuma. op·eração 

/ 
de cred'ito, bas.eada sobre a subvenção, 

como aliã·s demonstrou. por apartes per.emptorios, que me deú, o nobre . Re
lator da Commissão de Finanças, affhmando aue, durante este anno expi
rante, não s·e fÍze~a: nenhuma operação de credito, bas·ead;i nesta •subvenção, 

(*) Este di,s•curso não foi revisto pelo orador. 
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era o proprio Governo quem vinha dizer, imp'lici.tamente, ao Congresso q.ue 
o Lloyd não precisava de tal subvenção. 

Durank um anno, teve essa subvenção e, entretanto, nunca . se ·f.ez 
opeqi.ção alguma de credito, baseada sobre esta •subvenção, ouro, ou 33 mil 
conto•s, papel, para vir em auxilio do Lloyd, na liquidação de suas contas com 
o Thesouro e o 'Banco do Braúl. · -

. Foi o propri·o Governo, poPtanto, q:uem tornou virtu•almente dispensavel 
esta subvenção ,. aliás !'eputada urgente, inadiavel aos inter.e•sses do l;'loyd, da 
administração e d·l'J erario publico pe·lo Governo, cujo orgão é a Commissão de 
finanças que, neste .s·entido, se manifestou o anno passado, quer no· debate, 
no •s·ei·o da Commissão, quer depoi·s no plenario. • 

Provei ainda foais que o Lloyd tinha sido de facto, embora rião offrcia·l
mente, incorpO'rado a.o patri·monio nacional; portanto, perdera sua qualid·ade 
legal e regular de sociedade anonyma. · · 

Posso adeantar á Gamara que o Governo ex•pediu •até aviso a todas as re
partiçõ·es e a todos os mirtis1erios publiws. parn que só fossem féitl!S no 
Lloyd BrazHeiro as contas dependentes da administração. 

Isto é verdade e significa que o Governo considera de facto· o Lloytl 
uma especie de ré:partição publica, uma !'epartição de s·eu patrimonio ·e que é, 
po•r.tanto, o primeiro a confes•sar que eHe tem organização hybrida, irregular, 
defeituosa. 

Si O· Lloyd é apenas uma sociedade ano.nyma ·submissivel ás · regras que 
regem as sodedades anonymas, não se póde justificar es·se acto do Governo, 
de protecção escandalosa ao Lloyd Braúlei·ro, fóra de to·das as nornia·s legaes 
e fóra düs simples: •preceitos do bom sens•o. 

Si o Lloyd não é socieda.de a.nonyma, é uma repa•rtição do Go·verno e, 
nesta .situação .de re•partição do Governo, é que elle não póde nem deve 
continuar. 

•Em pr-imeiro Jogar, porqu(l as <lil'ecçõe•s, ·offkiaes desses estabelec.imentos 
ou companhias de tal 'na•tureza is.ão sempre más, produzem sempr-e effeitos 
desastros·os. Em segundo Jogar, ·é 'º proprio art. 53 da lei que P'receitúa que, 
logo após a incorporação do acervo ·do Uoyd ao patrimonio . nacional, se pro
cedesse ao seu arre·ndamento em concúrrençia publica ou, á sua venda. 

Por.tanto, o P'rec-eito <lo a•rt. 53, da 1ei vigen1e, foi violado . pe1o Gover
no, que· o incorpo·rou por fórma irreg:Ular ao seu patdmonio, que o conservá 
por fórma irregular, indeHrüdament>e adstricto ao Governo. . 

Terceira violação: Não o vendeu por co.ncurrencia publica, nem tratou 
de o vender até a hora presente. Portanto, rnpi:to, o art. 53 da lei · do orça
mento se tornou lettra morta por acto imp1iici'to e explicito tla administração 
suoerior d·o pa'iz. como ficaram morto•s para sempre, sepul.t-ados de um modo 
criminoso, o·s 100.000 contos .que até ho•je foram dados de mão beijada ao 
Uoyd Brazileiro, tentando-se a resurreição impos•sive1 e absurda desta com-
pa•nhia. · 

Chega-me, Sr. Pre~idente, aos ouvidos informação de que o Governo 
pretende conservar o Lloyd nesta situação indefinida, e que até está animado 
d·e esperanças o·ptirnistas, porque julga que o Lloyd, melhor admi•nistrado 
pela sua nova directoria, poderá dar rendas consider_a:veis . e que com estas 
renda·s, cres·cençlo mez a mez, elle pode11á f.azer face aos extraordinarios com
p'fomissos assumidos e aP'aga·r-se-Ma o aspecto de instituição ou companhia 
fa!Ji.da aue ·tem sido até hoje, apenas sustada oelo ·era'fio publico e pe'lo Banco 

do Brazil, que, no cas·o, é o p·rolongàmento do Thesouro. . 
•Mas, Sr. Presidente, estou convencido de .que este po.nto de vista do 

Governo é a·bso•Ju.tarnente errado, contraria os interesses nadonaes e dentro de 
pouco tempo •cana'lizará centena•s. de milha·res d·e conto·s das arcas do The-



souro Nacional pata a caixá do Lloyd, sem--resultado, quer para· o interess'ê 
publico, quer ·para ·a mesma companhia, quer para o Governo. 

Eis, porque,· Sr. Presidente, ap1resentei a minha emenda substitutiva, pel.a 
· qual na u1'tima parte, dernga-ndo a substituição que até agora não foi us:ada, 

que é ·considerada inutil dada ao .Uoyd, e na outra prte, que t·ratava do ar
rendamento ou da venda do :Lloyd, quanto Çl!O .arrendamento, estabeleço certas 
rest•rkções. · · 

Todo mundo sabe que o L!oyd é áctualmente, exactamente pelo seu es
rado de ànarchia, de -esphace'1amento, uma companhia de d•esasfres, uma em
,ptesa ·.mui•tiss·imo .ambicionada, e os -que mais arI).bicionam · tomar cont.a desta 
empresa são exa.ctame·nte os püderosos capitaes ·estrange-iros que fazem desta 
empr;esa a sua · cubiça: Ma•s. ·a ve·rdade é que nos devemo•s premunir contra o 
açainbar·camento do . Lloyd por qualquer ·empresa es;trangei-ra, porque todos os . 
nacioryaliS.tas, quer modera-dos, quer exaggerados, ·estão de accôrdo em que se 
deve · conservar o Lloyd, porque elle é a melho•r parte da no·s.sa marinha mer
cante e a reserva da nossa -:-marinha de guerra. Sej-a ou não reserva á nossa 
mar.i1nha de guerra, ·seja · mesmo consi•der·ado exclusiv·amente como o maior 
peculio da nossa marinha mercante, o que é verdade é que o LJ.oyd não póde, 
nem deve, com acquiesce'ncia .do Congresso ou do Governo, passa·r ás mãos 
estrangeiras. . 

Eis porque estabeleço na minha ·e.menda subs·ti;tutiva que se deverá im
mediatamente prever a hypothese de co·nserva-r o Lloyd dentro do patrimonio 
nacional e· como uma das . partes do seu a-cervo. 

O fim prindp.al de minha_ emenda. foi que o Co1ngresso detenTI:inasse ao 
Governo uma immediata liquidação da si.luação do Lloyd por anrendainento 
ou venda; o· que eu queria era cortar o .. co·rdão umbi"!ical que ainda liga o 
L!oyd ao Governo Brazileiro , situação que vem desde 1906, · quando à em· 
presa começou a -rece•ber escandalosi·s.simos favqres dos •poderes pub1icos, o 
que ·se agg-ravou em 1909, ·e que até hoje :s•Ó :tem cont-ribuido para esgotar o 
Thesouro em s.an~rias formidaveis, chegando á . cif,ra fabulosa · de ·cerca de 
100. 000 :000$, segundo o calculo approximado que tive a ·honra de al?re· 
sentar: 

Ha em minha emenda uma phras•e que preciso explicar: digo que "fica 
o Governo autorizado a vendet ou a1rrencta1t a n.acionaes ou empresa bra
úleira, o ace·rvo da sociedade anonyma Lloyd ·B·razileiro, entrando para .esse 
fim em accôrdo com o•s inferessados . . . " 

Ha, realme,nte, muitos interessados nesta questão. O problema do Lloyd 
é em ex~remo compilexo. 

Os primei•rbs interes•s.ados são, naturalmente, os credores . • 
O SR. CALOGERAS - Começa por nã.o s·e saber si o Governo, a quem se 

auto·riza a fazer es·s·a operação, tem qualidade juridica para .tal. 
O SR . .PEDRO MoACYR - O nobre. Deputado por .Mi·nas, com o seu habitual 

criterio, suscita obj ecção ponderosa: o Governo da Republka tem qualidade 
j.uridica paira f.azêr trans.acç'ão? 

Eu me co.Jlo·quei no pointo de vista de que tem, porque rea•lmente elle é 
o detentor de todo o acervo ou massa do Lloyd; é o credor ·pignoraticio da_ 
emp·resa. 

UM SR. DEPUTÃDO - E tem o contrôle da 'Sociedade anonyma, de que é 
grande accionista. 

· O SR· PEDRO MoACYR-Além deste contrdle, •elle é credor ao qual o Lloy:d 
está ·empenhado, em virt'ude de ·compromi-ss·os ·por •causa delle assumidos pelo 
Gcivemo. ' · 
· . Em relação :r ess•a companhia ha, por:ta•nto, interessados pode-rosas, en· 

tr.e os quaes os1 do Governo . . E1nte!\dO que n.enhum nacion_a.J, nenhuma em-
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presa brazild.rã, t~·ihatia conta_ do Lloyd, por venda ou .arrendamento, si não 
estando a co:mf>•anhia livre e desembaraçada de ·qualquer onus. 

Sr. Presidente, estou comprehéndendo bem o ol·har intelHgente de V. Ex., 
mas appello _para a .sua equidade, lembrando que os Deputados que me p-rece
deram na tribuna, en°caminhando a votação, pró ou contra as medida·s., nem 
sempre foram mui-to breves em suas considerações. 

Conto, pois, que V. Ex. me deixe falla-r ma:s alguns minutos, em vista 
dessa equidade, que s.ei não invoca·r em vão. 

Em aparte, da•do ha pouco, quando orava o Sr. lrineu Machado, susten
tando. anterior emenda, foi d·eclarado que, si se fizesse qualquer contracto, 
transferindo o Lloyd, po•r arrendamento ou venda, es·pecia·lmente por venda, -
.á empreza estrangeira., i•sto contra-riaria o pre-ceito da Constituição, que es
tabe\.ece a cabotagem nacional; portanto, o contraoto seria nullo de J?leno 
d:re:to. 

· Não é demais, Sr. P·r·esidente, que a lei or.çamentaria consiga um dispo
sitivo ex.press·o neste sent:do; e não é demais., porque a imprensa e outros 
mei·o·s de. in.formaÇão nos affirmam, continuamente, que o Lloyd é, como já 
disse e repito, mais do que por nacionaes ou .emp-r~s·as ·.irnc·ionaes, ambicio
nado po~ esüangeiros . 

Nós deviamos· collocar a questão da subvenção ás e:mpresas de navega
ção em um ponto de vista log!co, coherente e uno. 

O ponto de vista logico é eis te: ou ·o Estado se desi·nteressa completa e 
radkalmente da que·stão dâs auxilios á navegação e entrega essas compa" 
nhias de transporte :~xclusivamente ao favor pub\.ico, á concurrencia, vencendo 
na 11,Ha pela vida. quem tiver element-os propr:·os de vita.\idade e quem fôr 
.amp_arad•o pe1o favor publico, especialmente do commercio, das classes pro
ductoras, agrico1as e industria·e'S do paiz; ou o E·s•tado vem em auxilio d·a.s 
empresas que, por 1'onga -exper'. encia, •pOT .série ini·nter·rilpta da .facto.s ineq,ui
vocos, . demm prova de que sã•o merecedoras dbso, quer dizer, empresas que 
já demons•t-rara.m ter. via·bi\i.dade, séried·ade na·s suas operações, no seu func-
cioname•nto. · · 

Ora, não ·foi este, infelizmente, o ponto de vis·ta em que se co.Jlocou. 
a ho·nrada Commissão de Finanças, não sómente agora, ·como em um dos 
annos anteriores. 

E' verdade que no anno pass·a•d·o houve tal ou qual reacção contra esse 
exclusivismo de subvenção ou auxilio a uma _companhia · fallida , que é exa
ctamente o Lloyd Brazileiro. . 

ü SR. CALOGERÀs .:_ Generalizou-se o mal. 
O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. diz que se generalizou o mal e acho que se 

generalizou uma 'provi.dencia be·nefica. 
Foram apresentadas varias emendas dando subvenções a diversas com

panhias, •cujos navios attendessem aos .inte·resses - dos •portos deste ou da
quelle Estado. ' · 

Elstas ·emendas foram impugnadas em segundo turno da votação pela 
Commissão d1e· fina·nças, mas depois por (este ou a·quelle mo.tivio se chegou 
a um a-ccôrd!o razoave1, ·isto ·é, dava-se uma subv.enção ao Lloyd, comtanto 
que se dessem outras subvenções á Oompanhia Costei•ra, á Maritima,. com
p·anhias .que haviam demonstra.do fazer ~om regula•ridade o seu ~erviço, 
att.end·endo, ,pelo meno·s ·com iboa fé, aos interesses publicos. 

'P.õrtart.to , a subvenção dada ' o a·nno p·assàdo ao Uoyd Bra:zi.leiro foi 
dad:a sub cort,dii~~one, · fo~ dada como s·endo dte UTI)a das companhias de na· 
veg·ação, foi dada ·para proteger a navegação em geral, para proteger o des
env•olvimento d•a ·no.ssa marinha mercante. · 

Não sei poT que •ca:rga d'.agua o critério da Commissão· de f.inanç.as fo_i 
durante o aonno corrente radkalmente modificado. 



A Commissão disse que ouvia o Governo, e, devidamente informada, 
julga p11deri v,el marúer a disposiçã,o vigiente. . . , 

A dispos'ição do orçamento vigente, como a Gamara sabe, citcumscre
ve a subve,nção dro . Go,verno ao Lloyd Brazileiro. 

Por que razão foram sup,primidas as subvenções; aliás 'cheiais de 'mui
tas cond'içõ:es ,e clausulas previd,enbes, ás outras oompanhi:is e ·Se a man
vém IYata o Uoyd que durante todo .o ,anno de novas ·expei'Ienclias f.oi para 
trás, nada melho,rou :e até aggravou a 1s.ituaçã.o do Thesou~o e augmentou 
extraord·inariamente· a sua conta para eom o Banco do Brasil? 

· .])iss1e ,que em nada melhorou e é facil provar: nãó adquiri o um só 
navio, não reformou :d,ev.id,amente 'ºs navios velhos ique possue da Compa
nh'ia· Brasileira, corno j1á d,emonstrei, com 25 annos de serviço, não· moa1i
ficou as suas fonte1s de receita, •por.quanto qu,em tem di-nhek~ não o pede 
emprestado e o LJ,oyd foi O'brigado, dupante muitos mez:es, a recorrer ao 
bolso_ do Governo e ao Banc9 do Brasil. 

Póde ter havido uma mudança d1e ,escriptu·~ação, a ·escripturação mer
c·antil do L!oyd póde ter s'ido modificada, mas a ve11dade inconcusa é que 
o L!oyd não ad1quirio dinheiro par·a susr,entar-se por si .. mesmo, não fez 
dinhei:o durante essé anno de novas · expieriencias paria prover as suas pro
prias neces,sidades' com o.s seus ·proprios recursos. (Apartes.) 

O argume.nto de VV. 'EEx. prova de mais po.11que a Companhia re
cebe dur_antes largos annos su:bv,eilções repetidas e ap.ezar dessas subven
ções · repetidas e apezar dessas subvenções reuindo-s:e á renda que porven
tura pudesse ter por seu ,esforço p·roprio; não consie:guio, não digo a prospe
ridade, mas o··•equ.il'ibrio 'entre a sua receita e a sua despeza. 

Por · outro lado., intri.nsecamente ·considerada quanto · a·o sieu mat,eria'1, 
quanto ao seu aoervo é uma ·companhia ique não vale nada e não preenche 
os fins a que s.e destina e não póde ter subv,enções d10 Governo e então 
irupõe'ise o ,q_u,e está consi.gnad·o na minha emenda e é que o Governo, não 
dê ma'is dinheiro e nã.o a consider'e mais ads1tricta ao seu patfimop;io e· im
mediatamente a passe a outras mãos que a saibam melhor g,erir. 

As conclusões dos nobres Deputados 1são peri,gosas: .se o LloY'd não· tem 
meios ,e ·priecisa dles·s,as subvenções, o que a logica diz é que toç!,as as vel!es 
que a rerida do Lloyd for insufficiente, uma prev,i1são dementar no.s an
toriza a não ,oo·nceder ma:ior,es subvenções, a 1não dar det.ermin:adamente 
dh~heiro para o. mante·r de pé ot~ fingindo ·,que vive. Onde iremo,s pamr 
desta fórma? · 

V. Ex., sahe ique no commercio, ·casas mesmo as rna·is importantes 
podem soffoer. crises., podem ·re.c.orre.r a0:s creditos para solver os compro
missos sérios qu,e '1hes perturbam a marcha normal, mas chega um dfa .em 
que o •negociante honesto é o primeiro a chamar o s,eu oredor para lhe 
declarar seu · estado de insolvabilidad,e. · 

Nes.sas condiçõ,es; penso que o subs,titutivo por niim apres·entado ao 
art. 53 se impõe á co.nsi·d'eração da Carnara. 

Eu nã·o ª 'credito no V'Oto da Camar,a; estou falla:ndo ·.apenas por des
encargo. de co.nsciencia, porque já estou muito habituado a verificar ique os 
üeputados trazem pa.ra aqui .suas ,opinfües fe1i,tas, ,e não são os discursos 
das tribunas que modlifkam suas opiniões. 

Fa.lla-se :desita tdbuna, não para conv,encer 'OS outros Deputados nem 
para conseguir um voto no ,senti.do mzoavel ·e patrlotico; falia-se desta tri
buna, perant·e os conegas, para o . . publi·co, que .é ·quem julga ou d1eve jul-
gar. · 

Nós não fallamos paTa nós mesmos. 
Aqui se d'á o que j1á p phil,osopho .'all-emão chamava 'harmonia pre

estabelecid,a, quando ·explicava a ·origem innata da idéia. E eu se•i ,que 1eita 
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emenda 'está condlemna:da, como a~ ciutr·as emendas que ·não têm bafejo 
officiaL 

Só por um desses acasos provid1enciae·s que nãp sei qualifica.r, ·esta ou 
aquella •eme.nda que não é fortal·ec·ida, ·protegid·a pelas auras officiaes,. con
segue transitar victoriósa ·na Gamara ·e chegair ao Senádo. 

•Portanto, não me Hludo. Estou · fallando para a opinião pubHca que nos· 
deve julgar, l 

A emenda é raz·oavel e acaba com o actu.al mys1tif<orio immoral e ab
s~rdo do L!oyd SraziJ.eiro. Providenciando sobre os destinos d•essa em
pnez.a, .d·eterrnina que o arrendamento ou venda .seja feito a empreza,s bra
sileiras ou a nado.naes, porquanto .realmente se trata de uma pa:rcella in
t.etessante d·o patrimonio nadonal. (Muito bem.) 

· R1eje'itada a eme.I)da n. 29. ' 

O Sr. Piedr•o Moa..cyr ('J)!!la ordem) - Requeko a verificação d:a 
vot.ação. 

'Proced·endo-s.e á v·eri ficação da votação reconhe•ce-se que a emenda nu
mero 29 foi .rejei·tad1a, tend-o votado a favor 26 Srs . . Deputados e, con
tra, 95 : 

Votação .da seguint1e emendo sob 'Il· 30 d·o Sr. J oã·o Chaves •e outro: 
Ao art. 56 accres<eente-se: · 
Paragrap1ho unico. Na concess;ã.o de favores •que o :Governo houver de 

fazer á Amazon Ri ver Steam Navegiation .Com,pany ( 1'911) Limi.ted, ·por 
effieito da di.spos1içã<o da disposi·ção dest<e ·artigo em sua pr1imei:ra par·te 
(disposição n. II, d10 art. 32, da lei n. 3.256, de 31 .de dez•embro de 1910), 
· em additamen1o aio 1s·eu <eont.r.act.o ·e pelo prazo do mesmo, exigirá ·as se

guintes cond-içõ.es sem augmento de subvenção: 
a) •estabelecer em Hyutausitau, no r.io Purús, deposhos para 2.000 to

neladas . para mercadorias, 1.900 ·toneladas de <earvão e 3.000 tonelad.as a re 
combustível Hquido ( oleo minieral), providos de um plano inclinado· .para 
o,p1erações de cargais e ·descargas e dos resp·ectiv0s a·ppar,elhos e machi: 
riismos, tud'o movido a vapor; 

b) est·abelecer igualmente .em . Hyut·austau., alé!D ·çlais .d1iver.sas depen
d.encias para habitaçõ·es de empregados e trabalhadores, uma est::ição para 
passagdros, onde estes possam 1esperar a chegada d·as e,mbarq:içéjes respe-
~vu; · · 

e) estabelecer, em -S. FelLppe do . Rio Juruá, dous .pontões , um p.ara 
deposito de mercadorias e outro para estadia dos passageiros; . 

d) faz,er ·com .que toquem em Maná>os os vapor.es da linha 5, fottra a, 
das clausuJ.as II •e IV do seu contracto . 

Approvada . · .. 
Votação da segu1inte emenda ·sob n. 31 do Sr. Octavio Ro·cha : 
"Verba 5ª - 1Redij a-se assim: 

.Garnntiia de jurns, podendo o Governo, se julgar conveni.ente, su•b
meHe.r o capital a qliie se refere o par·agrapho unico · d.a clausula IV do de
creto .n. 7. 773 ,de 30 de dezembro d·e 1909, ao wesmo regimen do decreto 
n. 4.337, de 1 '.de fev•ereiro d1e 1902 ." 

O ·,s~. !Priesiilde.nte ~ A ·esta ·emenda e á de ·n. 32 a Commissão off.e
rnceu o seguinte ·substitutivo: 

· A' verba 5ª - Garantia de •jurns - Sup.primam-se as palavras: ·" fi-
cand·o, •etc., até final." · 

Conforme dec·lar.ação já feita, a · 'Mes.a não riód<e receber este substitutivo 
da· Conimissão, por .ooritrarfo ao regimento. Vão .ser votadas as e mendas 
ns. 31 e 32 . 
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O ·Sir. Torquato Mo.reira (pena .ordem) - ·Sr. Presidente, peço a: 
V. Ex. •que consulte .á Camara, ·Se concede p-ref·er1encia na votação para a 
emend·a n- 32 que. eu apresentei, corrigindo defe•itos da primitiva redacção-
da verba 5·u. . · 

Consulta·da, a Camara -concede a .preferenc.ia. pedida. • 
Votaçã:o · .da seguinte ·emenda .so-b n. 32 do Sr. T·orquato Moreira e 

oubro: 
Verba 5a ~ Redija-se· assim: 

Ga;r.ailtfa . de .jums, fi:cando -o capital a .que .se r.efere o p-aragrapho 
unico da clausula •I•V do -decr•eto· n . 7. 773, de 30 d1e d:ez·embro de 1909, 
conforme .o.rçam.ento 1appr•ovado so.b o mesmo -regimen do decreto n. 4.337, 
d1e 1 de fevereír9 de 1902, elevando-s1e ·de mil a :tres mil toneladas a :niédi1a 
mensal d~ productos brutos de ferro, de ·que trata a dausula 5" da·quelle 
decreto . 

O Sr. !Presiidente - Emenda 32. .Os senhores ·que a approvam quei
mm ·se levantar. (Paus.a.) Foi approvada. 

Em consequencia do voto dia Gamara, approvando a .emenda :n. 32, que 
é taxativa, fica pr·eju~·icada a de n. 31, ·que consiste em uma auvorização. 

Votação da ·emenda n. 33 do Sr. Olegar'io Pinto. · 

O :Sr. Olegarilo !P,ii;nito (1pela ordem) - Sr. P.resJdente, requeiro a 
retirada dessa ·emenda. 

Consultada, a . Casa concede a 11eti.radia pedida. 
V•otação da seguinte .emend1a -sob n. 34 do Sr. José Bonifacio: 
Ao art. 11. 
De·pois ·de "'mat•eri·al", accr.es·cente-.s•e "rodant·e". 
Approvada. 

1 

Rejeitadas as emendas ns. 35, 36 .e 37. 
V-atação da s1eguinte emenda sob n. 38 do Sr. Marcello Silva e ou

tros: 
Fica prorogado p·or dous annos o prazo de ·que trata a clausul·a VI 

do decr.eto n. 7. 773, d1e 30 ·de .setembro de 1909, para con-olu.São da con
strucção das -l'inhas da Estrada de Ferro de Goyaz. 

O >Sr. Maveello Silva pronunciou um discurso, •que o;ierá publicado . 
depois. 

O •Sr. Fleury Cu:r1ad'o (pela ordem) (*) - Estou compr·ehendendo o 
desej-o da Mesa, ·e paI'a ir ao sieu encontro ·serei hr.eve. Como repr·es.entante 
d·o Estado: de Goyaz, e negando o 'meu apoio a esta emenda ... 

o SR. MARCELLO SILVA dá um aparte. 
O SR. ,FLEURY CuRNDO - Eu ouvi a V. Ex., sem dar .um a•parfo se-

quer. . 
1Sr. ·PresMente, é pr·eci-s-o •collocar a .questão no seu verda.deiro ter

ren.o. A ICompanhi·a de Esitrada de Ferro comprehe.nde tres Hnhas: 
11 ª, a linha que vai da •Formiga, passando pp•r Catallão •até o E.staido d•e 

Goyaz, numa .ext·e.nsã-o de 1..161 kifometros.; 2a, a linha que vai de Ara
guary á Catallão, com 100 kilometros. d·e .extensão; 3", o ramal ·que vai d•e 
Uberaba á S. Pedro de Uher-ab'inha, -oom ·239 k'ilometros d·e extensão. Sorn
marn toda·s essas parcellas 1. 550 kilometros de extensão. Desses· 1.550 ki
lomefros apenas estão feitos 267, quando, pelo contracto, o prazo ·expira 
a 27 de abril e ~elles já deviam 'est<aT concluídos. De modo que 1aiinda terá 
que levar <a •Estra:dJ.a de Ferro d·e Goyaz em espectativa todo 1esse .t.empo, 

(*) Este dlsc~rso não foi l"evisto pelo -orador. 
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pois só para 1940 nós heremos estra.da de f.erro em Gciyaz. Ora, Sr. Pres'Í· 
d,ente, ·a emenda do meu honra·dio ·CoJl.eg·a ·de bancada visa illudir o con· 
ttatto. 

V . Ex . sabe ·que o ·contrncto é lei entre as par.te·s. 'Óev·emos d·éixar ao 
eriterio do Ministro da Viação es·tud·ar o caso 1e verifkar se a estrada ·está 
pessimamente construida. Sabe qual · a primeira condição de quem vi·aja 
n·essa estrada d•e f.erro? Fazer seguro de V'ida. 

O SR. MARCELLO SILVA - :Mas nunca morreu ninguem. 
ü SR. FLEURY CURADO - Morl"eu na estação de lbitµ 'um filho do Sr. 

Schnoor, justamente d·evido á má construcção dessa estrad<a. Appello ·para 
os dignos representa.ntes da bancada do Rio Grande d•o Su,l, quanto ao· facto 
que vou expôr . 

Ha poucos dias .s.egu.i-o para Goyaz o Coro:nel Corrêa, com os me· 
lhores intuitoo•s, tendo .em vi·sta nessa sua excur.são ·comprnr gado. Mas de 
!Já voltou mal · impr·essfona·d·o. Tenho aqui uma carta ness.e sentido e que 
.deixo de ler ·para não ca.nsar a .a.ttenção da iCama11a; mas que oppw.tuna· 
mente juntarei ao meu discurso. · 

Informam-me que elle viajou em uma gai·ola, junto ·a porcos, pagando 
p:assagem de l" dass·e, e tendo d·e andar a pé lo.nga di·stancia para chegar 
a Campo Limpo. 

'Ü SR. ·MARCELLO SILVA - V. Ex . veio de lá; viajou em gaiola? 
O SR. FLEURY CURADO - Commetri um acto de ·temer ' dade, o maior d'e 

minha v·ida, ·Viajand·o naquella es trada. Tiv1e de .comprar bi,l:hete, já ·em 
Minas, de mod•o que a: Companhia fez concu.rrencia á estrada e nós ·de· 
Goyaz fariamo.s obra de patf'io·tismo, deixando essa •questã-o ao Poder Exe· 
cutivo, par.a termi.nar conveni·ent1emente . 

A Camara. conhece a .clausula 6ª ·ª'º contra·cto. 
O SR. IRINEU MACHADO .dá um apane. 
o ·SR FLEURY CURADO - ·Respondo a V. Ex. E' preferivel que se 

rescinda o ·contracto, que se o innove mesmo, comtanto qu·e e~t.a ·e~trada d·e 
ferro chegue a Goyaz. Sabe V. Ex . que o pr:azo termina em 26 de abril 
e o fim desta e menda é f.ru.s-tar, illudir a mult-a a ·que eHa está sujiei ta. 

Tenho dH·o. 
1Rejeitada a emenda n. 38. 

O .Sr. Ma1•cello >Silva (pela 011dem) - Requeiro· verifkação da 
votação. 

O ·Sr. Pre·s±d1e'.l~t·e - Vai·se pro•ceder á verificação da votação. 
Proced-endo·s.e á verifi.cação da votação reconheoe·se ter·em votado, a 

favo·r, 16 Srs. Deputados .e, ·cont.ra, 98 . 
A emenda foi rej eita•da. 
Prejudicada a emenda n. 39. 
Votação dia seguinte emendai s·ob n. 40 do Sr. Jos.é Bonifado: 
Ao art. 33: 
Substitua·s·e pelo segui·nte: 
rFica ·revogada .a p·Pimeira p ar te do .a:rt. · 35 da lei n. 2. $44, de 4 de 

Janeiro de 1912, mantid a a s·egund.a par1te. 
Approvada . 
Prejudiicadas as emendas ns. 40 A e 41. 
V•otação da seguinte emenda n. 42 do Sr. José .Lobo: 
Ar.t. 48, paragrapho 5°: 
.Midifi.que"S·e quanto aos p'ortos d·e Iguap.é e Cananéa, dand·o·se a res,pe· 

ctiva concessão á Compan1hia P.au,lista d·e :Mad·eiras, empréz.a nacional e 
fo reira dos terrenos a.e marinha all.j ·existentes . 

( *) Este d.is curso nãó foi revisto . pel·o ·orndor. 
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A ·conc·essão com,prehend·erá uma estm-d1a de ferro de penetração e es

trategiica, bitola de um metro entre trHhos, com ·o se,gui·nte pe·rcurso· ·e tra
ça·do: · 

De Cananéa á Fartura, pa:ss.ando pela Co!onia de Pari·quéra e cidades 
de J acupiranga, Xi ri rica, Ipornnga, Apiahy, Faxina:, Itapor:anga e Fartura; 
e dahi passará por Ilha Grand·e, S. ,Pedro do Turvo, Novo Horizo·nte e Rio 

· Turvo, no Estado de S. J:>.aulo, S . . Francisco d.e Salles, Villa P!·atina e Monte 
A•l·eg11e, no de M•inas Gemes; Santa Rita, Morrinhos e AJJ.emão, no de 
Goyaz, indo terminar no ponto nav.egavel do Rio Roncad.or ou das 1Mortes, 
nas il.iivisa.s .dos Estados d·e Goyaz ·e M.ati!:o0Grosso. 

A ·emprez.a sie obfligará a construir os segui'ntes r·amaes: 
1 º, d·e Peri·quéra á cid&de de Igua:pe; 
2º, do .ponto mais •conv·eni·en·te da· linha tronco até o Rio Paraná, em 

frente á ilha Presidente Tibiriçá, pelo.s valles dos do.s d·o P·e'iixe •e ~gu1a-
pehy; -

3°, de Novo Horizonte ao Porto do Taboado; 
4°, d•o ponto mais conveniente d:Q 1inha tronco á dda:d·e de Goyaz; 
5º d·o port0 mais ·conveniente da linha do tronco á cidade de Cuyabá. 

O Sr. J .osé Lobo (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, a ·eme·nda n. 42 
·que se vai votar, ·Contém duas partes, uma que providencia sobre a con
strucção .dos portos d1e ·Cananéa .e Iguape e outr:a .que -contém medidas com
plementa'fes, •r.elativa:s á ·estrada de ferro. 

Já tiv·e occasião d.e, em synthese, mas d·e modo •claro·, indicar as ra-
zõres que justificaV'am .a ·apres·entaçã·o d.esta emenda. · 

Foi em s·essão d1e domingo, ·quando me occupei dia mod·o violento e 
injusto porque a materia d<ella fôra 'trata·dia pela Gc!Jzeta de Noticias . 

.Entr.etanto, Sr. President·e, 1ess·e }ornai que, na secção consagrada aos 
t11abalho.s do Congresso, deu um .11esumo ·bom e fiel da.que11a minha a1lo
cil.ção, commentando o 'incide·nte que ·se passou na Gamar.a, dizia •que eu 
havia dado como ·razão jusitificativ·a dessa 1emenda, unicamente a confiança 
que me inspi>ra a administração ·da Comiranhia Paulista de Madeiras. 

Não é verdade,, Sr. PresMente, a emenda se justifica por varios funda
mentos . 

1Primeiro, a obra: d·e construcção ;dos •portos d·e Ga:nanéa é Iguap1e, é ne
c·essaria, é urgente, é inad.iaveL 

Actualmente, o Estado de S. Paulo ·só tem ,para •S<eu serviço de [mpor
tação o po,rto d•e Santos. 

Ora, ·o porto •d·e Santos não bas'ta, ·em primeiro lug.ar, para todo o ser
viço d1e intercambi·o commerdal e mesmo .que ,elle fosse dotado de um a·p
parelhamento completo muito melhor que o actual, ainda assim não barstari'a· 
para s·ervi-r a zona s·ul do· Estado, ·que não póde continuar como tributarria 
do po·rto de Santos. 

E' uma questão de simples investigação do ni.appa do Estaido de São 
Pau,Io e do exame da respectiva zona geographica. 

Po·r •conseguinte,. trata"se de uma obra necessaria, urgente · e inadiaveI. 
Comprehendo, Sr. Presid·ent•e, que se continuass·e :a obrigar a zona sul 

do Est·ad10 de S. · 1P.aulo 'ª ser tributada de S'a·ntos, se não houvess·e cor
responcLent·es á mesma zona outros portos em condições d·e ser·em apro
veitados e _appar1efüados. Mas, ha; ·O porto de Cananéa, que é um porto 
excellente, .e com pequeno trabalho ficaria ·em ·condições de servk toda 
aquella zona vasta e riquissima. 

Ultimamente; Sr. Presidente, nesse porto tiveram entrada d'ous ·vapores 
de grnnd·e cal.ado, que 'lá se a·bas•teceram de madeir'as, um para o porto d-0 
R1i10 da P•ata e outro parn o porto .da halia. 
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.- - PoT c-onseguinre, estamos diante de uma necessidiad-e urgente, d1e :app:a
relhamento de port·O·S que .estão p·erfeHamentie nas condiçõ•es ·de receberem 
ess&s obras . 

Segunda justificativa: d-iss·e .eu: ·deixando uma s•impie.s ,autoriz·ação ao 
Governo para m aindar pôr em ·concurrenda ess·e serviço, -sem ·que haja uma 
provocação aio -interesse privado .e parti-cu.lair, ligad·o direct·a e 1immediata
mente á necessid·aide u.r.g.ente ·des·sa obra, 1esta não. s•erá feita; ·e, protrahir 
sua execução., será prej·udica:r pot muito .tempo e em grana.e s-omma ·d·e v:a
lorés a :pr1oducção 1e a riqu,eza P'rivad·a •e puibbica do Estaido e d·a União·. 

Por iss·o indiquei que a concessão fosse feita á Companh:ia Paulista d1e 
Mad•eirns, .que · é i·donea pela •comp.etenda, pela moral:idade. de administra
ção, idonea ·pelo •S<eu ·Capdta:l, 1e mais :do que qi.ua:lquer. outra desempenharia 
essas ·O·bras em bo•as condiç,ões, por1que tem ne·c.essidad1e immedia·ta-·; pos
suidora de 60. 000 al1que!ires de ter ras .só no mumk ipio de Canané"a, êxplo
rando alli o negocio de mad·eira.s, que ·ex!po•rba para -o extm·ngeiro, -está nas 
condições de melhor .. servir do qu1e .qualquer outra . 

Ü\õVO dü·er qu1e foram .essas as ·causas que me lev;aram a pedir -a a·p
provação d-essa emenda; . 

Nã'O tenho li.gação d•e -esp1écie a•lguma nem com essa empreza , nem 
com ou.tm .qual.quer .; não .tenho mesmo nem relações profissiona·es dec.orrentes 
da mjnha func·ção de advoga.do , por-que nunca tive r.elaçã·o de 1es.peci•e al
guma com qualquer das em prezas do Sr . As·dirubal do Nasicimento nem com 
ell·e parücularmente. 

P·eço , por conseguintie, -que, .ttiatando-s1e ·de uma .emenda composta de 
duas partes, seja ella vota·d.a· por part es. (Mllito bem; m_ll.ifo b.em.) 

O ·Sr. R a.ul C aIYdo-so (pela ordem) - .Sr. Presii-den.te, s1i·nto pl'ofunda
mente, _como 1repres·entante do 1 º di s·tri:cto do 'Estad10 . de 'S. Paulo, districto 
a' ·que mais d:i .re~ctament•e irão servir as obras . de que cogita a emenda n. 42, 
do Dr. José Lobo, sint,o., repito , divergir desse mustmd·o amigo e distiincto 
comptanheiro de :hancad1a. 

Sinto .ainda que não es.tej a pres1ente o âllu•stre l ead!e•r da maiorLa da 
baincad.a paulis.ta , porqu.e ·elle, melhor do .que eu, m elhor do que ninguem, 
pode1ria 1e deveria informar á Gamara, em nome do Gove.mo· d o Estad10, re
ll11.1tivamente á ·o•pportunid.ade da·s obras e, principalmente, .sobr·e a conve
niencfa d1e, desd e logo, •concedel-as a -de t-erminaila ·pessoa -ou •empreza. 

Não est.and.o pr 1esente, 1porém,, o lea:d!er d,a mai·oria d.a bane.ada, tomo a 
mi·m a tarda de refut-ar a 1emend·a -e pa.ra üS meus co)legas :appe1lo, neste 
instant·e, ·d·a'S p·alavras que vou proferir. 

· Sir. Pres:i.d·ente , a lei ci i·gament'aria do anno passad·o, em .seu ar.t. 56, 
diz : · 

"Fica o Governo autori zad:o: 

" § 8.0 A ·c·ont·rnotar com quem mais vantagens off.erecer, de a·ccôrdo 
com .as le·is dos portos da Re publica, as obras d10 porto de Tones, no 
Rio Grand·e do Sul, de Ca-nanéa e .Iguape, .em S. Pau'lo." 

Pois bem, a Gommissão de Finanças, cujo criterio t·odo;s reconheoemos, 
r êiterou esta salut:ar d1is:pos.ição da lei annual, d0i'spond·o em o -art. 47, § 5º , 
que : 

"Nos t·ermos e a:e · ac·côrdo ·com .a lettra B, § 1 º do art. 2° do R·e
.gulamento a·pprovado em 3 de novembro, ·fi oa o Governo auto•rizaid·o ·a 
conceder, media n.te co·ncurrenda publica e 'ª ·quem melhores, vantagens 
offerecer, a cons-trucção, u so e .goso d-o porto d'e Igua pe, .em S. Paulo, 
etc." 
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Estão, portanto, &.a!V'ag)1.ardad·os os íntere.sses .do Estadü de s. Paulo e 
dai zon·a que represento. 

Ha de perm!iWr o illustre co1lega que eu divirja d'e S. Ex. dfirmando 
que a sua emenda ·não· t•em razã-o de ser. 

A conv·eni.encia do serviçü eu não a nego, mas a sua oppor-tunidade e 
a exclusã·o d'a ·con.currencia publica é que eu nã-o ac·ceito. 

Aliás.:, o maJ·s :rupt·o p·arn dizer da opportunidadie s·eria o Govie·rno do 
Estafo de S. Paulo . 

S . Ex . diz ·que o Governo ·da União não cumpdrá a autoriz•açã•o sem 
um interes.sado· que a isso o p'rüvoque. · 

O Governo do Estado· ·será esse interessad o; a ·el1l1e cumpre, •em dev1d1o 
tempo, s·olidtar d·o Govemo d·a Republi·ca a execução da autorJz.ação con
ced'i•d.a pari a construcção, ·em •conc_urrencia, dos port os de lguap•e 1e Ga
na·néa. 

E' principio 1acceito ·por todas as democracias ·e impostos pela honesti
dade administrafiva - a concuf'renda pu:b!ica. 

Nes~a.s condições não pos·Sü conco.rdar com o illustre collega, na ex-
c1usão dessa concurr·enda. 1 

Subscrevo os c1rnceitos .emi.t-tidos por S . Ex. relativamente á Comp.a
nMa 1P.au!ista de Màdehas, s:u.bs•crevo igualmente üS ·emitti-d·os em relaçã·o 
ao S.r. Co·nd1e Asdrubal do Nasdmento, por.quanto, ainda -que div·ergindo de 
suas !i déa.s po1iticas, .reconheço nelle um industrial intelligente e pmbro; e 
um •cavalheiro distincto. 

Mas o bom nome da .efupreza ·e de · s·eu 1presiednte, por si só, não ·au
toriza a faz·ermos uma c·onces•sãro de tamanha importancia, c·onces:são que· 
importa em um verd•adeiro presente. . 

E :accresce a circumsta·ncia impor.tantíssima de esta·rmos votando essa 
concess.ã-o ·em um orçamento que ·só v.ai chegar ao Senad1o no d:ia 30, 
quando eHe não po.d·e·rá mais emendai-o, quando s•abemos imposisiv.el o na
tuml ·e legal concursü daquella Casa do Congres·so ! 

Seria uma verdadeira cilada. 
UMA voz - De quem :a culpa? · 
O .SR. RAUL CARDOSO - Não lnd1ago , neste moment o, d·e .quem sej·a a 

culpa. 
E' porém, Sr. Presidle·íl'!e, da Gamar.a qu e· .sé pretend·e obter, d·e mão 

be'ij.ada, sem bas•e, sem es.tuidos , sem maiores 'i ndagações, uma ·Concessã.o 
que v·a'le, no mínimo, cinco· mil contos! 

Ba·sta ler a ·emenda. •para .que os Sr:s. Depu·tados se convençam de 
.que realmente ·se tr.a:.ta d·e um p·resente d·e valor não info·rio·r a cinco mil 
cem tos! 

.O SR. IRINEU MACHADO - São as Boas,Festas . 

.O SR. RAUL CARDOSO - Não ternos o direito de faz•er dessas festas . 
O Estadia de S. Paulo já vive suffocado pelas Do·cas de Sa·ntos. Qc,· 

corre a s·eu Governo o r~i.go-roso, d ever d e tornar as . pr:ovi.denci•a.s que julgar 
opportunas no sentido .de melhora:r as condições das Z!O'nas. de q•ue ·se oc
cuo-a -a emenda . pod·endio mesmo .ser ·O •concessionaria das o'bras dps. portos 
neUa 1ndkado.s ·ou, üUtrn mais coinv-eniente. · 

Se ·O nor to d·e s.anto ~ já está suffocrudo pe·J1a gra·nde imnortP.ção e ex
nortação , temos lá mesmo o remedia :~o pr olongament·o de Outeirinhos até 
á Barra . (A parles.) . 

Como di•ss e, conco•r.ctio mesmo' que haja inatdiavel ·nec·ess.i-dade na .con· 
strucção de mais um port-o de mar -no Es~ad·o de s. ·Paulo; neg9, poTém, . a 
conv·en.i1enda 1d•a concessão, sem co-ncurrenci·a publica. E nã·o veio ·em que 
po.s·sa o·ffender o direito -de quem quer que s·ejà", autorizando-se ü Poder ·Exe: 
cutiv·o ·a contractaT as 1obras· com ·aquetle que offerecer ·maiores v'amage fts'. · .... · 
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Na concurrencia publica o Governo vai ter muito em ·Conta, forçosa· 
mente, os ·capitaes do 1propone·nte, bem como .a sua capacid:a:de administrativ.a 
e a sua honor.a!biJid.ad.e, p·elo que é provavel, ·e eu .es'tima·r·ei, que a conces· 
são seja d:ald.a á Em.preza de que é Preskfente o Sr. Conde Asdiruhal do 
Nascim~nto. 

O .que •eu ·não d·esejo é que o Congresso, nos ul timos dias d1e ses•são, 
faça concessão de tamanha importancfa, s•em que •a outra Casa do Congresso 
tome p.arte nessa deliberação. · 

Precis.amos attenedT, Sr. Presidente, que •esbamos com os nossos portos 
quasi fechados. 

O illustre representante de S. Paulo pedio a divisão da sua emendla em 
duas partes. 

Quanto ao porto de mar, já demonstrei .ser indig;pensavel a concurrencia 
publica; quanto a estrnda de ferro , acho ainda mui.to mais. serio, muito mais 
grav~. 

O Governo do Estad:o de S. Paulo, presidMo hoj·e p·elo illustre ·e hon· 
rado Sr. Rodrigues Alves, .d.eterminou, por motivos cuja relevancia saltam 
aos o'lhos dos ·que têm a•comp.anhado ·as ultimas campanhas contpa syn
dka,los possuio.dr:es de estradas de ferro, ·o levantamento do plano geral 
dia ·vi•ação ferrea do Esta.d.o. 

·Impõe<s1e, por.vànto, a não •concessão de qualquer •estrad.a a·ntes. de ter
minar os ·estüdos alludidos. 

E nós, os representantes de S. Paulo, ·nesta Casa, ·quaesquer ·que sejam 
as nossas i·déas poJ.iticas, não d-evemos embariaça.r a acção do Governo pau• 
lista, tr.abalhando por uma concessão que póde ser muito prejudiicial. 

·Cre.io, Sr. Pr.esid·ente, ter esclarecido suffidentemente á Camara, para 
que ella mantenha a dtispo S1ição ·emend ad•a, disposição essa que, aliás, foi 
alterada •por •emenda ap•res·entada por meu, companhe1i·ro de bancada Sr. 
Marcolino B-arret.o, emenda ·e·ssa acceita .pela Commissão. 

Era o que podfa dizer, no•s poUC·O·S mi·nutos •que me são concYedidos .pe'lo 
regimento, e mais ruinda pela necessid aide de termina·rmos os nossó s ser
viços. (Muito bem! Muito bem ! O orndor é felicitado .) 

O SR. RAPH AEL P iN'HEIRO (p ela ordem) Sr. President·e, nós outros 
que andamos a combater o açambarcamento feito por esses estrangeiros, 
es;tamos :delicios-amente macul'a1dos por uma slispe<ita de q ue andamos a 
s·ervi·r á •plutocracia nacional. 

V. 'Ex. comprehende, 'Sr. Presid.ente, que não -poderia encnntrar occa
sião mais az·ada· para me manifesta·r c·ontra esse açambarcamento que neste 
moment•o s•e agita -nes.ta ·Casa, q•ua•l o ·da construcção d·e um po·rto no Es
t•a:do de S. ·Paulo, o.nde 1de facto existe um dos mo·n:op!oli.os que se ine 
aff.igura, como não paulista que sou, uin d•os entraves ao id'esenvo·lvimento, 
á .p•ros·peridade, da.quene ·important e 'ponto do territorio nacio·nal. 

Ora, tratando-s:e Ide uma c oncessão sem onus •pa·ra ·o Governo, confesso ~ 
a V. l;:x. ·que sou insus.peito ... 

O SR. -lRI NEU ·MACHADO - S.i houvess·e ~ por exempl.o, um a limitação 
qué prohibisse a bransferencia a es trangeiros ou a ter•ceir·os, vá; mas, não, 
a concessão é feita a nacional, que a poderá vender depois, podendo, assim, 
ir ·p.a-rnr ás mãos ·de SY'ndkatos estran.gefros . 

'Ü S-R. RAP HAEL P1N HEIR0- 0 . proJecto par.a mim encerra urna salutar me
dida, 1s•e não deixar pa:ssar essa concessão a mãos estrangeiras. 

Qua:nto á c·oncurrencia, não estamos en\re crianças- Gomprehende-se 
q'tle é p.reciso coragem ·para doizer isto ; mas, é ,certo, a emp!"eza do porto 
de Santos não boa de ser t ão imbecil .que, ainda sacrificand.o a'1guma cousa, 
não tratie de offerecer maiores vantagens Ido que quahtuer outro concu-r
.rente . 
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O SR. IRINEU M!ACHADO - Logo, o interesse publico . 'lucrará. 
O SR. RAPHAEL PmHEIRO - Não, p.orque naturalmente o regimen "de 

tabella ;será identico. 
Sinto-me, 'p.erfeitament1e, travando ,esk combate com os ilhl!stres e ar

degos defensores da med·ida. Tenho ense}o de mos·~ra:r que, H!l campa!)ha 
Farquhar, obed.eço tão s·ómente a esta estupidez, arraigada dentro de mim
e V. Ex., Sr. Presidente, perdoará a bruta1·idade com que a iclas,sifico· - o 
sentimento nacional. 

Si toco neste assumpto do porto de Iguape é porque tive a velleidade 
de, c,e rto dia, .estud'al-o do ponto de vista es.trategico, •em relatorio que 
tive de escrever. 

Acho que, tanto mais rapidament·e fôr feito o porto , quanto melhor. 
Agora, quanto á nec·essidade da grande conc:Urrencia, penso qu·e é o 

simples mei·o de mais facilmente dar loga.r ao açambarcamento por ·parte do . 
porto de Santo·s. 

o SR. 1RAUL CARDOSO E OUTROS SRs. DEPUTADOS - Não ap·ofado. 
O SR. RAPH AEL PINHEIRO - Bstá claro que não me posso referir ao 

nobre Deputado por S. Paulo, ·ou a qual·quer do·s meus dignos collegas; 
manifesto apenas meu es·pirito critico quanto ao as1sumpto. 

Re·pito: nisto de combater a . plutocrada eu me 'sinto bem, ·e argumento 
para terntinaT, do segui•nte mo.do: ·não ha ·om1s par.a o Thesouro; ·o t·raçado 
é de penetração, :está dentro daquella norma que me parece ser a que 
inspira nesta Camara 1á Gommdssão de Obras Publicas e á de Finànças. 
(M·uito b'em, mwito bem.) 

O ·Sr. Mar<tfan ~i~ancisco (''') (pela ordem) - Vou ·encaminhar .a 
votaçã,o, com ·o direito igua·l ao dos outros. 

Sr. Presidente, á ultima hora, quando a outra Casa do Congresso mal 
tem tempo de cogitaT do,s assumpt.os incluidos no· orçam.ente da Viação ,
app.arec·e a emenda •n. 42, collocando a mentalidade do ramo mais p·o.pular 
do parlamento, deante do problema, que. ha ·cerca de quato:rze seculo;s agita os 
direitos do P'OVO, em frente do exercido gover.namental. • 

A Camarn ,se acha agora, mais uma vez, na o·brigação -el:e resolver · si, 
na administração, devem existir as ·praticas da livre concurrencia, si hã 
direito do Gover-no .es,colher a quem •quizer, .para entregar os serv·iços pu
blicos. 

A Commissão de "Ainanças optou p-ela livre concurrencia. (Trocam-se 
mui!tos apartes.) 

A Commissão de Finanças, d,i1go ·eu, optou pela ·concurrenicia •livre "' ~u 
a acompanho. 

Sinto ser ohrig.a•do a frisar ·que a emenda, appTovada, afugentará cap:i
taes , que dema·ndem o Brn1sil; mai s do que d.sto - 1-HstiJTio teT ·de dizer - a 
emenda s·eria quas•i uma fabrka de garga:lhadao, 

L'á fóra , ·OS •capitaes eU:ropeus , amedrontados , •no Velho Mundo, deante· 
.do rililitari omo, dtante da luta armada .. deante da guerra, hão de achar 
exc.essivamente div·e:rti do que o· Legislativo ·brasileiro 'Conceda uma da·s 
mai·ores estradas a uma companhia de serraria . .. 

O SR: lRINEU 'MACHADO - 1E' que e\1-a entra com os · dormentes, com 
o páo. (Ri<los .) (Aparfos .) 

o SR· MAR'f. IM FRANCISCO - ,Permittam que eu tenha 01pinião. 
O .que •estou d·iz·enid'o pó.de ser erra.do, mas nào é ·desa.rrazoado . 
Dizia Descft'rtes, ·no inkfo do seu Discurso sobre o M el'hodo, que o bom 

(*) J;:st~ .. d·iEtcurso não foi rev.isto pel•o oracÚJr . 
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senso foi a qu alid1ad:e .que a divfo da.d1e .tão bem deu a cada um, que todos 
.estão satiis1f1ei.tos ' com à 1quantidade que po!Ssuem ~ 

Amanhã pód·e 'º ·Legis'1ativ·o :Nadonal, segufodo -o mesmo raci'ocinio, 
c-onceder serrall'ias ás ·estrada s de ferro , mas, Sr. P.resiid1ente, não é só 
fabrka de garga:l:had1as; este proj ecto traz 1em seu bo'io uma fabrica de 
irndem.rHzaçõ.es: De Cananéa ao oent.ro ·de Goyaz a estrada corta a Soro
cabil!na, a Paulista, a Mogyana e que sei eu? 

E esta fabrica .de indemn~za.ções será tambem um mofr,·o de p·rocesso, 
de ·demanda. · P·or que ha de a Camar.a ·conoeder a determinada ·emp.rez~ 
este :negocio·? 

,Por 1que f.ugfr á concurrencia pubiica? 
Por que .ha de a mentalidade, aq1.l\i ·pe'!'feitamente representada desistir 

á uHima hora do criterio da concurrencfa publka? 
Estou prompto a mudar de opinião e voto com uma convicção, si me· 

respionderem 10S nobres DeputadOIS qual ü oercursu . da estrada. 
Qu:al mars ou menos o c:usto da ·es1rada? 
UM SR. D.EPUTA'DO - Ni•nguern sabe! ' 
O .SR· MARTIM FRANCISCO - Como :a Gamara -va·e votar á ultima hora 

o que .ella ignora? 
Para r·omper a serra do Mar a Estirada Inglez.a foli dis·cutid.a durante 

25 annos . 
Sãu estas 1radkões do BrasB. e ·o que ffaeram em 25 annos a Camara 

quer fazer .em 25 dias. (Apartes.) · ,, 
Terminando, direi que listo ·nfo é legi1sla•r: é surprehend1er. 
Não acredito que a Cainara d os iSrs. Deputa.dos. qu e teve a ·energia 

de votar a lei das desaccumulacões. de cerc·ear fa.culdad,es do Exe1cutivo, · 
impedli.ndo-o· de ·a'busil!r de allJturizações e cr·ed-it-.o:s; 1que a Can11ara intem
gen1e, a que tenho a honra die pertenc·er, á ult-ima hora praüque um a·cto 
de tra-içã·o ás tradições ·brnsileiras ... 

Não acredito que 'ª Camara dos S1rs. Deputados tra\ia o !>eu mandato, 
trafa ois s1eus precedentes, traia as trad·ições nacionaes, o p·rincipfo · da !livre 
c.oncurrencia, aquelle priincio·io spencerista, ·aue ·co·lfoca; cada ind:ivi·duo· na 
posição de s·e·ti merHo. mer-ito que no Brasil , em 1ambas as Constituições, 
tànto na da Mona·rchia como· ma da Reouiblica, serve de argumento unico, 
preclomlinante, proeminente .pa·rn no1ss'a fidalgu•i1a, que é a fida·lgui1a do tra
balho. P.eç-o ·á Gamara aue acceite a emenda d:a Com.missão de- Finanças. · 
A votação vae fallar. (M1uiio bem, muito ?em.) 

O Sr. 1Ch w !btJato Bra;g.a (1pe'la or:dJem) - 8T. Pre:sM·ente. o ·assumo-to 
desta emenda não merecia IJ:Ue ·p•erdessemos tantio· tempo com ella. Por 
co·rnsidera-r ass1im. resumirei tanto quanto po·ssivel o que pretendo dizer. 

Nó:s vamos dar o· . . nosso voito .contr.a a ·emend;a, mas faço· -quest'ão de ,as
siignalar ·que, vota1rtdo con-~ra ella, tiemos em alta ·C'Onta os moNvos pode
rosos 1gue d'eterminaram o ·nosso icollega o 'Sr. J osié Lobo á sua apresen-
tação. (Muito bem.) . • 

Os p·ortos de Iguape e Cananéa ·sao ·de pequena impo.rtanoia actual: . 
mente e a 1navegação nelles se ·raz escassa e ·difficilmenté . Não teem grande 
importancia cornmercial essa·S· cidades, de modo que para O cômmÍlm trans
porte .dit!s poucas. mereadorias. que ell a~ exp·ortam tem o Governo do Estado 
de S. IPâu!.o· necessid'a:de de subvencionar, d e proteger especialmente ·a com
panhia de navegação que 1alli possa ir bÚs1car os seus pwductos. 

E' mesmo· um dos problemas do no:sso · Estado dar a .esses iport·os ·a 
condição· de permittir a entrada e sahida fra1'.ça de tocfos. O·S navios. 



1Esta ·diffücuMade tem sido até hoje muito grande, -e hayendo ali uma 
companhia, a Companhia Paulista de Madeiras, de recente oreação, com i.n
teress·es 'ligados aos suburbios daquellas cidades· e partes internas dos res
pectivos municípios, é natural que acudisse ao espirito do .nos.so· collega 
Sr. José Lobo a drcums~ancia de que os proprios intere1s.ses daquella Com
panhia haveriam de militar •para que ·e'lla, mais depressa d.e que qualquer 
outra empreza, se propuzes·se a melhoramentos dos• portos de lguape e Ca
nanéa . 

. Eu acho lambem! i'sso natural. Creio· que nenhuma outra empreza s.e 
animaria a procurar aquelles portos, pelo menos no pres·ente, sem outro 
i•nteresse que o de cobrar taxas. 

·Aquella Companhia tem o ·interesse ·de exportar grande quantid·ade de 
madeira que possue em seu ter•rHorio, d.e modo que é naturalissimo que a 
ella 1s·e ·possa attribui:r interesse muHo mais urgente, muito mais •prompto na 
ex·ecução dessas- obrais. 

Assim a emenda d·o meu illustre amigo e collega se justHka inteira
mente. Sendo da parte de S. Ex. uma aspiração para que se realizem essas 
obra's •o mai.s ·brevemente possivel, teria dado logo áquella Companhia essa 
concessã.o (Mu iJtios apoiadJ.o·s). 

Meu intuito é fazer essa justiça a esse illúst·re Deputado, que a bisbilho
tice - perdôe a ·Camara a expressão - de ce·rto orgão da imprensa, deu 
Jogar a S•er atacado por motiv·o dessa emenda. 

Quanto á medida em si, quanto ao movei que determi•nou a apres·entação 
da .emenda não temos motivo para faze•r a meno·r ·restricção; votamos, entre
tanto; ·contra a emenda, qua·nto á, parte :relativa á ·concessão dos portos, 
porque, fallo indiv.i:duaJmenfe, tenho sempre votado •Contra concessões se
melhantes IJão fdita•s. por concurrencia puhlica. E' uma questão que não en
tende com essa · emenda, mas com todas de caracter seme!<hante. E quanto 
á estrada de f<e<Ho, não tenho ·elemento·s• para considerar bom ou máo esse tra
çado. 

nemai•s, pelo proprio texto da emenda se vê que el'la iriteress•a 'I!ão só 
ao territorio de S. Paulo como ao de t•odos Ois Estados do Brazil. 

Não estou ora habilitad·o par;l julga·r . .. 
E' possível · que dê o meu voto á emenda, depoi•s de esdarecido. Mas 

neste momento peço ao meu distincto companheiro de representação que me 
perdôe de ·votar contra ·ella, por esses motivo:s que acabei de adduzir. 
(.Af ztifo bem! ) 

O .Sr. J .osé Lobo (pela or'dem) - Agradeço profundamente as palavras 
do meu illustre ·companheiro de bancada. Tenho ·abs·oluta certeza ·de que é 
esse tambem o sentimento de todos ·OS outros. 

A's mesmas· justificativas dadas pe'lo meu il!ustrad·o -cbllega, eu as dei na 
s-essão de domingo e repiro-as hoje. M·as V. Ex. -comprehende que não po·sso 
deixar- de pedir a retirada da emenda que ap:resentei em nome dos i'Ilte
res·ses de S . .Paulo, quando ·OS demais representa·ntes d.a'quelle Et 11:do julgam 
que CO'!J:! as disposições contidas ·no orçamento esses1 -interes•ses já estão 
perfeitamente resguardados. 

Pedirei, entretanto, permissão ao lllll'stre representante ' do 4º di·s:tri.cto 
para uma pequena referencia ao ponto em que S. Ex . procurou achar mQ
tivos· •para garga.Jha.das, quando ·se dá uma concessão dessas a uma compa· 
nhia de' serraria. Trata-is•e, ·S<r. Presi·dente, de urna companhia q4e exp1ora 
a industria. de madeira ·em grosso, que · tem aVé uma ·frota, parll o trans~ 
pürte, uma estrnda para- esse fim, dentro do municipi•o -em que está. instal-
laqa . - .. ' . .,;· 
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Peço, ,pois, a V . .Ex. que consul te á Casa , em homenagem aos· meus dis· 
ünctos companheiros da ·bancada, si consente na .retirada da emenda. (Muito 
bem!) 

Consultada, a Casa concede a retirada da emenda. 

O Sr. Irineu MaichaidJo (pela ordem) - Sr. Presidente, diz o § 1º, do 
art. 78 do Regimento (lê) . Ora, na ordem dü dia de hoje não ha nenhum pro
jecto de lei anriua em discussão . 

Applica1s.e, porta•nto , ao caso, o d·ispositivo da 1" parte do mesmo art. 78. 
Pergunto, pois, a V. Ex. si , terminada a hora dos no.ssos trabalhos, va

mos ou não prosegui.r nas votações. 

O Sr. P1,esi~le·:nte - As se·ssões só duram cinco horas quando na or
dem do dia figura algum projecto de lei annua para di·s.cussão. Na or
dem do d·ia da presente •seSrsão não ha proj ecto algum de orçamento para 
discussã.o. ha para votação. 

Portanto, a sessão é de quatro horas As quatro hora s-, entretanto, vã•o 
terminar ·precisamente agora, ás 5 e 5, por-que a sessão se abriu á 1 hora 
e 5 minutos . 

Não se poderá requernr pPorogação porqu e o art. 215 do Regimento 
ei3tabelece que o tempo das v•otações não é prorogavel . 

O SR. IRINEU MACHADO Perfeitamente. Agradeço a V. Ex. as expli· 
cações·. 

Co•ntinuação da votação do projecto n . 173 B, de 1912, fixando a des
peza do Mi-nisterfo da Via ção e Obras Publicas (com emendas.) (vide avul
so n. 173 C , de 1912) (Emendas ns. 43 e :seguintes.) (3ª discussão) 

Votaçã o da seguinte emend a sob n . 43 do Sr. Joa
Sessão de 28 de quirn Pi-res: 

Dezemb1°0 "Art. 48: 
§ 1.0 Redij a-se assim: 

Quando a urgencia dos iserv·iços reclamar, o Governo •pode rá ex•ceder as 
dotações e·specialmente votadas para os seTviço·s já encetados , uma vez 
que os fundus da Caixa Es•pecial comportem taes despeza>s." 

O Sr. Irineu Maichado lê a emenda n. 43 e o respectiv·o parecer e cha· 
ma a attenção da Casa oara o ·pensamento da outra emenda, que é exacta· 
mente o de ,fazer concluir com . a maio·r ra1.i:H·dez pass ive! as 'O bras inicâadas 
em diverisos portos. 

Sente que a Cama-ra entenda dever vot.a·r ·na 3" discussão, rejeitando ou 
a1"lprovando ; m edid as relativas ao s.e rvi ço de portos, e record a que foi julga· 
do conveni.ente, n~o ha muito, des taca r-se ·no orçamento d.a Receita uma emen
da ap•orovada em 2ª discu:ssão para constituir proj ecto em seoarad·o, pa·ra que 
se decMisse com maior acerto e se res lovess·e .com todos os de talh es esse pro-
hl ema. · 

Emquanto a Ca111ara assim r ~s·olveu em relacão á fi xação da taxa, entendeu 
a Commiss·ão d e Finanças orooo r um s.n bstitutivo geral, e regulando a ma· 
teria, com tod os · os seus de talh es inc·lu~ive a·qu elJ.es que s e tra·tava de dcs· 
tacar. 

Não vê motivo, ante a u rgencia da conch1são do1s serviços, e ante a 
exisiencia de fundo·s· d·isponiveis na Caixa Es•oecial, para que a Commissão 
tivesse julgad o inco·nveniente a acceitação da emen da , qu ando ella tinh a 
o mesmo object-ivo .que a Commis·s fto pre tende collimar , j1sto é, a appro yação 
dos SW VÍÇÍ'JS, 
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Em ma teria de portos', a Commissão resolvera no ·proj ecto· de orça· 
mento da Viação, com muito mai·or largueza, d·o que a 1Camara deliberaria, 
não se poder reso,lver em ma teria orçamentaria da lei da Receita. 

Pasisa o orador a tratar d•o potto de Torres no Rio Grande do Sul. 
Para construcção d·esse porto uma emenda autoriza o disp·endio a:tê 

20.000:000$, ouro. 

Approvada essa emenda pela Camara e .incorporada ao texto do pro
jecto, a Commlissão .que sobre ella: se manifestara, v.ar-iando· de crit·erio, 
incluiu no· substitutivio ·que apresenta, ,uma autorizaçãq pa:ra realização 
desse serviço. 

Verificou, entretanto, que a despeza não sena de 20.000 :000$, ouro, 
mas de 24.000 :·000$, ·papel, e todos sabem que esses ,orçamento:s são sem
pre cakula·dos pdo minimo , occorrend,o sempre accr.eiscimo de quotas addi
donaes P'ºr conclusão das obras . 

A emenda :s.up·pressiva apresentada pelo ora.do·r poupava, portanto, aos 
cofres publiicos uma cifra de 24.000 :000$. · 

(Em aparte,. o Sr. Octavio Rocha diz que o orador é incoherente\ por
quanto consigna 52.000:000$ pa11a a estrada !ÍJe Vicforia. a Diam,ar1Jtina) 

ü .cas'O da Viotol'ia a Dfamantina é dfiHerente, pois se trata de serviço 
já urganizado. · 

O Pod.er Judici·ario é instancia para recurso contra os actos do Legis
lativo como para os ·albú1sos da admi,nistraçã·o, mas não se póde i;.onceber 
como · them1i·a .normal que o Poder Legislativo praHque a1busos para for
necer ·opportunidade a que J,esad.os vão reclamar aos tribunaes. 

Respond,endo a um ·aparte do ·Sr. Octavio Rocha, diz que não combate 
interesse de ninguem. A reclamação e documentos ·do Sr. Francis.co Vall:a
d·ares lhe foram communicados por um c ol! ega . 

Só de.pois que apresentou sua emenda suppressiva, impressfonado ·com 
os precedentes da questão, e principalmente com os precedentes politicos que 
chegaram ao seu ~conhecimento , foi que o p·rocurou o Sr. ·Franci.sco Valla
dares, que não conhecia, e a ·quem foi apresentado pelo seu col!ega Sr. 
Dias de Barros, rece1bend10 então d'e 1suas mãos, nessa occasião , os do
oumentds. 

Sua conversa corri ·esse in teressado .durou apenas um minuto , tendo
\.he dito que pela es·fJiriJ.a .que deve. ao seu co!lega .e pelo zelo com que é 
obrigado a :agir em torno das ml!terias vindas a debate, os recebia. 

Essa é a sua intervenção no caso. Não q·uiz mesmo ter conferencia 
com o intere1ssado, que o procurou em sua res·id1encia, sem lhe fal1ar. 

Aliás, ·como quallquer Deputado, tem o direito . e tem o dever de ·ouvir 
qualquer .interessado nos assumptos que se d:ebatem na 'Camara, pois não 

' lhes é possiyel aqui agir dlisc·recionari amente ouvindo sómente a opi.nião 
d·e ·banica,das que se interessam pel a apresentação de uma certa medida. 

Se alguem se julga 1esado . tem o ·direito de prncural·.o·, mas o orador 
tem o habito, p-or cautela , de fazer com .que todas as communficações ou 
memoriaes lhe sejam f.eitos por escri-pto. 

No caso do Sr. VaHadares, !:imitou-se a .di zer .qu e, pe,las drcumstan
cias especiaes ele sua vfida intima e de 1seu es tado de saud.e não lhe pod ia 
dar sua opiniã·o, visto ·como .não ·conhecia os detalhes da queistão, mas en
tendeu que uma ·ques tão dessa importancia ·e grav.idade . não .pod1i:a ser 
arrnncada ao voto da Gamara de surpresa numa votação :ataba1hoada das 
leis de meios. 

Sua . o·pini ão é ·coherente ·nesta como em tod,as as questões que estuda, 
em que to ma P'Úte, como 1s,e. 'Poderá ver ,nos Annaes. Ninguem comóate11 
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com ma-is ·cafor nesta Casa to·das. as concessões de portos feitas à parti
culares .óu a emp.rezas. · 

.Entendeu S·empre .que é um perigo a União ·a·brir mão desse serviço 
que dev·e ser d·ella, em favor de quem quer. ,que sej:a, particular ou sacie· 
d ade anqnyma. 

Não accommod,a suas •op·iniões ·á vohtad.e de parcialidades polliticas ou 
de chefes; orienta-se sempre p:or uma a·bsolu.ta fixidez . de doutrinas e de 
princípios, colloca.ndo as convenienc'ias nadonaes acima da disciplina par· 
tidaria. · 

Si qua·l•quer interessado .lhe ped1isse para estudar a .questão, ·procuraria 
fazer este ·estudo. •Respond·e dfaúamente a ca:rtas •e cart'ões de todos quan· 
tos lhe escrevem ou telegrapham fazendo consultas, ,p·edindo sua iinterfe· 
rencia em .qwaJ.qu·er assumpto. 

Julga necessario proced·er á leHura dess·es documentos. µois antes de 
o faver não ünha •opinião formada, •e só depois foü que a formou. 

Isso mesmo <làsse ·áo ·interessado: ia estudar a questão, e só dep·ois 
de exami·nar sua reclamaç·ão ip-odia' dar sua opinião. 

Para que o:s seus collegas possam examinai-a .no mesmo pré de igual· 
dad·e 'é que pede sua attenção, desµrezando 'OS masfrns que ladram sempre 
nos calcanhares dos homens de bem. (Mwifo beim; mui'to bem.) 

O Sr. Joaqu.inl Pires (pela ordem) - Re·g.ueiro a retirada da 
m.jnha emenda. 

Consultada a Camar::,t, concede a retirada pe·d'ida. 

O Sr. hlineu Machado (pela ordem) - Reque:iro a ve.rif}cação da . 
votação. 

•Proced1endo-se á verificação da vo:tação, r·eco·nhec·e-se .te·rem votado a 
favor 117 Srs.. Deputados e contra dous. 

f'oi concedida a retirada da ·emenda n. 43. .. 
Votação da seguinte emenda sob n. 44, do Sr. Augusto Leopoldo: 

Addiiôivo: 
Onde co·nvier: 
Art. Continuam em V'igor :as d.is•posiçõ·es dos arts. 59 e 64 ',da le.i 

n. 2.544, d~ Janeiro die 19<12. 

O Sr. Pedro Mo•acyr (pe~a ordem)' - Sr . .Pres.id•ent.e, sem proposho 
algum de ·prnM!a:r a votaçãü , sou forçado ' a us•ar da paJ.avra para, enca· 
minhand:o a votação . ped,ir á Hlustrada Commli ssão algumas informações. 

A emenda m anda continuar em v1igor a•s disposiicões dos arts'. 59 ·e 64 
da lei n. 2.544, de Janeiro de 1912, e re1produz es~·es arNgos que diz.em 
o seguinte: 

"Art. 50. F:ica o Go\Oerno autorizad,o a conceder ás estradas de ferro 
que .Jiigam o· centro :a portos ainda não- anparelhado.s, •OU a quem melhores 
vantagens offerecer. a construcção e melhoramentos ·dos refer-idos p9rtos 
sem onus para o Thes·ouro, de accôrdo com a Jegis1ação •em v;igor, ·e com 
as .gar:mtia:s q.ue julgar ne·cessarlias ·ao interesse pulb1ico. 

Airt. 64. E' o Governo autorízad'o a promover nos port.os não su· 
jeitos a contrato , nem constru·ídos aidmínisrtra·tlvamente, mediante accôrd.o 
com as estmdas d·e rerro que •os .sirvam o·u venham a s·ervir. sem onus 
para- a União e sem prívHe~io, a creação de estações mar.jümas econorn1i· 
camente const.ruída.s e a:p·parelhadas d·e modo a fazerem o trafego de ·pas
sageiros medliant·e taxas reduz·idas, ·que s·erão re'l'fatas ' de tres em tres 
annos .- " 

. .... \+ '• 
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Vamos pur partes. Estas disposiçõe.s do orçamento· vigente merecem exa
ctamente não ser reprnduzi.das no orçamento futurn, e não sei como a honrada 
Commissão de Finanças deu par•ecer favoravel a esta emenda, que é devéras 
e altamente perigosa para os i·nter·esses nacionaes. E' absu11da. Sr. Presi
dente, parece-me a mim a1bsurda a construcção d·e portos por estrada de 
ferro que bem pod,em ser, e de regra serão·, em vista dos escassos meios 
de transporte, estra•ngeiras. Assim, iindirectamente, nós vamos entregar a 
construcção de ·po·rtos núvos 'ª em.prezas estrangeiras. 

1Este assumpto é \imp-ortante, e nós p:rec•i samo.s reflectir muito fria
mente. Os portos da ,RepubHca devem estar sob a ·im:medrnta, total pro-
priedade e fiscalização dos pod:e:res federnes. . 

Não s·e comprehende que, por uma disposição do orçamento ma'is ou 
menos +ata .ou elast-ica, ·ellas venham cahir em mãos de e·stradas de ferro 
que ·rep·resentem outros interesses que não o interesse brasileiro. 

Além dlisso, Sr . Presidente, não vejo na ' emenda, q·ue ·é a reproducção 
do actual artigo da lei do orçamento, a cons·ignação da exigencia funda
mentalmente republkana da concurrencia publka. 

O ·art. 59 da le\i do .orçamento d'iz o ·segui·nte: 
"1f.ica o Governo autor.izado a conceder a quem melhores vantagens 

offerecer a constr.ucção dos portos taes e taes". 
A phrase - a .quem .melhores vantagens offepecer - não imp!Jca a 

concurPencia publica, processo que ainda agora está sendo invarliavelrriente 
pregado e ex.igido pelo Sr. Ministro da Vliação ·e Obras P'u·blkas para 
contratos mesmo de ord:em sec:unda·ria. 

Si para contratos e negoc.ios d,e ordem secu·ndaria, de puro expediente 
de administração, podemos diz,er assim, s·e exige ·concurn:ncia publica, : 
como se quer ais.pénsar no actual orçamento, e como se .que.r dispen:sar na 
emenda .em questão, a co.ncurrencia putbUca para a ·construcção de portos, 
que são muitos .e numerosos em toda à ·e:x,tensã.o d,o lfüoral da Republica? 
Isso não se .comp.rehende e não se j·ustifi.ca. 

1P.osso ai•nda accrescentar, pa·ra convencer a V. Ex . . e á Camara, um 
exemplo ,p,ratko ·que vem robustecer as rolinhas ligeiras cons.i'derações. 

Hla uma estrada de ferro, a "Great Western", ique liga Pernambuco, 
Alagôas, Pa.rahyba e Rio Grande do Norte, Estados ·esses ond,e ·existem 
po.rtos .ainda .não apparelhados. Si passar \essa emenda, s•erá prnvavel e quasi 
certa a construcção desses portos não apparelhados no domínio dessa es
trada de ferro, .que j1á ' tem um .prüvíI.egiu d·e todo o trafego que ena per
corre, e tem ainda a seu cargo o transporte dessa vastissima região. ' 

P.orta·nt·o, a emenda é i·nacceitavel, porque não consigna · concurrencia 
publica e porque quer entregar a construcção· de portos, assumpto eminen
temente na•ciona:l, a empreza1s estrange.iras ou a es1tradas de ferro que não 
pode.rão servir ao ·interesise publico, mas que só poderão interessar a eI!as, 
cuja sorte está ligada á .c.ons~.rucção desses portos. 

Acont!'!ce que a emenda .a·o art. 59 da lei do orçamentü está redigida em 
termos vagos·: "Fica o Governo autor•: zado a ligar o centro . .. " Que .centro 
é esise? Será a caJJital da Republica ou aque1les Estados que constituem, 
na linguagem commum, ·o centro da Republica, i.sto é, S. Paulo., F.io de Janeiro 
e M·inas Geraes1? 

iAs leis não devem ser vagas, ·equivocas, co•fus·as ·e mal re.digidas. 
O .art. 64, que· deixo d.e examinar, porque V. Ex. dessa cadeira está revelan

do muita pres.sa, mostrando ·que urge pô.r termo a essas c·onsiderações, e eu 
daqui a pouco quero ver si V. Ex. exige o mesmo para com outro Deputado, 
por.que si ·não exigir, .eu reclarnarni; --,--- o· art. 64, contém, ·inclusive a re:s
pectiva ·emenda, disposição muito perigosa , 
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Chamo a attenção da Camara para e•ssa emenda que convém ser rejeita
da, ·porque é com g-rande estranheza que vejo incluídos. os arts. 59 e 64 
no orçamento vigente. (Muito bem; mu;,bto bem. ) 

O Sr. lrineu M aichaiiLo (,para encaimfohwr a votaç>ão) - Sr. Pres-idente, 
a emenda 44 "é redigida no·s termos segui•ntes. P er.doem,me si a leio, porque, 
com a pressa com que a Camara ,vae votando, nem a Mesa lê, nem tão· pouco 
a Camara . 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Suppo•sição de V. Ex. 
o SR. IRINEU MACHADO - I-la tempo de !@r? ! Creio que não o te·rá. E 

como o Regimento rege essa leitura, eu, que tenho forças• para fazel-o, não 
exijo tambem esse sacrifici·o da Mesa. 1Presto-me vo·luntariamente a este mar· 
tyrio, . com o intuito, a um tempo, de poupar e1sse traba1ho ao honrado dire
ctor dos nos•s·os• trabalhos e o· de fazer , na melhor boa vontade, uma gentileza 
as meus illustres collegas . A emenda n. 44 diz o seguinte: 

"Continuam em vig·or as disp o1sições dos• arts. 59 e 64 da le'i 
n. 2.544, de jane-iro de 1912." · 

Vê, pois, V. 1Ex. que ha dous artigos da lei anterior cuja. prorogação a 
emenda propõe; eu peço, po·is, que se pro ceda a votação por pa·rtes, uma 
relativa á prnrogativa do art. 59 e outra á prorogação do art. . 64. 

O Sr. Augu s•fao Leopoldo (p ella or dem) - N ão tem razão a impugnação 
do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul á approvação da emenda n. 44. 

Nas disp.o•sições da lei do orçamento vigente que a emenda manda vigo
rar, não se prohibe ab'solutamente o Sialutar prindpio da concurr.encia pu
blica. Este principio está ·consignado naquellas di1s.posi Ções. Basta enun
cia1·aJs parn se provar a necessida·de, que; ha, de 'serem manti.das na 'lei que 
estamos votando. 

Ha po·rtos de pequena importa>ncia -que .estão· liga.dos ao centro por es-
"' tradas de ferro . Esse1s portos não estã·o apparelhados . . E' necessario, por

tanto, que sejam melhorad os afim d e que por eJ.les possam ter faci1 sahida 
o·s productos tr.ans•portados. pelais estradas de fer·rn. E o mei·o de conseguir 
isto é o consignaJdo nas disposições. que a emenda manda vigorar. 

Não vejo ·o perigo que enxerga o nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul. ü caso citado. po·r S . Ex . da p.ossibiJ.idad·e da Great Western vir a ,to
ma·r conta dos portos de Natal, Parahyba, Alagoas e outws não tem razão 
de ser, po·rqua.nto os melhoramentos desses portos .se·rvidos ·por aquel!a em- . 
preza estão sendo feito s pelo Governo , que tem naquelles Estados reparti-
ções permanenWs para este fim. · 

O SR. EuzEBIO DE ANDRADE - Quanto a Alagoas, não, não se está me
lhorand.o aquelle porto. 

O SR. Auc usro LEOPOLDO - Não quer·endo prejudicar a votação do or
çamento , e em obediencia ao regimento· e a V. Ex. , S-r. Pre.sidente, res.trinj o a 
estas as consideraçõeS' que podia a-inda fazer em favor da emenda, espe
rando que a Camara a approvará. (Mu ito bem.) 

O 1Sr. Iri:heu M aichaJdo ( ]i'JJ!a andem) - Sr. 1Presidente, . venho• cha
mar .a attenção da Camara para a a;tJsurda emenda que se vae vota-r. 

O que a emenda n. 44 propõe é a prorogativa de uma dis•posição que está 
a ca!duca·r, a mo.rrer, de uma disposição perigosa, inconveniente 1S'Ob tod:os 
os j)_Ontos de vista. Manda dar, nad a mais 1iada me1no·s, do que o \serv·iço de 
portos a ql\lem j;á tiver uma estrada de ferro . 

De maneira que essa c6ncurrencia é uma my.stificaçã.o porque o con-
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currente· enfra ·c-om um elemento poderos·o, que é o de possufr oh meios de 
trans·porte nas suas mãos, do inter.ior até -o porto. 

Portanto, elle tem, para lucta·r contra qualquer outro concurrente, contra 
qualquer outro concession,a·ri.o, tarifas e outros procesisos com que retarda, 
C'Om que prejudi·ca, ·com que embaraça a arr·ecadação das taxais •da conceis
sfonaria d-o porto. 

E:, a pretexto de s·e fazer concurrencia, forçar uma concessão é vincular . 
uma concessão, ao cessi·onario. da estrada de ferro, a quem já estiver no seu 
us-o e goso; é dar, ·por sua vez, mais. a arrecadação das taxas dos portos. 

Assegura-se que essa concesão é feita 1sem onus, para o Thesouro, 
como si, realmente, isto imp·ortasse em uma vantagem pa-ra o Thesoliro . 

E' ·o contrario: é crear uma f.onte de contribuição, mais um porto e uma 
taxa de arrecádação para uma companhia de port·o, onde só exi•3te arreca
dação de .dire'tos aduaneir·OS pelas repa·rtiçõe·s fiscaes ou' pelos portos adua-
neiros. · 

.E' sobrecarregar ·o commer.cio , fazendo-o um contribuinte necessario e 
· força·d-o dais esit·radas de ferro, nas taxas do porto, quando· ellas já sã.o um 

tapeu·r que lhe bate .a barriga para. exigir-l·he tambem a paga ·das tarifas 
ferro-viarias. 

· ·O art. 59 diz o seguinte: 
"Fica o Governo autorizado a conceder ás estradas de forro •que ligam 

o centro a P·O·rtos ainda não appare·lhados, ou a quem melhores vantagens 
offerecer, a construcção e me·lhoramentos. d.eis refor·idos portos, sem -onus para 
.o Thesouro, de accôrdo com a legis.Jação em vig.or e garantias que julgar 
necessarias ao inte·resse dó public-o." 

Como a hypothese normal, habihial é a de uma estrada de ferro a li
gar o porto principal com a principal n;gião do interior desl'se Esitaido, 
claro ·é que está indicada a quem será dada a construcção -ou melhoramento 
do porto.. · 

.E fica, assim, investid-o de um contracto perfeitamente igual a esses 
que já sugam o commercio aqui no ·Rio de Janeiro, no Pará, ·em Santos e 
asisim por diante. 

E' . enfeixar nas mãos ·de uma só em preza ou companhia todos esses 
serviços de portos, todo esse •serviço fer.r-o-viario, dando-'se ass.im mono
poli-o de taxas e tarifas a quem já fica com o mo1nop0Ji.o do trnns·porte. 

1E' uma medida odiosa, é ·uma me·dida perigosa, ;e para ella eu peço 
o voto condemnatorio da Camara, em nome · d-os· interes·s.eü do contribuinte 
nacional explorado, prejudicado por e!la, a pretexto d·e que se vota UJ11a 

med;da que não traz onus para o T·hesour-o. (Mo.~r,)o bem!) 

O Sr. August·n Leo.polid!o (,pela orrdem) - Sr. Presidente, requeiro a 
V. Ex. que :consulte a Camara sobre se consente na retirada da ·emenda 44 . 

Consultada a Camara, é concedida a retirada pedida. 
Votação da seguinte emenda isob n. 45 do Sr. Joaquim Pires-: 
'"v?erba 7" - Obras federaes nos Estad-os: 
Stip·prima-se, devend-o taes despezas cor-rer por conta da Caixa Especial 

da Inspectoria Federal de Portos•, Riols e Canaes. 
Ass·im: 
Accrescentem-se ao art. 48 as dotações alli especificadas." 

O Sr. ·Pr·esidiente - A esta emenda e ás de ns. 46 a 52, a Commiis
são •offe.receu o seguinte substitutivo: 

Art. O Governo custeará pela Caixa Especial de que trata o decreto 
n. 6. 368, de 14 de .fevereiro de 1907, a Inspectoria de Portos, Rios e Ca
naes, e bem alssim as obras e melhoramentos de portos · e rios nave~aveis. já 
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terial); 300:000$ com ·OS portos do Ceará (pesso al e material); 386:000$ com 
o pessoal e material do porto de Natal; 377 :000$ com o pessoal e ma
terial do porto de Cabedello; 289:000$ com o pelssoal e material dos portos, 
barras, rios, canaes e oáes de Santa Gatharina; 200 :000$ com o ·pes·soal e ma
terial da bar.ra e porto da Laguna; 100 :000$ com o pessoal e material das 
O·bras do canal .da Laguna e Ararnnguá; 200 :000$ com o pessoàl e material 
da barra e porto de ltajahy; 300:000$ com o pessoal ·e mate•rial do ·p.orto de 
Corumtiá; 300:000$ obras complementares do porto de Paranaguá (-pessoal 
e material) ; 100 :000$ com os melhoramentos e d-rngagem do p.orto de An
tonina; 440 :000$ com a desobst rucção do .r_i.o Paracatú, da barra -ae S. f.ran
cisco atJé o porto· de Burity; 200 :000$ com a cont inuação d·a rectificaçã.o, 
desobstrucção e dragagem do rio ParaguaElsú, no Estado da Bahia ; 300:000$ 
com os melhoramentos do porto de Amarração, no Piauhy, e 200 :0(')0$ com o 
porto de S. }oão da Barra, no Estado .ao Rio de Janeiro, 

§ l.º Por conta da mesma caixa, fica .o Governo autorizado : 
a) a fazer os s.erviços neceEJsarios de dragagem nas represa·s do rio 

Muriahé (;Estado d·o Rio de Janeiro ) bem como a des·obstrucção e Hmpeza 
dos rios da baixada nora.este d.o Estado· d·o Rio, municipios de Macahé e 
Campos e. bem aissim a promover a desobs;trucção· dos rios Sant'Anna, São 
Pedr.o, Santo Antonio e Guandú, no me·smo• Estado e limites destes com o 

· l >i.stricto Federal; 
b) a manda:r faze•r es•tudos ·para melhoramentos dos1 •portos de S. Se

bilslião e Cananéa, no E•'stad.o de S. Paulo, despend endo até a quantia de 
60:UJ0$000; 

e) a auxiliar a drngagem ,e melhoramento d·o rio Guyabá com a quan-
ti [-( de 100:000$000; . 

d) a despend er até a quantia de 50 :000$ com a desobstrucção e recti- · 
ficação do leito do Rio Sergimirim, na cidade de Santo Amaro, 1Esta·do da 
Bahia, concluindo as obras ora paralysadas ; 

e) a mandar concluir os estudos do pnr to de S. Luiz do Maranhão, des
pendendo para eisse fim até a impo rtancia de 300 :000$000; 

f) a ·despender aúé a quant ia ·de 400 :000$ com a acquisição .de mais uma 
draga de urgenll;! necessidade para aéud·ir á r·emoção das arêas que invadem 
cada vez mais o porto, respectivos batelões e rebocador para o t·ransp.oTte 
dos pT·oducto';, úa dragagem, em S. Luiz do Maranhão; -

g) a d.'.:spender até a quantia de 200 :000$ com o serviço de desobstr.U
c:;ão. do :eíw• do r.i-o Goy.ana, no Estado de Pernambuco, comprehendido entre 
a ba:r.ra de Pontinha e a cidade daquelle mesmo nome, podendo despender 
mais a quantia de 50 :000$ si a·quel1a primeira impo•rtancia .fôr insuffüd ente 
para estendeT aquelle melhoramento at é Igua·s1sú;• 

h) a despend.er até 100 :000$ .com as obras de protecção ás margens da 
ilha de . Itaparka, munici·pio d·o mesmo nome, Estado da Bahia, de a·ccôrdo 
com os estudos jiá realiz.ados; 

i) a delspender até a quantia de 100:000$ com a abe1rtura da barra com
mum das. lagôas Norte e Mangua·ba, no Estado de A:Jagôas, bem como a des· 
obstrucção dos rios prindpaes que nel1a es:co-am; 

j) a cotnractar, .com quem ·mais vantagens offerecer, a des·ob:strucção do 
canal de Macahé a Campos, podeindo despender at é a quantia de 300:000$000; 

k) 'ª mandar construir um cáes no porto da cidade de Therezi.na, Es· 
tado d.o Piauhy, ·pa:ra o serv·iço de atracação de vapores que demandem 
aquella cidade, de accôrdo com os estudos já feiio\s, •para o que poderá des
pender até 200 :000$000;• 

l) a pTomo·ver 'ª dragagem e desobstrucção do canal do ' rio Capiberibe, 
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.~ntre a ponte do Recife e. a Ponte d.os Coelhos, podendo des.pender até 
. 1.SO :000$, por -conta do porto de · Recife. 

§ Z.º Desde que os recursos lhe permittam, o Governo providet1ciaiá 
.. .111ara a irnmediata execução das· obrais necessarias á ·condusão d.os melh.a-
. ramentos. ordenados no art. . 

§ 3.º ·Por co·nta da mesma Caixa .Especial e nos termos do decreto mf" 
mero 6.3·68, de 14 de novembro de 1907, o Governo poderá prom;ovér · fl'. 

.. construcção do porto de .Nictheroy, despendendo com o mesmo até 12.000 :000$,' 

.. e bem assim as obrais de melhornmentos• ·de portos, rios. navegaveis, lagôa_s;. · 

. e canaes da Republica que julgar mais urgentes e uteis. : · 
§ 4. 0 Pana .reforço das quantias provenientes das opernções de credito> 

feitas de accôrdo com art. 3° do dec·reto n. 6. 368, de 1907, poderá o Go-' 
verno fazer operaçõels oomp.Jementares, cujo · serviço de• juros e amortiz.a

·.ção não ultrapasse a dotação annual de 1 . 500 :000$ÓOO. 
§ 5. 0 Das o·perações de credito resultante da autorização· conüda no § 3'0 ; · 

. .,erão applicados pe;o menos 20 ºI º nos se·rviços de f.i,os navegaveis e cana·es 
nos Estados não dotados de alfandegas. · .. 

§ 6.º Nos termais e .de a·ccôrdo com a letra b do § 1 º, art. 2º, .dei regufa
_:me.nto app·r.ovado pelo decreto n. 9. 078, de 3 de novembrn de 1911 fica o · 
Governo autorizado a conceder, mediante concur.rencia publica ou 'ª quem 

:maiores vantagens offe.recer, a construcção, uso e goso dos portos de Tor
:res, no Rio. Grande do Sul; Igua;pe, em S. •Paulo; ·Caravellas, na B.ahia, e·· 
-quaesquer outros, que julgue .de conveniencia, não podendo, porém, nos con-
. tractols de -concessão tornar dependentes dos mesmos a cobmnça e o quan
.tum de taxa a que se refere ü n. 2 do art. 4º do decreto n. 6. 368, de 14 de 
:novembro de 1907 . 

O Sr. Irineu Ma;chado (pela ordem) - Peço a V. Ex. para mandar um 
regimento rapid.arnente em meu soccorro. (Paitsa.) (0 orador é attendid.a. ) · 

, Sr. Presidente, estou a prncurar aqui no Regimento um .disposüi vo para 
-{\ppor, com devida venia, 1á deliberação de V. Ex. 

Sou o autor .da .eme.nda n. 52, que está redigida .nos seguintes termos.: ,. 
Supprima-se 20. 000 :000$, ouro, para conistrucção do porto de To.rres. · 
Caso não seja approvada a sup.pressão, proponho que se modifique a :• 

-redac:ção do art. 47 do projecto 173 B (orçamento da Viação) - do n').odo 
.s'eguinte: Em vez de "O Governo contractará" diga-se "fica o Governo au~ .. 
tórizado a co·ntractar"; o mais ·con'lo· no projecto. 

1E' certo, Sr. P.resident~, que o nosso Regimento dilspõe que os St!bsti
tutivos das Commissões teem preferencia. Mas. no capitulo 13 do· Regimento 

·ha um modo como devemos votar. 
O art. 211, que é o que rege, com uma assombrosa clareza, a materia, 

.. diz o segufnte ;. 
·"Na votação das emendas terão a prioridade as suppressivas, e, quàndo 

.·se tratar de' despezas, se porão ·primeiro a votos as mai.s restri-ctivas." 
Diz o art. 212: "Na 2", como na 3ª _discussão de· qualquer p.roject9, os 

.:substitutivos aprelsentados terão preferncia na votação, seguindo-se a ordem 
--de pr.ecedenda na apresentação, salvo · deliberação em contrari-0, tomada 
. pela Gamara, a requerimento de qualquer Deputado." 

Temos deante do nosso ex•ame o que se chama uma questão elegánte . 
. de direito regimental. 

Dispondo o art. 212, que , na 2ª como na 3" discuslsão de qu alquer pro- · 
jecto; os slibstitutivos. apresentados terão preferencia na votação, ·a verdad·e 
é que o art. 211 determina que, na votação das. emendas, as supprel.3s1vas t.e-:· 

~rão· prioridade. · 
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Quanto se trata de um projecto, tem preferencia o substitutivo geral a-O!' 
mesmo proj ecto, mas quando se trata de emendas a proj ecto, te em prfori-:
d.ade as suppressivas·. 

/Parece-me, pois, resolvida de modo 1iquido1 a questão. Si se tratasse-. 
de um substitutivo geral, pro.posto pela Commissão ao projecto de orçamento,.. 
~n'tão te11iamo.s de votar_ em ·primeiro Jogar esse substitutivo; mas; como se 

trata de substitutivo, não integral, mas restricto .a um ponto, isto é, substi
tutivo geral, propos.to pela: Commissão ao proj.ecto de orçamento, e_ntão te
ri amas de votar -em ·primeiro Jogar esse !substitutivo; mas, como se trata de" 
·substitutivo, não integral, mas restricto a i.!m ponto, isto . é, substitutivo de: 
emenda1s, a p-r.ioridade ·para a emenda suppressiva é impo·sta pela lettra do .. 
~.rt. 211. · 

1Pediría, poi-s, a V. Ex., Sr. Presid·ente, rogando desculpas para a minha· 
importunação, que observasse a pr}ori-dade na votação, em relação á primeira, 
p·arte da emenda 52. 

, · . 'Aliás a verdade é que, sob n. 52, ternos, a ·rigor, duais emendas: a Com-· 
missão nume·rou regularmente. De facto, diz um dos dispositivos : "Supp-ri-
mam.-se os• 20.000:000$" e diz o outro·: ".Caso não seja approvada a .sup

- pressão·, modifique-se a re-dacção do seguinte modo . . . " 
- São portanto duas emendas, engl·obadas numa só, talvez por equivoeo . . 

Par.a a. primeira emenda, que tem o caracter de suppre>ssiva, reclamo, 
a pr.'i-oridad.e na votação, nos termos· do art. 211 do Regimento. (Muito bem; · 
muJ.#o bem.) · 

O Sr. Dias de Barros (pela ordem) - Sr . .Presidente, bem a contra-· 
g'os to, venho dizer duas •palavras a proposito do debate que se acaba de
suscitar aqui . 

. O eminente Sr. Deputado Irlneu ' •Machado alludiu, ha pouco, nominal
níente, á minha peSSO·a, quando Se tratava da emenda que tive -Opportunidade-· 
de apresentar em 11m cas-0 que interessav·a um meu prezado coHega, a quem 
muito ·estimo, o qual, a respeito, solicitára uma apresentação. ' 

Meu p-apel, no caso-, limitou-se exclusiv.amente a isso: a apresentação·, .. 
pedida, a um Deputado, cuj·a palavra neste recinto é sempre ouvida com 
acatamento, peJ.o.s conhecimentos especiaes· ·que traduz, ·pela eloquencia ar-· 
dorosa que S. Ex. põe, sempre, ·em confronto com esse·s conhecime·ntos, a·: 
e'lles igual , na defesa daquillo por que se interessa. . . . 

Mlinha pessoa não es.tá em causa. Nã-o entendo da questão technica ·que· 
o caso .encerra; não tenho o· menor inte·resse pessoal por eHa; precis·o dizer 
á Camara que evidentemente ·não estou incurso, ou prnpositalmente ou de
qu,alquer maneira nessa questão, da qual nada per.cebo, da qual não entendo 
cóusa alguma. 

Quando a este respeito tiver de decidir, de me pronunciar com -o voto, eu~ 
me terei de bas·ear e me escudarei na o•p•i1nião dos competentes. 

•Era o que me conside·~ava no direito .e no dever de dizer, para que, 
de qualquer manei-ra, de 'futuro ou mesmo no presente, si não pudes1s1e ex
pforar meu nome em uma questão" que -congfoba tantos i·nteresses, antipa-·: 

_ thica, como todas as analogas a esta, ao meu caracter, como todas aquel- · 
las a que se misturam dinheiro ou cousas que se pareçam com elle (muito·· 
bem), e das quaes ao a flor.ai-a, nenhum homem publico sahe· desgraçada-·. 
mente, perfeitamente limpo, neste paiz, ·por maior que seja a sua honorabi!i· 
dade, e onde a -calumniia é a arma mai.s commum, a mais envenenada, sobre·-· 
tuilq a mais certeira que se póde vibrar contra aquelles que teern a honra de: 
subir ·á administração do;s seus negocios· e ao P·arlamento ! (Muito bem ;:. 
mui to bem. 
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O Sr. Deputado Irineu Machado requ·er prefe-

O Sr. lrineu Mruchalc1o - Peço que V. Ex. s4bmetta a votos a minha 
emenda; não depende de preferencia concedida pela Camara, é o Regi
mento, no art. 211, que determina que, na votação das emendas, terãO' ' 
prioridad:e as suppressivas. 

O Sr. President.e - O Sr. Irineu M!!!chad,o baseou o seu pedlido cte:· 
preferencia no art. 211 do Regimento, onde se diz que as emendas sup
pressivas terão prioridade . 

Vo·u subme1ter á votação a emenda su_pressiva do Sr. Iriineu Machado. ' 

· . . O Sr. h'lineu Macihrudo (*) (.para emcamimhar a votação) - Sr. Pre
sidente, a minha .emenc:I.a sob n. 52 diz o ·seguinte: "SuppTimam-se vinte 
mlil CO'ntos, ouro, para a cornstrucção do porto de Torres." 

Sei que quando os meus illustres co'11egas, >Deputados p·elo Rio· Grande· 
do Sul apres:entaram esta emenda á Mesa, não fixaram o quantum da•. 
despeza. Sei que ness'a .occas·ião V. · Ex. lhes ·Obtemperou que, por uma. 
exigencia regümental, se tornava necess·arfa ·a precisão e ind.icação da quan
tia •em que importasse a despeza que a emenda mandava fazer. 

A emenda não tinha caracter de autirização, importava na realização . 
de uma obra immed1iatamente, sem indicação da quantia destinada a essa 
realtização. 

V. Ex . exigiu que a rep·resentação indicasse o quHJJntwm e foi attendido· 
pela bancada que accrescentou entre parenthesis a quantia de vinte mir 
contos. 

O SR. NABUCo DE GoUVEA - Até vinte mil -rnntos. 
O SR. lRlNEU MACHADO - Sinto não ter aqui um avulso -com a redacção' 

para a 3ª discussão, que peço a V. Ex., Sr. Presidente, mandar trazer-me .. 
(O orador é satis.f/!ito.)- ' 

O art. 47 que 'eu mando supprlimir diz: "O Governo contractará, etc. ,,. · 
Depois de approvada a emenda, os honrndos collegas , representantes 

d,a bancada do Rio Gran:de do Sul, explicaram a razão d·e haverem indicado 
essa quantia, e . disseram que posteriormente verificaram que o orçamento· 
das obras era de 24 mB contas, papel. . 

Trata;s:e, portanto, de uma despez,a d,e 24 mil co·ntos. 
O SR. OCTAVIO ~ROCHA - O orçamento ainda não está f.eito. 
O SR. lRI·NEU MACHADO - Recebi esta informa.ção do Sr . Depu-tado 

Domingos M•ascarenhas. 
O SR. OcTAVIO RocHA - As despezas alinda não es.tão p!'ecisas. 
O SR: lRINEU !MACHADO - Os orçamentos são despezas provaveis. 

s empre. 
O SR· ÜCTAVIO ROCHA Foram -computada1s em ,quatro mil contos,. 

our-o, ,em 1868 .. 
O SR· lRI,NEU MACHADO Si em 1868 os technicos orçavam as obras. 

em quatro mH ·contos; posH\ivamente se póde -concluir que el!as custarão 
ma·is de 20 mil conto1s, ouro, pr·es<enteme·nte. E' preciso attender á taxa. 
de cambio, mão de obra, e t·c. 

O SR. joÃo VEsPUCIO - Qua'1 •o criterio que deve servúr díe bas·e á · 
avaliação? 

O SR· 'lRINEU MACHADO - E' a relação entre a moed a e seu poder 
acquisitivo naquelle tempo e hoje. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Si os collegas mesmo ponde;ria;m que abé hoje não se precis,ou o 
qúahtum ·àas · obras, malis uma razão para não ser admi:ttida em lei de . 
orçamento. 

Oiiti:a circumsta•nc;ia. E1,1 }á . d.js'S!e q:ue a minha thenria constante 
é •esta: ·enfondo .. q:ue os ' ·portos d:a RepubHca, seus serviços e obras não 
qeyem ser' confia·çios a ·partiic11lares. Sou ,pela administraç.ão do Estado e 
obr-as feitas .pela Nação. ,pefo receió de resolver preeipitadame·nte ·um caso 
desta .natur.eza, inclinado a conced:er v·erba para "que o Govern'o fizesse 
a, obra ;e expl·ornsse o porto em vez de o· cenf\lar a terceirns , que pela 
1iealizaçã_o ,da obra terüi. largas com'pensações, que a administração della 
pelo Gove rno pod:eria evitar,' deixa ndo uma larga economia nas mãos d;o 
G9Verno Fe:deral, sli a realizasse com fiscalização e com zelo; pelo receio 
tàmbém que posteriormente 'se vi•esse a dar novo contracto de arrendame rih1 
de, um po.rto, eu entendia desge logo necessario suppr:imir a med:da, já 
que na segunda d'iscussão não !linha 'sido separad·a para constituir proj1ecto 
es'pe•qiali. · 

Desd.e ,que, não era licito, nem havia meio regimental de separar essa 
medid,a, para se ahrlir iposterfopmente d·ebate em que se examinasse previ a
me.I;l,te si esse erit :o melhor porto do Ri9 Grande do Sul , não va leria a pena. 
o sacrif.iclü da . Nação; quaes seri·am as condições Jessa co.ncurrenda, 
quaes as vai;)tagens. para o Gov.emo Fe.deral, qual o regimen ou o systema 
a .que seria submetüdo esse por.to? 
· Convinià mantel-o, SD'b o regimen da mesma Je.i, que já regia os outr'Ds 
portos, OU lhe caberia uma legislação· tambem ·eS·pecial, como a natureza 
já :l.he der.a taml;l ')m esse car.ac~er .especi:al? iEnt.en,dia, po·rtanto, que a 
n,eqessidade da sup.pressão,. não :era a c;le nega·r ao Es.ta:do do Rio Grande 
do Sul esse_ melhoramento , que não podemos lhe recusar. 

F1irmada .p.reHmin.armente esta questão,. entendi que devi.amos exami
:nar ·a materja em pro:jecto s·eparado, onde ter;i.am-os d.e analysar üma mul-
1iglke s~rj e . de preliminares ·e em primeliro lugar si era o· porto necessario 
e si era o unico possi \'el. · · 

O SR. NABUCO DE GouvEA - Por iisso é qu,e existem as commissões 
penua1:1ente!l·· 

O SR. !RI'NEU 1MACHAD0-Si a Camara elege as ·suas commissões, si estas 
formulam •os prnj>ectos, a.inda os meu'S' i::ollegas . offe r,ecem argumento con
tra si mesmos, porque não ~ razoaveJ. .qiue, existindo,, como existem, com
missões esp·eciaes de obras e .outras, que d:evem ·ser ou·vidas . so:bre melho
·ramentos dessa .natureza, se supprima a inte.rvel}çã_e dessas commissões 
para se ouvir tão sómente a. Commi:ssão de . Finança:s e o voto -à.a Camara. 

O SR. NAs,uco DE GouvEA - Não resolv•emos esse d·ebate s em ouvir 
a Commissão de Obras. 

·'o SR · IRINEU MAGHADO - Não estamos resoLvendo esta ques.tão sem 
a1'1,diencia da Commissão de obras ·? Si as commissães especiaes d.evem .. 
ser' ouvidas, como são, si é pela .neoess.j.dad.e de_ se ·encaminhar o debate 
TIUITI'ª . séri.e de turnos regimentaes, _onde a intervenção de tod,o-s os Depu
ta:d.os, o cone.urso de todos· os technicos existentes no paiz pÕssam mini s
trar elementos novos para resolvermos ·Com mais largueza que a estreiteza 
do tempo, na dliscussão orçamentaria, não .11os permi,tte - como ct.ispen.sar 
a audi·encia d.essas commissões? 

Foi es.se . o- meu pensamento. Eu me deixara impres:sionar , já o disse, 
p~la oircumstanda d·e hav·er logo , desde o Governo Provisorio, uma con" 
ressão dessa natur·eza pro:vocado uma gra.nde emoção· no .paiz .e até. a reti
rada d,e todos os membros do Governo Pr-ovisorio, ·pelos successos• posterio
res, por toda essa série de reclamações e de suspeitas qu e vem o caso 



le.vantando na opiiilião publica. Sei,· ·entretanto, Úvq declarai-o ··por leal
dade, sei, porque m'o informaram, .q1,1e_ e~sa medicja fdi . incluída _.no ;orça

. mento e apresentada pela bancada do Rio Grande do Sul 'êm vârt_uçle da so

. Hclitação do paP.t-idü republicano conservador daquelle Est:;ido, chefiado pelo 
Sr. Borges de :Medeiros. · 

O SR . . ÜCTAVliO ROGHA -'- Não apoiados, foi no ·interesse do J3ra;il, 
. ein 'geral. 

o SR. IRINEU MAC
0

HADO - Foi ' O - que ine informaram ~ que a m"i!dida 
<'.ra ·especialmente grata ·ao novo Ptesidente eleito pelo Rio Grande ·a·o 
Sul. (Trocam-sé àpci:rt~s.) . _. , : :·, 

Seja, ·po·rém, . como fô.r, o 1que ditou .o 'meú pensaemnto, '. n6 cãso, fo:í: 
1 º ) . ª· .necessidade de se -faz êr u'm '€xarrie a ·riiplo sob 'o _•regímen especi:ttJ 
a que deveria estar. sujeito àiJ.tíelTe pó'rto; 2º ) de sé fi xar u:m ,. q{ú(iJri'tlfoz 

: da obra; 3º) .de se resolver s0bre si ·éénvir'ia fapér a obr â por· admirtistra-
,Ção ou por concüfrencfa :·frnb1icia. . . .. 

Havia essa série de :qúestõ6S a exa:minar e· a Camà-rn- pr·ecisávà s'e 
basear em estudo-s techiíiicos feTtàs, · ·rllió só n'este porto c6'ino rias oti'tfà~ 
·e nseadas da tormentosâ costa ri'ch?;rá·n'.dense, afim 'de resoiver . :qual ·devia 
.ser o preferido. 

. Em substancia esta .questão ·é uina daqueJ.las que offérecem dlivi·dà's 
x!à max:ima &:avidade, _como, por e:xempfo, ª ; da . füxação ~e üm_ ,P?rto :n,}H-
1ar nesta Capital, que e ·uma .. qüestao qúe ap:ezar de bastante ·debahd'a amda 
não pôdé ser résolvida ·e não póde e riem deve ser rês'oMdà em tirrfa 
si•mple's em@da dé or·çamento. · ·· . 

São qüe•stões "que pelo seu Jádó fech'ft!i'co íritéressam o . pai;z e rtã'o 
pedem sér resólv:idais · 'de supetão, na votá'Ção de uma eméh;dá áo -Orç'a
mento ao apagar d·ás li.!tes de · uma sessão · leg·islativ'a. -, 

·Foi' este ,o meu mo.do de ver consúhsta•pdádo na . emenda qu.e ha mui-
.. tõs dias apres·entei. 'Eu já ·havia võtàdo. ft:a 2" disc\.!'ssão dà emenda do !:W. 

·Ma.scarénhas, que consignãva a· 'vfróa até 20.0UO :000$ , ouro, para- . a c6ns
frucção dos· portos das T·orr-e·s. Eu 'i·á tinhá voto màrlHest'ad·o, :po.rfa.rito, pel'a 
emenda suppréssiva, .op·i'nand:o , pela me·sma emen·d:a suppressiva. : · 

Corno 1rüe procufa.ra u!n de-S:ses concessionar-ios, quê se ·dizia ·conces
·sio·na:.rio legiii:ino, re'clamando coht.fa o ·esbulhb que di'zia .:ter soffrido e que 
se- julgava vict:i-tna~ dizend'o-se habilita:do com d·'ócümenfos •para pfo'v:;fr b 
ailégado, pedi'u-.me uma conférenda qu-e ·eu '1he declarei que . . nao ·tfolí'a 
tempo para dar; offer·eceu-me documentos que desejava dar,m"os: eu disse 
·qtte não 'acceitava sinãó . ag:u·ellés que tivessem n'átufeza publica- Séparou
cis rap!idoaménte e d·éu,!n's, irisi·s.tfnd.o pa:r-a :que -os 1·esse nã quella dccasi·ão_ 
Declarei que nào tinha -tempo pãra isto e :Vb1tei ao recfotó. 

Procur-oúcme no-vamente em casa e ri~l'o me áchoü; procurou-me nova
mente ·hoje .para dar expEcações e eu ·respiíhâÍ ... q:ite tinha lido 'sí!Íls dócuiflen
tos e não eX1ternei opinião, mesmo porque sobre ·questã_o de.stâ riat l.fre·za ·n·ão 
se ·_p6-d·é d'ar opinião· 'de occasião. Nem .põr amizad•e d·e .amigos, nem pela 
soJi.d•á<Pi°ed.a.de com chefe, ·nem p9r ami·zad·ê com ·o governador, nem pela - re
·present.ação, ne.s:ta .cas:a, eu -seFia capaz _ d-~ _ .votar 'por uma questão desta 
OP~em, pOr<:}l!le _eHtendo ·CJ,;Ue eJ.!a _de~~ •tér OÜ't(O aspecto, devêndô. Ser bem es-
tu-lfada a questao ·s-0.b·"o as-peeto JU"l'l•ârco·. · · · _ .... _ . ,,; 
. -o S R-. 1PRES IDENTE - Atteflçãb r PêÇo' á·O ito·bre - Dep.utado .qu:e r.estrinji 
suas observações ao encaminhamento da votação. . .-- . .' :; 

O S'R. '!RI·N·BU ir,.t A!C H'AI'lG - Vou e on'c.Jüir. V. .E-x· . . ,comiprehende q"ue ·senjQ 
uma questão de 20. OÓO :000$ vale bem ·Z0 tniflutos. .. . . . 

O SR. PR-ESIDENE - Perd·ão. V. Ex: já está· -fàllando ha 19. mini.iÚís. 
(!?'iso nas gal,eriás.') ' · 
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o SR. IRINEU MACHADO - 'li ás sào 24.000:000$, permittindo-me fal-Jar 
-24 minutos ." (No-vas· rlsadas da)s galerias.) Vê V. Ex·. que a minha resposta 
·foi ·a unica que devia dar aos- reclamantes. . 

· -O SR. PRESIDENTE - Attenção ! O Regimento véda ás galerias qualquer 
pronunciamento. · Se as galerias continuarem a se manifestar mandarei eva
cual~as . (Apoiado'S geraes.) 

O ·SR. lR JJNEU MACHA-DO - Sr. Presidente, dizia eu que -nós devemos 
,tambem ouvir, além da reclamaçã.o dos inferessados; mais o ·aspecto juri
-Oi·co da questão. Não é o unico lado iilteressan.t-e ao analysar a questão 
'O aspecto technico, elemento preciso, indispensavel ; é vÚd!!de, mas que não 
_ _póde excluir a que$tão j uriç!ica. ' . r 

· Mas; ess-e não é o unico as•pecto da em.eti.da. Ha, ainda, o as,pecto te-
;cpnico. Não basta que o Rio Gra•nde do Sul tin,teko quéira um porto. · 

. Si é isto uma ju:sta as·piração, ella 'deve :tr_aduzi_r-se por oµtra fórma: 
não o de querer um porto- certo e determinado, como o de To-rres, mas o ç!e 

.. que_rer .um porto -onde mais co.nvenha aos- interesses de· seu commercio, da 
:sua irt-dustria, da sua ·po•pulação. E esse póde ser outro. · 

· Ha, portanto, afoda a escofüa do porto, ha, ainda, . a examinar outras • 
questões interessantes, qual o regimen sob o qual -essas obras · devem . s-er 

_,d .ecretad~ _s si devem ser feitas por empreitada ou pelo Estado. 
H_a ainda ; •a examinar outra questão importante: a ·éie verificarmos sob 

que regimen, si o. da arrecadação, por . todo.s os portos da Republica, de tà
, -~as para serem recolhidas a uma ca•ixa commum e desigualmente .repa.:rtidas 
-e não na p-ro·porção por concurso de cada um d-os portos. Na· obra qo porto 
_de Torres, que _é talvez a mais cara e. de mais diHic~s condições techni
:·ças, a arrecadação de taxas. sobre toda a po•pulação . do paiz,. taxas que vão 
ser ·lançad•as ás arcas da caixa par a de-pois .se fazer essa des•peza de portos, 
mµito maio·r para o Rio Grande do Sul, em relação á parte technica ·<ie 
:l"eU porto, em relação a outros porto$, que concorrerão de·s:gualmente para 
_.a;quella, isto é, quando o ·Rio Grande do SuJ não deu uma -quota suffici~nte 
.. Para aqui;:lle sacriliicio, se·rá coberta pelols outros Estados, que vão ser 
despoja dos de uma quota destinada aos . seus . me'lhoramentos? 

O SR. joÃo VESPUCIO ·_ .E' um argumento pessoal, cid hominem. 
ó SR. 'lRr:NEU MACHADO - Deve recordar que comecei dizendo que ti

nha votado, na lei da receita, pela sepàração da emenda, afim de constituir 
.projecto especial, para examinarmos a legislação de portos e si careci.a ·de 

. .uma revisão. 
· E não são as-sim augmentadas as diffi.culdad es desse trabalho futuro, 

· -que ·ha de necessariame1:ife .fazer-se, si nó.s faci!l!tarmos o trabalho dos .nos-
sos successores, si não a nossa· propria obra. . 

O SR. -JoÃo VESPUCIO .--:- E' um caso ·pessoal. V. Ex. abriu excepção 
•para uma· unica ·emend•a; deixando as -outras e não pediu a supp-ressão· ·das 
·-concessões todas. 

O SR. lRIN·EU 1MACHADO - ·Eu acho que o -nassG _in teresse principal deve 
s·er ode ·approvar, caso seja ap.pr-o'v.ad_a o ·substitutivo do Sr, junquei-ta, o de 

'destacar a medida para ·que -cot rstitu-a projecto· em .:separado·, porque -eu "en
tenct:a que não ' é · lidto gue ·um -'Estado, que concori;,e coin 500 contôs pa:ra · a 
caixa; -quando .seu oFçamento importa apenas em 200 contos, veja s·eu saldo 
·ap-~oveilla:do --pa1'a ~autros, ·q.tJe concorram com quotas inferiores á da sua co·n
.tri1rní~çãa --p.ara des-pezas . 
. - · - Ó SR. OcTAVIO Ro<rn·A ~ O Estado d·o Rio · Grande do Sul ê o unico 
onde se •cobra imposto sobre franteii"as:. ' . . . 

. O SR: -I~INEU MACH:ABO - Vê V. Ex. que eu·- en.tendo que havia e.ssa 
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·'Testricção gera.J e convinha trazer o caso do ·porto de Tones para s.e resolver 
:naquelle m_omento. . 

Continuo a pedir a ·approvação da minha emenda suppressiva. 
·Agora que eu já disse meu modo de vêr, a ·esse respeito, entendeIJ.oo 

que essas obras devem ser realizadas pelo · Estado e depqis o serviço Út1iJ· 
\ :bem explorado pelo ·Estado, -coherente co·m n voto que dei anteriorment~, 

\

-até no ·ca&o da Capital Federal, •no .caso da minha terra, eu •entendo qu. e a 
:approvação da emenda suppressiva se impõe. 

·.-: '\ Agora cabe-me uma si·mp.Je.s tarefa, a de communicar a .cama:ra os ·· de-
:~umentos d·o interessado, qJ.!e me p-rocurou e que juntarei ao meu discurso 
·:afim de que a Camara possua em •seus Annaes ·esta§ peças. 
\ A primeira dellas é o "memorial" ·em que os reclamantes resumem suas 

•'considerações, dizen:do: · · 
··\ Os Drs. joão Crockatt de Sá Pereira, Francisco de Paula V·allad_ai:es 
,é outros, cessi·onarios do acervo dá Companhia União ·Industrial dos Es
Aados do Brazil, adquiriram a conces.são do .Porto dll'S· To:rres 1; Estrada de 
'':Ferro de To-rres a Porto Alegre, dos concessionarios primitivos Trajano Vi
.:riato de Medeiros• e Alfredo Dillon, por 1. 500 :OOQ$, além de mais 3.000 :000j 
·que despenderam com os estudos detidos que a•presentaram ao Governo, sendo 
approvados, exigindo-se ·apenas •em .relação aos da estrada de ferro uma 

··variante de Gravatahy 'ª ·Porto Alegre, ·s·em determinação de prazo, pediram 
· em 10 de ·setembro de 1908 a revogação da .írijus.ra e illegal caducidade da 
··~referida concessão . 

Es'tes estudo.s foram considerados os mais completos . 
'Úepois de taes estudos, foi ,.por despacho injusto e illegal declarada· ca

. .-duca a concessão; reclamando os sup-plfoantes contra tal cadu_cidade' obti
'veram informações. f.avo·raveis, quer da secretaria; quer dos representantes 
\lo Governo, a .pe·didó da Commissão de Obras. _. 

rNão ·obsta11te a sua reclamação está pa-rada na ·Commissão, apeza-r de 
:terem os supplicantes feito tres •requerimentos pedindo o andamento, desde
' que viram •a representação do Rio Grande do Sul, unanime, achar de utliidáde 
·-e vantagem a construcção desse porto, apresentando .proj ecto que passou 
.e m tres d•iiscussões, e como não· ·podesse · por falta de tempo ·passar no Se
. nado, o .Deputado n.r. Domingos Mascarenhas e outros apresentaram uqfa 
;emend·a no orçamento da Viação autorizando o Governo a contráctar com 

quem mais vantagens ·offerecesse, autorização esta renovada hoje rfo mesmo 
:-Orçamento da Viação. 

À emenda do Dr. Domingos Mascarenhas autoriza o Governo a desperi
·-der até 20. 000 :000$, ouro, com a construcção desse p·orto com quem <it
.fereça inaiores vantagens. 

A Commissão de Obras, que tem dado parecer f.avoravel a essas· ernen· 
<das, -retem sem anclarnento o requerimento dos supplicantes, apezar das pe
.didos contínuos e instantes, reclamando uma solução.-

•Talvez supponham não terem ' ·OS suppl1i-cantes mais direito por haver 
.decorrido algum tempe, não devido., aliás, á culp·a dos 1supplicante.s, ·que 
nunca deixaram de recfamar por seus direitos, como .fez igualmente a pro
.:Pria companhia em 1894 a essa Casa, segundo se vê do ·protoeollo . e expe-
idieiite dessa Camara, que mandou á ~r·espe·ctiva Commissão. _ '"··· 
. Nelle a :Companhia pedia a revaHdação da concessão por julg·ar . injustíl 
•·e · illega·I a caducidade .decretada e os supplicantes, como .seus successore.s, 
?'e'quereram em 1908 a referi-da ' reva-!id.ação, ·abrindo mão da garantia 1tle 
j uros e decla-rando acceitar as condições da ·nova lei sobre portos, com a .va.R~, 
f agem sobre outros de .p·assuirem estudos cempletos,- · •elogi.ados pelo Go-
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_vemo, re'1ativos ao port'o, e os qa estrad-a d.e ferro já appr,ovados· pelo mes~ ;· 
·mo Governo. ' · · 

Não veerr os suppliiqmtes motivos jus.t,os para ~e .d,ar pr eferencia a ou-
tros., .que · não ap·r,ese.I).Jam e'st,U;d,os j1á a•pp.ro:vados pelo .Governo, nem ,a seu _ 

j ay.or mjlita'm .a.s. c).l\y.um_stancias .,e~po·~·t·a~. · • / 
. .. . ·J'l,esta conformJd \\~e, 'PtQem, 'º? . suppllcantes que se de andamento _ao syµ. 1 

.reguen_mento , man\l.a11d;0 a,cci;escen\ar :á rceferi.da emenda apre.sentada pela .. \ 
Commi·s-são de Obfas, uma sub-emendá C.onsignan\lo a . p,ref.en;nci.a. aos s'up- -,1 

J~,l ic ;rntes . .PFª a.cpn§lt-ru.crã,o do ,ditp ,port:a, b~in coipo p·ara a - ~~trn-dá .,éi.e ferr-o · 
}'i'!l; it.ti.d;O -O mesmo ·por.to .,a Por:tp. Alegre, _se.u c9m17·leme?to. i,nd-1.s•p.e_nsavel. . ! 

.Des_t'ar-te, attende-se aQs JUStQS ." reda)Tios -do:s s_upphcantes, que . se ach_arn· . 
. en·orn:iem_en~e p·rejuâicadp

1
s · em .setis çHrei:tos, ,auferi.ri.d.o g_randes vantágert~ 

: a Un.ião e o Esta-do do Rio •Grande do Sul que, além :\!e fic;u .\lotado. ,de ,u~ : 
·P.o r to elP ex·ce·l.l:en~~s. cond!ç,Õ01fS, ter.á .u·111.a est:act,a d.e .ferro com:muµi-cand b .. 
· e:?se porto c9~ à sua . 1i:n,1~orta:0ite çap1\al. _ · . , \ 

· P, De.fenmenro. ·1 

\ ·O ·SR. PRESIDfl;'.TE --::; Peço mais ull?a vez ao nobre Deputado que r.e·-
·sµ.11}-á a_s ·suas eons1-deraçoi;:s. \. 
·· O SR. IRINEU MAcHAI;io. ~ Voµ terminar. 

·Temos agora a seg_qinte petição: dirigida ao Coqgresso Nacional: 
"Exmos. Srs. lltembros ~·o •Cpngresso Naci-on;al -:--- P.o.r ~e·creto n. 597 - ~ · · 

'.de 1.9 ·de julho· -de "18'.90; foj concedjclo ' prjvHegiO a Trajano . Vi1fato de Me
. Cleirn.s e Alfredo 'E>illon .pa·ra -à constN1cçã'o de um porto art,ificial na e:n- · 
seada de S. Domingos de Torres, no Est.ado -do Ri-o Grande ·\!Ó Sul, e pa·r'a. 
a c onstrncção -de u-ma e<St'rada de · -ferrà ·-ligan\lo · ·es.se portei á capi(al do Es-
tado, .PQ'J1fo. "Aleg_re ·. . . · · . · · ., . : · , · 

Esse, decr.eto foi mo-difi.cado- pelo dé n. 1.382, de 19 de fevereiro de
~S9 :J.,' . ·que concedeu gara.ntiã --de iwos de 6 ºI ~ - SQJ?re o ·c.apital .despendid.o -. 
quer rnJ. cons-trucção . -do porto, • liJ:Uer -na da estrada de · ferro. · ' 

À dau,sula XI -deste ultimo decreto estatutiu :( · · 
\ . ·:''Si . dentro do prai:)O ct'e J2 meze,s, .á . ·CÓntar da data -di1 assignatura d

1

p·· 
~,S!'..Q,...-: nãa. -éstiver -organizl;lda a ·co_mpa-nhia, .si ·,por c~mpanhià h?uver ·<le· 

e..xi::çutarem-se as qbras de ·que trata a pres-ente conceSS'J'O, caducar-a esta . 
. ,_ Çad,ucará igualmente, si no_ pr.aso d.e dous anqos, !!. ,contar da assigQa-· 

tni:a d'ÇJ c.ontracto, não- .forem a -pres-entadçis -Os · estudos, ou si no praso de, um·: 
. 4 nao, a co·ntar da data ·da ápproyaÇão dos·· ditos estudos, não ' fôr en'.é:.e- -
+Ml>fl a Cj:J11S't~ucção." . · _ · 

E a clausula XV.UI do mesmo -decreto instituiu que os prasos marca- · 
d.os, gue,r no decreto n .. 1. 382, qu_er ,np ·~e n. 59.7 A ·. fo.ssern contados da data:· 
tlf"publiç:ação do p,riméif.o, · . . . . . : ' . · 

· E's:se -decreto foi •publicado 1:io Diario Official d-e 20 de .fevereiro de "1891. . 
, .Pq-rtan[o, de a.ccô·rdo -c9m .. o estipulado no ·€\ec:reto-· n. 1.382, a caduci· · 

dade ' da çoncessã.o ~ó poderi·a _ter. Jogar, si e\ri 20 - d.e ·fevereirn "de 1892 nã<h 
"és•tivesse incorporada â. 'COmpaV:hia, si _ ,po,r ·c0mpanhi.a .ti·V•essem .de ser exé
CUtadas as obras; si -em 20 de f..evereir:o de ... 1893 não· fossem apresentados 
.eis ' êsfu.do·s' e, (inalme.nti;::: si ·,approvà-dos, não .fosse a :c6ns.tnucçao· . enc~-
t·;id'a até _ 12· me,ze.s ' da d11t;i . da flp,prqvação.. . . . . . ' 
_: · Ora, a iCompa,!H:ii!l 'foi organi:zada; ~-enti;o do prazo, send.o a -trans.feren• 
cia: da concessão aP,pt'.oY.?:da í'Or: decreto'- n_. ·72; de 24 de maio de 1891 ·; · os · 
êstu,dos foram a:present~êlps -dent;,o -do p,i;azó, t.éndo · ;ii-dO 1remettidos ao Gi;i- · 
vérno pela Insp ~_ct9rja ;ce.r,al das Estrac;las d;e -~erno .em·_ 31 -de maio de · 1_892, 
.e a·pptova-di:Js poi: di;:cr.et·O 'n ,.1 .• os.o, de. 20 de ,outubro . de l892. I~to qhaiJt<>" 
•àos estu.dos da estrada. de- fe:rro, . p,or.~uapt9· os relativos á:s· obras · do pot-!o ,. 
·e:itudos de alta in~pQ)"t,!lncia, clas;Miepdos p_eJo· então Director Gera"! · das: 

'·· 
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lados, nunca foram approvados; e a concessão da estrada de ferro e 'd·a 
c0nstrucção artificial em uma e ur'!ica.. · . .. · 

·o decreto ·n. 1. 08'9 approvando ·O.s. es.tudos fel-o .com .uma res triéção: ·es
tatuio '!Ue a Companhia a:presentaria os estudos . de , lima variant·e com O>· 

fim de 'passar a · estrada por Gravatahy. Nenhum prazo· foi ma·rcado ·pa-ra a 
apresentação des·sa variante. 1Mas era evidente que· ·o pl'azo para o :in'icfo
da c.onstrucção devia ser contado da data .da a·pprovágção' dos' estud·os dess•a 

. variante p'O!rqua·nl'o, Gravatahy aGhando~se a 30 ki!.oinetros de Porto Alegre,_ 
·a a.J.teFação do trnçado tinha lagar no principi.p da . Hnha. 

Não ha duvid'a· que esse tra·balho podfa 1ser fei.to rapidamente em época. 
norma•!; mas é preciso não ·esquecer que o Estado db R:io ' Grande do Sul 
estava agitado ·pela guerra civil, que o trahalhb regular" se· havia tornado-
impo·ssi.vel. · · . · · · · ' ' • 

Tão conhecida ·pelos poderes competentes foi es.sa impossibfüdade de
um tra·balho regu·lar, que a lei .orçamenl1ar.j·a para o exercici·o de 1895 es
tatuiu: 
· ·· '~F:ka · o :Pode.r rExecutivo autorizado a prorogar por um . anno o prazo · 

das concessões · de estradas de féiro ·corri estiido's def.i.nitivós approv·àd:os,. 
e111 mprehendi·das .. nos Est~dos que se acham . em ' revolução e .tiver.em · cad•uciid'o .
depois de· 6 de · SetembTO de 1893 OU que venhàm a caducar até 3·1 de de--
zembro de 1894-." ' · · -

.. . Não obstanie; .porém, a 'difficu'ldad·e, a qua·s·i impossih'.lidade cio tra-
ba!hb -regular, a companhia fez os ·estudos da varian.te e ia 'apresental".os 
guand:ô· foi "11uirpr):hendida· ·pelu -decreto · n: ·1.6'45; de 30 'de dezembro de ·18'93, 
que deólarou caduca a concessão. 
. f.01i a .primeira e unica vez · que· o governo do nosso paiz usou de \~!>'· 

s•lngul;ir !'igor. . 
A hi·s-toria de nossas concessões de vias ferreas é .conhecida; a bene-

volenci~ fei a regi-a sempre seguida e com; ·razão, )forque o capital 'nacional 
n~o ,é a.bundante · e o · juro' a esperar ·de seu emp'rego en1 çonstrucÇões cie· 
vias .ferreas· nã0 é tentador· e é n'res:mo prob!ein·atko. · ' 

· Tratando-se de uma empreza que apresentara ·est1:1d:os de 222 kilometios 
de estrad·a de ferro e estudos do porto',' est'ud0s es·ses considerado·s: .offli.cial-
mente da maxima i'mportancia, o acto violento não se ·justifiea: ' 

,Os suppHcante SI req·µereratn ao · Oo-verno a'· reva!j.dação- a·poiando-se qu\:!r · 
.no facto de não est•ar app•rovada. a variante (devendo da. éia:ta · dessa ser · 
contado O prazo par·a O inici-0 da construc·ção), <:jUef na disp0s-ição d.a )ei 
que au,tor·i:zava essa · rev-a!iid'açã.à" em· relação a · co·ricessões que ti'vesse·in ca- · 

.duc::i~o dep,o·is de 6 cle set'embro de 1893. · , · 
Considerado just0, legal,- 0 decreto ·n. 1. 645, .cle 30 de dezembro :de 189,3,. 

a co'ncessão da ·Estrada d:e Fe:Pro ·de· Torres a PoPto Alegre estava nos càsos · 
da lei; porquanto tendo · sido approvados os e'staüitos por' decreto cfe 2CJ êi'e 
outubro de 1892, em 20 de · ot!ttubro çlé' 1893 terminava o prazo de um ari!lo · 
fixado pelo · contracto para o ini<Cio da construcção. · · · 

Esse neque!'imento ' foi indefe'ride. · ' ' _ · 
Pedindo, os sugpli·cantes · ao actua:I Governo a reconsideração do d'es- · 

pacho dado, mandou elle (Diario Offic<iaJ~ annexo) 9.ue o_s _su·pp.ricatnes · se -
dirigi.ss~m ::io Congress.o'. · · " · . . 

Veel'/'l, pais, os supplicantes em seu ·nome .e ·co'mo -procurador " 'çio"'Dr .. 
Franciis.ca d·e Pau.la Valfaàar.és po'r si 'e por''L1'1i':Z Hénrkjue Liberãli . e Dr. João .. 
Damàscen o Pint•o de Menclonça 'e do Dr. José 1Pfres Brandão., ' éessi·crnah os .. 
do acervo dii Companhia·.'União In'dustfi.al dqs Est<idos' do BtaziY por sua: 
yez cessionaria da · col'lcesisãá .da · Es.tradá 'de Ferro P·órtn Albgre 'à' Torr.es; 
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-e da construcção do porto das Torres, pedir ao Congresso Nacional à re
. validação da concessão. · 

Mas, poden_d-o repugnar ao Congresso a revaHdação da concessão nos 
.,termos dos· decretos. ns. 597 A . e 1 . ~82, por ser outro . o regimen approvad.o 
para o melhÓ-ramento dos portos, os· supplicantes p·edem que . seja o Governo 

·: autoriza.do a modificar o c'orttrncto de accôrdo com a legislação vigent'e. 
E pedem a·inda que, no caso de ser pelo Congresso julgado dispensavel 

~ aos interesrs.es nadonaes a construcção do Porto das Torres,. porto .mHit.ar, 
_porto de abrigo, que seja o Governo auto·rizado a indemnizar os supplican
. tes dâs grandes despezas feita.s com ·os estudos da estrada de ferro e do 
. porto, estudos que ficarão sendo . propr.iedà·de d·o Governo. 

Os· supplicantes esperam deferimento. 
Rio, 10 de setembro de 1908. - Chrockatt de Sá.-" 
Ternos · de-pois a petição ·de 30 de agosto de 1911: 

Do•cumervto n. 3 

L "Exmo. Sr. President•e . da .Commissão de . Obras Publicas da Gamara 
.cdos Deputados - O engenheiro João Chrockatt de Sá Pereira de Castro, 
'-por · si e como procurador de outros, apresentou, em vlirtude do despacho 
:;.do Gov.erno, ao Congre~so NaCional, um requerimento que foi Hd·o eit1 
sessão de 11 de setembr·o de 1908, no qual pedia a revaJ.idação da concessão 

.-dos melhoramentos do porto das Tórres, e d·e uma ·estrada de ferro ligando 

. esse porto a Porto _Alegre, conces.são que fôra sem motivo algum, sem que 
··tivesse de'ixado ele ser cumprida qualquer disposição contractual, declatada 
' caduca. 

Esse requerimento foi remettido ao Governo, afim de que sobre elle 
fossem prestados os devidos esclarecimentos, e ha .muito que voltou para 

.a Gamara. . . . , 
· O supp!icante pede a V. Ex. que se digne de encamânhal-o á discus· 

. são, .que é 1a·nto ma•is opportuno .quanto pela. -bancada d·o 1Estado do Rio 
· Grande do · Sui foi apresentado um prorjecto ·julgando de necessidade a con· 
. .strucção do po•rto «das Torres. 

O supplica-nt•e espera deferimento. 
30 de agosto de ·1911." 
Exmo. Sr. Presidente da Comrnissão de Obras Publkas . da Gamara 

>dos Deputados: · 
O engenheiro João Chrockatt de Sá Per.eira de Castro, por si e como 

-procurador de outros, a•preseptou, ein· v·irtude do despacho do Gov·erno, ao 
·congresso NaCional, um requerimento que foi lido em sessão de 11 de 
·setembro de 19@8, no qual pédia a revalidação da conce·ss:ão dos meiho· 
·ramentos do porto das Torres e d·e uma estrada de ferro ligando esse 
porto a Porta Alegre, concessão •que fôra s·e:m motivo ·algum. S·em que 

·tivesse deixado de ser cumpf'ida qualquer disposição contractual , de'Clarada 
··caduca. · 

Esse requerimento foi remettido ao Governo, afüm d-e que sobre elle 
. fossem prestados os devidos esclaredmentos e ha muito voltou ,, ·pltra a 
"Gamara. . . · 

O supp!icante pede :a V. iEx . que se d•ig.ne de encaminhai-o · á discu's· 
são, .que é tanto malis op:portuna ·quanto pela bancada do Estado d·o Rio 
"Grande do Sul foi 1ap•resentado um projecto julgando de necessidade a con

-ostruéção do porto ·das Torres. - O sup.ptlicante, E. D." 
· Temos depo.is ·a petição de 25 de Outubro de ·1911: 

"Exmo. Sr. Presidente da Gamara.._ dos . Deputaqos: 
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D"izem QS aba-ixo ass-ignados, ass:odados e vliuva do falleddo . Dr. J. 
'Crockatt de Sá Pereira que, tendo aquelles constituido o Dr. Crockatt de Sá 

. . seu procura·dor para requerer o . que fosse de . di.reito sobre a concessão do 
porto d·as Torres e estrada de ferro de Torres · a ·Porto Alegre, que o Governo 

'havia fe!ito caducar, requereu este eff.ectivamente em 23 d.e agosto de 
·1911 ao Ptesidehte da Commissão 'de Obras . Publicas dessa Gamara · para 
.d·ar andamento ao requerimento por e!le ·feito :ao Congresso .. em 1908, pe
, dind.o a revaHdaç.ão da referida 'co·ncessão ;pela lei nova, tanto malis . oppor
.tuna '!Uanto a representação do · Rio Grande do Sul havia apresentado 
proj.ecto julgando de , necessidade o port,o das: Torres e, acontecend:o não 

.-.constar .esse requerimento no protoeollo da Secretaria dessa Camàra, ·pÓr 
ter :se extraviado, segundo informa, vem pedir a V. Ex. " que se d-igne con
.s1entir .que juntem a esse có-pia do ·referido requerimento com a :arinotaçã'o 
do punho do fa11ec·ido Dr. Crockatt de sã, pará salvaguard11r seus direitos, 
,fazendo V. Ex. · seguir os tramites · legaes e serem funtos ao r.equerimento 
:de 190$. 

' E temos mais os S·eguintes: . . . . 
, "Exmo. Sr . . 'Dr. J os1é .Carneiro de . Rezende, · Presid'ente, da Com missão 
.de Obras e Vfação da Gamara dos Deputados - <Dizem os ifüaixo assigna
dos e a viuva: do ür. Crockat de Sá Pereira que, tendó em 10 de setembro 

. d·e 1908 feito um .reql!erirí]'ento sobre. o. Porto das Torrc;s ~ . ·Estrada de 

."Ferro de Torres a .Porto Alegr·e, requerimento que já tin,ha sido i1i'f·õ~ma:do 
·pelos· representantes do Governo, ·e que .quando ia ser d.espachado , em vist.a 
rla representação . do Rio Grande do Sul apresentar proj.ecto julgando · de 
utilidade as .obras do :Porto das Torres, o relato.r . desse ·projecto r:eq'uisitou 
,esse requerimentq e documentos que o instruiam pa_ra servir de base ao 
.Tespectivo parecer; .occorre 'que .não mais volto ti esse requerimento a essa 
füustre Commissão de que V. Ex. é digno pres'.ide.nte. -

Pede deferimento . . . , _ 
Rio de Janeiro, "4 .• de setembro de 1912. - Dr. PranDi'sco de ?:aula Val• 

ladares por José Pi-f.es Braqd~o." · ' 
"Exmo. S.r. d·esembargaqor A. A. Borges de ··Mede-ir-os - O engenheiro 

ci·vil bacharel João Crock;att 9.e .Sá •Pereira de Castro, o 'Dr . Francisco d.e 
Paula Valladares e outros veem respeitosamente pedlir a attençã.o de V. Ex. 

::para os documentos que, ora, ~em a honra de •SUj e'itar ao exame de V. Ex. 
- Pela leitura desses documentos, que são' cóofas de requerimentos · apr~

:sentados ao Gov.erno e ao Congresso. ·vevá V. Ex. que a concesã'o .da Es
:trada de Porto Alegre ao Porto das Tones e a dos melhoramentos do pod o 
das Torres, de que são C·es.sionarios. como ·credo.res do .acervo da Compa-

:nhia Uniã.o Industrial dos E·stados Urnidos do Brasil em liquidação forçadà, 
foram declaradas caducas iniquamente, sem que uma clausula, siquer, a:o 

. contracto. ·t·iv~sse deixado de ser. .cumprida, •como V . Ex. pod.erá fazer ve
.rif:ic:ar nas _ ·informações prestadas .pelo Governo,, a pedid·o do Congresso, 
ao qual se haviam dirigido os cessionarios ·autoriza.dos a fazei-o, por des
pacho do Minis:tro da Vüac;;ão e Obras .Publicas, que se declarou .nesse des

. .pacho . !,;em autorização para fazer a revalidação. 
Durante varios exercicio.s, depois d.e terminida a .revolução, foi dada 

.ao Governo em d:isposição da lei o·rçamentaria autorização para revalidar 
.as con·cessões de estradas de ferro , c01m e<stiu:dos ct;p1Provad'os, ;que se achas-
.sem . nos Estado·s assolados pela guerra civil . · 

Para o casl!l da estrada de ferr.o .Po.rto Alegre a Torres. 
Mas, q~ando .tef1Tlinou o processo, cuja sentença final foi a entrega do 

.acervo ao:s credores, j·á 1estava findo o prazo dentro do qual. o Govérno
estava autoriz'ad·o ·a fazer a revaHdação. 



Por · essa razão, o Governo or~ienou, .J:ior desp;ic)l.o, que os ·credores s e 
· d'ir:.aiisseni. .ao ·congresso. _ .. 

· IÜ's cessionarios, immediatam~nte, _ :a.pJ:e.sen't_aram ao Çop·gre.sso · o req\.!e
rimento cuja cópia va.e àn.nexa, que até hoje fi'cou na p,a1sta da Coinmfssão· 
tfe Obras Publ:kas da Câmara . . dÓs 1bepu,fo ~os, per . ser . o .en:tão PresÍ·d·ente 
desta -Çommissã'o, um Deputado do 'Rio -;Grantle do S.ul, contra:ri·o .. á con

. s frucção da estrada 'e do porto, pÕr consfdetar 'um ' e outro prejuêlkiáes ' a.os: 
interesses comrnerdaes d'e seu . dist-Fié:to : - . ' ' 

A ·COril·panhiià Jiqti•idada · a·presenta:rá ao ~-ovérho ':os estudos da Êstrada: 
de Ferro e ·ess·es foram apJ')r-ova·dos, •estatui.nd.o · O' ·decreto ·d'e ap·prnvaÇão , 

··zinicrimente, a ol:irigação .de ser. es.tué!ada . uma va·riafi.te passa·ndo por ·Gra--
vataliy. ' ' ' ' 
· . ·Mas· não foi .marcado · o •prazo para a a·p'res,e~n.tação dps estl.!do·s · dessa: 
·varfartte. · · · 

Entretanto, apezar de se acliar· o ·E.s·ta:d'o do 'Rio ·,Grande do ·sul a,gitaào· 
pela revolução, os · estudos da variante fçira.m Jeit(ls, J::lJ~gan~o elies áú: 
RJio ~e J,a,nei.ro quando . já ~ec.n; tq.da . a caiducid&de da c;o·nc·es~ão. 
. · Qu'anto aos estu'qos refatiy.es ao· pí:)rto . das ·. To•rres, consiid·erados_ p·elo· 
então 'director gé.ral .. das (Sbras· .P.upJicas id·o 'Niir{iter:io d

1
a Wação e 'Obras 

Pu.blic~s, o illustre en'gen.J'reiro Dt: Ca·etano Cesa:r de Çarrrpos, .os mehhores, 
os .. mairs {;>etios, ,Cls mais wm:pift<js .a;9:s' que apé . en.tão .hav:iam :sj1fo· ap:r.esen
tados . aó ,r::;overno conJunctam:enfe cq'm . as 'ija esitr.a,lila dJe f(!rr.o, ilem setj.uér 
foi d.a;do parecer '~obre c•elles, _quando foi ·decretada' a caducidad~e .da con

.cessão·. · 
- ~ão .escçi.pará a V . Ex. a ~ niqui\fade, a pret/ PH.açao . do ado. 
Os ces~ionarios ped-iraín . ao C<:i'i1gr~?s10 a re\'.a'Iiej.aç_ão . da concessãb, CO·!'n· 

alteração do regimeri finançeiro c.read-o p1elo co'ntracto, . si foJsse j~ulga'da 
conveniente essa alt~ração, qu uma jt:1stà ·ihdemni'zação si não .fosse j.üÍgada 
op,por~una o_u nece~sari·a :ª constru \?Qão .• do porto . ,dais 'Torr,es e . aütoti'za.ndo o· 
Gove;rno a chamar concurrencia para essa -co._nst f,ucção. . 

: P.arece Syr de justiça que s:ej a fei•ta a r,eval.i·çl'àçao pedida . p·elos cessi'o
. pario_s q_tie já .despenderam ,a.vuhªdo.s , :êawhaies . c.om .,a , org.aniz.a,ção da cem· 
panhia, e cem os , estµ"J.os ela e;str.a.da e d.o ,:PQrto. 

• ;10$ cessfonarios, cornhecedor~s ,d.ó alto e!:fp~rit·o de justiça .d•e V. Ex. , 
'como . integro magistrado . q:u e. fQi, conhe-ced,ores tio valor da 6piniã•o ·de 
. V: ltx.· -e'ín tudo quan,to \.n'teres.sa 'Q n:Ob~re E:stacd,o dia Rio G.i;antle ~do Su.J, 
,p.edein a V. Ex. que· se d.igne de examinar o·s docutnento.s'. ora sujeitos ao· 

.exame .de V . Ex . . e que, ,,s'i .e.sse ex.ame ·fl.em'©hstrar .,a . V .. Ex. a justi_ça de· 
:Sua C!!Jusa, ,si V. Ex. , réc(lnhecer que estã,o de s·eu ,ladlQ . a razã.o .e .'o direito, 
,ampaá com o seu val1ioso .. patrocínio a -causa que se achá .'affecta á de!l
bera'ç:ão do Congre,ss10, àf.im _de que aos ·C•essioniarfos se.j_a feita .justiça. 

:Enviado Tegis·brndo em agost·o ou set~mbro ~e 1911 log:O após .·o' pro
.jecto d.a bancada do Ri.o Gra-rd,e do Sul , ·julgando i:!.e úiti11ida-de .. e vanfa'ge'ffi 
. urgente o" porto das .Tor.res ·em -agosto de 1911. 

Est.e .memorial nfo teve resJ')o.sta. 
Estava assig.nado .p9r João 1Crq,ckatt de Sffi, :Perefrâ e Castro, br. F'.ran-

·G!isco -fie Paula Va.Uadar;es e José ;Pires :Ifrarn:lã.o. . 
Vê V. Ex. ; .S·r. Pre.sid'.ente, ,que não me manifestei, hein nte man-i'festo· 

a respeito da pr.e'tencão · destes ,reé:famantes, por consh:lerai:, ·em ·pfimei·fo 
lagar, que o momento .não ,é ópportüno, .e e:t11 se·guntló, pot entender que 
·esta materia d·eve ser d.eci_d·i~a pelo ' 'f>a.rl!tfrier;ito ' erh .pi-oj.et:fo especia).,,. como 
.ji se fez. . - ·· 
' ' vê a Camarà que ao -ultimar ,OS ,s_eu_s :trab_afhos:. ainC:.a o Serfado ,Pó.de 
emendar . . . · -· 

SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 'tym,panos) - Attenção ! 
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O SR. !RINEU ·,MACHADO - Os no1br es Deputados sabem que o pro
j ecto apresentado em um anno · póde, dous ou tres an:nos depois, ser aban
·donado, e · mais tarde pi:oseguiNie na discussão . 

·O · SR. 'PRESIDENTE - Mais uma vez peço ao nobre Üej'lutad o a fineza 
·d e rest·ringir as suas conS'iderações . . 

O SR. IRINEU 1MACHADO _:__Não é por certo , Sr. _ Presidente, em uma· lei 
de orçamento; -ond·e nã,o ha loga.r .nem tem·po para -ex.an1-in ar o a.ssump.fo , 
-que e11e ha de ser encartado .· ' 

· A Gamara ouviu todas 'ªs outras ponderações. A ultim a será esta : o 
d-iteito dos Declamantes. Si o .çHreit·O desses recllamantes fo sse de .natureza 
~.e prejudicar o dnteress.e da União, haveria uma Slolução , a da indemni
z ação . Si este dfreito está caduco, pouco importa que .elle s a tisfazend-o urn a 
phantacsia bata á porta do 1Po:ler Judidario; .s,i este dfrei t0 · es tá caduco, 

· é o , caso de repellirmos a S>U•a pr-etenção, deixando , .repito , que elles . igual
merate recorram ao Pod·et Judidario; mas si elles kem direito, porque ha
vemos de sacrifical-o.s ·inutilmente, quand·o o acto que vot armos poderá ser 
.annullado pelo Poder Jud-icfario·, dan:d:o logar a uma indemn•izaçã·b, o que 
n ão é da co.nven;ienci·a do inte r·eS\Se do Thes:ouro. 

E' este o ulfimo as.pecto menos .irnportiinte de todos, ma s ha os outros , 
o aspecto technko, j-ur[dico, cons~itucional, o do proprio . intere.ss;e da Uni ão, . 

. à.e igualdade na distribuição equitativa da receita, do pai !'. , sem que· ·haja sa
c rifici.o dos pariás .do Norte, ·em favór dos venturoso~ do · Sul . 

·Por esta mas-sa esmagador.a d.e razões, .entendo que a minha emenda 
não póde deixar de s er app.rovada pela Camara. (M'ni1to be>m ; muito· bem. ) 

O Sr. Ootavl!!o RQ1ch·â 1 (pela or-dem) - Sr. .P'residenté, · não venho pro
priamente re~ponder ªº discurso de o.l:istrucção do meu illm;tre coll-ega . 

Venho apenas á -tribuna faz.er sentir á Camara que o Sr. · Deputad o 
I rineu Machado não, .acompanha os Lraba.lhos parlamentares . 

A Gamara, o anno passdo, sobre o proj ecto . n . 110 A, de 1911, votou 
um parecer brilha.ntiss1imo sobre o porto de •Torres·, red\i gido pelo nos,s'.J 
mustre co1'lega, que occu.p·a a esquerçl,a de V . Ex . , Sr. ,Ppe.s[ dente , o S r. · 
Deputado -Ra·ul Veig-a . · , 

· Neste p.a:rece·r, está d>iffcutida brilhantemente a questão do porto de 
Torres, de modo a esgotar, de uma v•e21 , o assumpto. 

O SR . . IRINEU MAGHADO - V. Ex. ·es•rá .sendo irnjusto para commigo 
p.or.que acabei de diizer .qµe a Gamara votou o projecto em 3•· di)S.cm::jsã_o, 
rrias o Senad.o, que se acha sob ·a ·chefia d·o Sr. rplinheiro Machado , que 
dlspõe dos" d'estinos da RepuhHca, peJ.o p.res.tigio que lhe dá o Rio Gran de 
d o Sul. . . 

· O SR. ÓCTAVIO RocHA- (Senta-se.) 
O SR.· PRESIDENTE (faZ!e:ndo !soar o.1s tympanos) - Attenção . Quem· 

e stá com a . palav•Fa . é. o Sr. Octa·vfo Rocha. 
O SR., !RINElJ .MACHADO - A culpa é do Sr. Pinheir,o Mac.hado. 
O SR. OcTAVI.Q RoGHA (co·Tl)firu;ando') - O estudo feito por est.e pare

cer é completo -e chamo para elle 'a attenção da Gamara .. Nelle ·ha :ügaris· 
mos ana.J.ysando- comp\.etame11te a questão. - (Ap;artes .) 

A ques.tão le·v.arttada pelo illustre · c'ollega por Miinas; o Sr. Irineu Ma
•chaq,0;, sob r-e o r-equer.imento f:eito . p::ir,a a- .revaHdação da concessã.o do porto 
de Torres. foi tambem · 'anaiysada ·neste 'parecer · do :meu ·d'llus rre üollega, o 
S r. Ra;ul Veiga. 

Este parecer1 que peço-.Jicença a V . . Ex. para lêr. diz o seguinte: 
'.' ·P.ar·ecia defi.P~itivamente liquidada essa phase da fonp<>. questão do 

porto de 'Forres quand·o o eqg-enheiro ·João Crocka·tt de \Sá Per.eira e -Gas· 
'tro, em seu nome e no de outro··s ces1Siona;rios do acervo da Companhia. · 
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União 'Industrial dos Estados .Unidos do Brasil, esta ·p-or ·sua vez cessfona-
. ri a de Vtiriato de Medeiros e Dillon, em 10 de setembro de 19Q8 - quinze · 

annos depois de declarada ·caduca! ! ! - veiu ped;ir ao Congresso Nacional" 
a revalidação da concessão primitiva, .allegando razões de força mai'Or. 
terem motivado o não cumprimento d;o contmcto, sobrelevando ·entre ellas 
a revolta de 1893. Subme-ttid.o ess•e requerimento 'ªº ·estudo d.a Commissão. 
de Obras Publicas, deliberou,se, sob proposta do relator, então ,presidentec 
da Commis.são, conselheiro Antunes Maciel, ouvir o Governo a respeito. 

O ·não andamento desse requerimento . equivale a um indeferimento. 
mesmo." 

O SR. IRINEU MACHADO - Dá licença para um pequeno aparte? For 
o·uvi.da a Commissão de Justiça? · 
. O 1SR. ÜCTAVIO ROCHA - Foi ouvida a Commissão de Finanças e o. 

parecer, a·ssignad·o por · vari·os colegas então faz.endo part-.e daquella Com
miss,ão, entre os quaes o 1llu5'tre e eminente leader da bancada mineira, S·r •. 
Ribeiro jurlqueira, concord;ou •com o da Commissão de Ol;>ras. · 

Si os que comp'.raram ao Sr. João c'rockatt de Sá a concessão para º' 
porto de Torres teem alguma razão juridica erri que basee::r> o seu dfreito, 
vão ao Poder judiciado; não é caso de pedirem .ao ·Congresso ·a revalidação 
de·ssia concessão . 

· Não quero saber si os que pedem a reva.lidação da .concessão do porto· 
de Torres, e ·cujos .cJ,ocumentos o Sr. Irineu Machad·o leu da trihuna, teem ou· 
não ra.zão . 

o SR·. IRINEU MACHADO - Não li documentos; li petições:. 
O SR. OcTAVIO 1ROCHA - Não trato dess·e assumpto. Quero unicamente

accentuar, perante a Camara, que esta tem opinião sobre a mat·enia . 
Senhores, ninguem distute as vantagens dio porto: desde 1885, o genio ·. 

extraordinario cle julio de Castilhos, pela Federação, vinha a,pregoand·o a. 
nece·ssidade da construcção dess·e porto. 

O ·engenheiro Honorio · Bi·calho, que estudou o ·assumpto, tambem tra~ 
tou da materia, exhubera:ntem·ente, provando a necessidad·e do porto. 

Agora, o .que não •desejo, em minha qualidade de Deputad-o pelo Rio·· 
G.rande do Sul, é •que pensem ·que nós, ·os. da·quelle Estado, viemos .surpre-· 
hender a Camara, ·com ·emenda que não esteja deVlid1amente ·estudad1á. 

O SR. lRINEU MACHADO - Eu não disse isso. 
O SR. OcTAVIO ROCHA - Admira-me profundamente .que o Sr. Deputado 

por Minas Geraes, que se manifesta como a Cama·ra aoaba de ver, viesse-· 
pa·ra este reci-nto o anno .passado,. defend·er uma garantia de juro.s d:e·· 
52. 300:000$, de Victoria ·á Diamantina ... 

O ISR. IRINEU :MACHADO - E não me arrependo; fül: o como ·o fez o Sr>-' 
To-rquato :Moreira. • 

O SR. OCTAVIO ROCHA - . . . dispositivo que .foi renovado 1este •anno, .. 
sem que sobre o assumpto fosse ouvida a Commissão de Obras Publicas. . 

. Não, ·Sr. Pres i.dehte, surprehender a Gamara é pr.oced1imento que já· 
mais terei - . ufano-me de o d1iz;e·r. (Muito' .bem; muito bem . O orador é-· 
cumprimentado . ) 

1Rejeitada: a ·seguinte ta parte da emenda sob n. 52, do Sr. lrineu 'Ma··· 
cha<l.o: 
. Art. 57 - Sup,prima-se: 20. 000 :000$, . ouro, para 'constr.ucção do porte>-· 

d~ Torres. 

O ·sr. Irineu Maich.afdo (pe.la ordem) -- Requ~iro verificação :da vo
táção. 

· Procedendo-se á verificação ida votação r0econhece-se que foi rejeitada ac 
i • parte da emend1a Pº'~ 108 votos contra um. 

,, 
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O Sr. Pre.sidente - Vou submetter á votação o substitutivo. 

O Sr. P.edr.o Moacyr (pela o:rdem) - A emenda do Sr. Irineu Machado, 
consta de duas partes .... 

ü SR. PRESIDENTE - Attenção ! O Sr. Irineu Macha.do só pedfo prefe-
rencia ·para a 1 ª· pa'fte ... 

ü SR. IRINEU MACHADO - Ia pedir preforencia para a segunda; o nobre-
De.puta:d'.o fará naturalmente esse re·quer.imento. · · · 

O SR. PEDRO M:oACYR - Perfeitamente; pedi·rei prefer•encia para a se· 
gunda parte da emenda do Sr. Irineu Machad·o, porque estou convencido, e · 
apr·ovei-to a opportuni·dad·e para dizer em duas palavras, que •esta segunda .. 
parte d.a ·emenda é muito mais razoavel do· .que a respeito do a.ssumpto está . 
determ,inado na ultima parte do substitutivo da Commissão. 

ü § 6º do artigo substitutivo, que se •encontra á ·p.ag. 17 do· avulso, . 
diiz: ·d.e a·ccôrdo •com a ;J.etra a do ·decreto tal, fica o Governo •a'utotizado, 
m~1ia·nte concurrencia publica . com quem mais va:ntagens ·off.erecer,. a con· 
tractar o porto .de Torres, etc. · 

A lionrada ICommissão ·estabeleceu por esse addH.ivo dous processos para 
a coiJ..strucção: o processo da .concurr-enda publica, •que é ·o que dev·e ser-· 
i·nvariavelmente observado, ·e esse out·ro .que não sei qual é: "quem ma•is · 
vantagens off.erecer." 

Se a· phrnse "quem mais vantagens offerecer", é synonima de concur· 
rencia publka, então é ociosa uma parte da .redacção do § 6° do substitutivo · 
da homad'a Commissão . 

A Commissão, tendo. emprega.do esta segunda :expr.essão, quiz fatalmente 
dizer que deve s·er usado um dos dous processos. 

Eu não quero é ·o a·rbitrio da administração, do Governo, em qualquer 
caso; quero que seja res;peita·do -o pri•ncipio da concurrencia. 

-ü •S·r. Deputado iDomingo.s Mascarenhas• apresentou •na: za ou 3ª d•is· 
cussão a .sua ·emenda, que tem mais ou menos a mesma red•acção .que aquella·. 
que se acha no avulso. . 

P.e!o aTt. 47 ·o Governo contractará com quem mais vantagens offerecer 
e de accôr-do com a lei dos portos da -Republica, etc. 

A phrase "de accôr-do com a lei dos portos da Republica" implicitamente .. 
preceitúa a concurrencia pubHca. 
~ Esta ·outra phrase d·a: emenda do Sr. Domingos Masca·renhas: "que mais : 
vantagens offerecer"· é ocio·sa e até peri.gosa . 

Nós podemos, portanto, obviar o mal, redi.gindo assim, se passa·r a 
emenda d'o Sr. Irineu Machado: "fü.cará o Poder· Executivo autorizado a. 
contractar, mediante ·concurre-nci.a p.ublica, o ·porto de Torres". · 

A emenda ·do Sr. Irineu Machad•o colloca a .questã·o em termos muito mais 
claros, pr-ecisos e conv·enientes. do que o § 6° do slUbstitutivo da Commissão · 
de finanças. 

Acho que a approvação da ·segunda par·te· impõe-se á consideração da 
Camara . 

Dar-se uma autorização ao Governo, que usará dellia ou não, mas usa·ndo, _ 
estará na alternativa da ·concurrencin publica ou de quem mais vantag.ens 
offerecer, é p·erigoso. (Muito bem; mllito bem.) 

O ·Sr. P 1:l'le.sidente - Vou submetter a ·votos 'º Tequerimento de p!'efe· ·· 
renda •para a segunda parte da emenda do· Sr. frineu Machado. 

O S1·. Ir:i.n.eu Machaldo (pela ordem) - A red•acção do artigo, caso sej a-
approvada: a emenda, fiica sendo a seguinte: ".0 Governo fka autorizado a 
contractar com quem mais va•ntagens off.erecer, etc., de accô!'do -com 'ª lei.·· 
dos portos da •Republica." (Apartes.) 
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O SR. IRINEU M'ACHADO - Toda .. a vez que a lei dispõe: ·"Será •Cffntra
-ctado com quem mais vantagens offerecer'', abre-se concurrencia. Isso é o 
prindpio de direito. · · 

Como está ·redigido o substitutivo, o aTtigo fica a·ssim r·edigido: "Nos 
ter.mos e d•e accôr.do ··com a lettra tal do regulamento appr.ovad'o ·pel1a lei de 
.3 d·e novembro .de ' 1911, .füca o Governo autorizado a conceder, etc.". 

A Camara · acabou d•e ouvir o Sr. Deputado Octavio Rocha. dizer que 
tinha sido approvado ' aqui um projecte. 

. Es1te prn}ecto approvado pela Gamara, e no qual está cryst•alliza·da a sua 
vontade, sua o·pi•nião anterior, como é. ·à de 1911, posterior como é á .Jei de · 
_portos de 1908, não estará d·e accôr.do com a emenda, agora substiitutivo que 
a .Comm1i·S·Sfo offerece, porque ella manda faz.e•r essa concur•renc.ia e essa 

·O'bra,, no·s termos da lei de 13 d.e novembro de 1911, quand!o o T·egimen ado-
_p.tado para outros portos é o da lei de 1908. ' 

Com o regímen da lei de 1908 a Camara entendeu que S•e devia faz.er 
a: concessão do porto de Tornes, i'ndo, fi:nalmente, o proj ecto :paT.ar no 
.Senado. · 

Ora, o Prnsidente do Seflado, 1chefo do· Parti.do Republ.ioano Conservador, 
.homem que mais força e prestigio dispõe nesta Nação , talvez futuro Presi
dent·e da Republica, o Senaid·or .Pinheiro '·Machado-, cu}a candidatura parece 
.e·star adoptada em todas as fileiras do Partido Republi·oa·no Conservador-, é 
por sua vez um dos d-ous ·-chefes e dominadrores dã política rio-grandense 
-do sul. 

Se o 1projéct·o, depois de approvad·o na Camara, dorme no Senado, onde 
a política rio-grandens•e gosa de pr•épond.erancia muito 111ais decisiva, imputo_ 
.aos honrados politicos riõ'!}randenses a cul.p.a: desse retardamento. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - Não •apoiado. Não tem fundamento essa argu-
mentação. · 

O SR. _IRINEU MACHADO - O Senado 1póde fazer modifrcações, alteraçõ·es 
,a Tespetito d·as .quaes. •a Gamara teria novamente que se pronunciar. ' 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA - 'E' um argumento esse· sem fundamento. E' até 
.diesconside~ação ·para com seus •col'Iegas. 

O S.R. IRINEU MACHADO - V . Ex . é o p.rimeiro Deputado que se julga · 
.desconsiderado' ·Com a ·obstrucção p·arlamenta•r. E' o caso. d·e r·etorquir que eu 
me julgo desconsiderado pela pressa que V. Ex. •tem. 

A redacção, por.tãintci, por mim a•presentada é a mais "conveniente aos 
.inter·esses publicos. . 

A Commissão •apresentou substitutivo, valendo-se da mi:nha emend'a 'Para · 
estender essas obras ao porto de Igua·pe, em S. Paulo, ·CaraveHas, •na Bahia, 
e ·quaesquer outros1. Quer d.izer que deixa determinada, a;bsoluta, d•iscrecio
nar.iamente nas mãos do Executivo o exame, a concessão de outrns portos, do 
'Rfo Grande do Sul, mesmo, que não seja o de Torres, como quaesqueT outros 
.sobr·e os ·quaes .não s·e tenha manif.estad·O· a vontad·e do lég•islador-

Si se dá, corno rnO<tivo para e.S·Sa faculdade, o hi realiza.d·o pronuncia
mento da Gamara, revogavel aliás, como é em todos os casos de .projeetos es
peeiaes, ,e >0nde aind:a ,. a Canmr•à parecia apres·ent•a·r um novu projecto., dei
xando de lado aq.uelle, com completa modifkação ·d·os seus termos anterio•res 
e das suas cond1içõe1s, o Governo .fica autorizado a aproveÍ'tar •e a faz·e.r qual
.quer conces·são de po1rto a seu arbit:rio, s·em audiencia nem mesmo 1 dessa 
:i•rifeliz e esquecida Commissão de Obras. · 

Sr . .Presidente, o substitutivo ;da Cornrnis·são é de um es1pantoso elasticio, 
·é de uma maFav-ilhosa elastidda<le; 'e · eu ··acr,edito· que a· ·prop1!'i•a Te.pT·esentação 
Tio~grande·nse nã.o se julgará prej-udicada com a .. approvação do meu sub-,
st.itutivo. (!lf ão apoÍ!ados.) 

.Pergunto ao Sr. Deputadio Oct,avio Rocha, pergunto ao Sr. Deputado Do· 
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trni·ngos 1M1ascMenhas, s.i fôr approvada a minha emenda, ·que substitue ás 
expressões - "o Governo contractará" - .pelas - "fi.ca .O· Governo autori
zado a cont.ra·ctar" - fkam, ·Ou não ficam, resalv·a,dos os interesses d.o Rio 
Grand<e do Sul? · 

Além do mais, .evüar-se-ha um abuso - que é o de se d&r ao Go;ern.o 
uma faculdade de conceder quaesquer .outros portos indeterminadamente. 

Era o que tinha a dizer. · (Multo · bem!) 

O ~r. Doming01s Ma-sca.renhas (pela ordem) - Sr. Pr.eside·nte, tenho o 
prazer de de-clarar á Casa .qu.e acceito a •emenda do Sr. Irineu Machado, por
que ella não é mais do que a minha, com pequena modifi.cação na ·red•acção. 

A ,mq·nha fica p-r-ejudicad:a .péla de S. Ex apenas na pairte em que é im-
pera<ti.va. ( M uíto beni ! ) 

O _ S:r. Riberi.X'9 Junqueira (pela andem) - Sr. PI'esidente, las'timo ser 
obrigado a dizer .que não julgo !'azpavel a pr-eferenoi:a a fovor da emenda d10 
nobre Deputado por Minas Geraes, Sr. Irineu Machado . 

O SR. IRINEU MACHADO - V. Ex. quer dar :a concess1ão de .quaes.quer 
outros portos. . 

O SR. RIBE>IRO j UNQUEIRA - Começo declaira.ndo -que o substitutivo da 
Commissão absolutamente não manda dar qualquer .outro porto; isso já é 
disposição do projecfo, que :não se póde alterar em 3" dis·cus-são. 

Quando se tratou· na 2" discussão, a Com.missão, de ac-côrdo, aliás, c-om 
o illustre titular da pasta da Viação, apr-es-entou um substitutivo em .q'ue se 
autorirnva o Gov:enno 'ª faz,er a concessfo do -porto d'e To·r-res, •ao em vez de 
se a pp.rovar :a emenda a,prese:ntada pelo Sr. Deputado D.omingos Masca·renh:as, 
que manda que o Governo contracte, desp-endendo •com i•sso até á quant.ia de 
vinte mil -contos, our-o. 

O SR. 'PEDRO ·MOACYR - A questão já ·não ·está mais entre a imperativi
da·de da emend1a .e os t~rmos do substitutivo; -está entrie a· emenda ~do Sr
Irineu Machado, que ap·enas autoriza a concessão, e o substitutivo. 

O SR. RIBEI~O JUNQUEIRA - Sr . . Presid•ent•e, o subs-tii.tutivo da Cominis
são ·que, e-orno digo, rep1rodµz di·s1positivos approVJad-os na 2" d·isc,us·são do 
projecto, foi apresentado d-e accôrdo com os -desejos do Sir. Ministro da Vi•ação, 
que m'o ,pedi.o expressamente ·e que , depois d•e a•p.prov.ad:a a emenda do Sr. 
Domingos Mascarenhas, de ·novo me p.e.dio que alt•eras·se o proj ecto, no sen
ti-do de autoriza-r o Gov1enno, :nos termos · da J.ei, d·e 1accô-rdo com ·a lettm b do 
Regulamento, a ·conced·er a conNrucção do porto de Torres -e de outros, me
diante concu·rrencia .publica. A di ff.erença, Sr. Presidente, é que no substitu
tivo da Commissão se permítte ao Gov•erno a 11iberd1ade de acção ou para co.n
ceder a ·construcção desse porto ou .pa ra us•ar do regímen da J.ei de ô9 ou 
então ·para ·.o fazer d aindo a taxa de 2 %, ao .passo que :a emenda -do Sr. 
Idneu Ma·chado determina .que o Gov•erno fique autorizado a conc-ed-er •apenas 
de ·accô-r-do com o .decreto de 907, d•es-pende.ndo para isto :até á quantia de 
vinte mil contos, our~o. O suhs1titutivo não 1mantém o systema · adaptado_ até 
agora; permitte que a concessão , dentro do ·systema que nós ·ado·ptamos1 no 
regímen '.es·peci:al, seja feiita pela Caixa E-special dos. Portos do Brasil. 
(Apartes.) 

Eu sei, · Sr. Presidente, •que o. illustre col!ega do Rio Gmnde do Sul, que 
está a me 1apartear, vai dizer •tal vez .qu.e com o substitutivo da Gominis-são 
o ;Gov·erno -não terá a · libe·rdade de dar ·O ,producto .da t.ax.a de 2 %, ouro, 
em garantia ·para - ·construcção deste :porto; entretanto, S. Ex. está equivo
oado , porque o decreto citado determina expressamente que o Gover:no ou 
póde faz.er as obras por administração ou então por me1io de concessão, de 
a·ccôrdo com a J'ei de -1869, com as modificações legislativas foitas ·pela mes
ma lei_ Nessas modificações se dava autorização, Sr. P·I'esidente, ao Go-
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verno para .contractar a construcção do porto como se fei em relação ao porto 
do Rio Grande d'o Sul, como se f.ez relativamente ao ·porto· do Recife e 
cqmo se .tem -feito em relação a diversos outrós portos da Republica. Apenas, 
Sr. Presidente, o que a Commi,s1são d·eterminou no fim foi o s.eguirhe: que o 
Go\,r.erno podia deixár .ao arbHrio de -concessionari·os a decretação da \axa, 
comó 'no contracto dos portos da Bahia 'e outro.s, conforme aqui tev'e iicca
sião ·de explicar o Sr. Carlos .Peixoto . A diminuição da taxa de 2 %, ouro·, 
depende de acto d.o concessionaria e foi isto o ·que a Gommi·ssão quiz pro
hibir ·e to·rnar pate1nte. Nes0sas ·condiçõ,es, a Gommissão, embora conced·endo 
·iluto·:riz·ação ao Gov·erno parn ·adaptar ·o regimen mais conveniente .á con
strucção . por administração ou por concessão, estabeleceu qu·e ·embora as 
obras sejam f,eitas por sua conta, a ·Cobrança das taxas não fica d.ependendo 
de acto d.os co,nces·sio.nari·os. A co'br:a.nça des:sas taxas fica a ·j·uizo d·o Go
yerno; ·porque, como V. Ex . . vê, a taxa não é a·rbitr.ada em 2 %, ouro, mas 
,até 2 %, 'ouro. O que se quiz foi: que ·ella ficasse subordina.d'ª a juízo do 
Governo, até o limite max,imo , ficando ao arbitrio do Governo au.gmental-a ou 
diimi•nuil-a dentro d ·O·S !-imites e.stabel·e-cido1s. hca, porr·an to, o ·pr·óp rio \Jo· 
v·er'no subordi·nado a essa ,-no,rma. '.Q que a Commissão qu iz, Sr. Pr.:;.sidente, 
foi evitar que pudesse haver gue.rra entre os diver.s·o.s portos brazi!.e.iros. O 
Gqverno não .póde _tornar essa reducção dependente dos co.ncessio_narios. Nes
sas condições vê V. Ex. que a Commissão d.e Finanças tem o _di-reito de sus
tentar o seu substitutiv·o e qualquer outra medi.da que o Governo julgue con
veni.en.te, dentro destes limites estabeJe.cidos ·por .lei .expressa. · 

São estas, Sr. 1Presidente, as considerações que me julgo no dever de 
trazer ao conhecimento da Gamara; para que ella v·ote com conhecimento 
de causa. · 

Quanto ·á questão do po!'to de Torres, tanto o pare-cer da Commissão 
de Obras !Public·as como o parecer da Commissào de Finanças dependem do 
voto- do Senad-o; ma.s devo lembrar que tanto o parecer da Com missão de 
Finanças como o parecer da Comm'.ssã·o de Obras Publicas não manda que 
o contracto · seja feito, mas autoriza o Governo a. -contrnctar. E, Sr. Presi
dente, como está no substitutivo da Gommissão, o Governo fica autorizado 
contractar nos termos de decreto de 1911 e esse decreto manda contractar 
de. accôrd·o com a lei de 1869 com as modificações ·Jegis.\at'ivais. e o decreto 
de 1·907. 

·Nessas condições não vejo absolutamente razão para que .os illustres 
co.Jlegas do Rio Grande do Sul pr.efiram votar pela emenda do seu illus·tr.é 
collega o Sr. I-ri-neu Machado. (Mm!to bem; mrú:''O bem.) 

O Sr. Octaw.o Rocltru (pe!a .ordem) - Sr. Presidente, sinto immen
samente ter de d'.scordar do meu eminente collega, .e distincto representante 
de Minas, Sr. Ribeiro Junqueira, a quem tanto estimo e aprecio. 

1Mas ·devo fazér álguma>s· considerações sobre o ·§ 6° do subsfüutiv·o. 
(O ormão.r lê o § 6° do substitutlvo.) 

1P.or outr·o lado, o substitutivo do meu i:listincto collega faz à seguinte 
restricção: 

"A ... não pod·endo nos termos ....... ". 
O art. 4º n. 2, dispõe o seguinte: 
"O producto da .taxa 2 º\º, ouro ... " 
Ness·as condições, essê substhutivo pelo menos não está claro; deter

mina que o quantum da taxa e a cobrança fiquem excluídos do contracto 
das obras, bem c·omo a cobrança do quantum da taxa. . 

Ô SR. RIBEIRO J UNQ UEIRA - Não apoiado. Ap·enas não ' deixa depender 
de concessionarias. · 
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b SR. QcTAVIO ROCHA - Póde ser esta a interpretação dada peio ii
lustre collega, mas tambem a interpretação póde ser dada de modo .contrario. 

A bane-ada do Rio Grande do Sul tem ao s.eu lad·o o Sr. M,inistrn da 
Viáção, que ho·ntem ainda me disse isso, na presença do Sr. Ministro· do 
Interio·r. 1Por -is1so vim pleitear o art. 47 com a emenda. do Sr. Iririeu MaGhado 
que a torna uma autoriza.ção. E queremos que seja autorização, porque 
t-emos absoluta confiança de que o Governo do Sr. Marechal Hermes da Fon-
-seca ·virá ·a fazer a obra. . . 

Foi ella contra.ctada pelo Sr. Mar-echa·l Deodoro; que já para aquelle 
porto dirig:·a suas · vistas, e ser.á agorn feita pelo. Sr. Marechal Herme's da 
Fonseca. · 

1Peço, .portanto, em nome da b:mcada rio-grand-ense, que tem o apoio, 
neste ca:So, do Sr. Mk1istrn da Viação ·e conta com a p-romessa do S•r. Ma-
rechal Hermes·, a ap1provaÇão da minha emenda. (Mui.to bem.) · · 

O ·Sr. Rlaul F1ernamid1es ( *) (iJela or•dJem) - Erà meu propósito, Sr. 
Presidente, ouvfr em silencio todas as exp.\icações concernentes · á votação · do 
orçamento da V,iação, visto c·omo tem sido sufficientemente eluc'dada, mas 
as palavra1s derrad·ei·ras1 qi.!<e E·e<rvimm de fecho ao di,scurso do Sr. · Octavio 
Rocha, ob.rigam,me a quebrar esse propo·s:,to ·e a dec,lara-r da t ribmrn as ra· · 
zões · pelas quaes eu mantenho aqui o vo-to que proferi -no •s:e;o da Commis
são favoravelmente ao substitut:v·o formulado pelo Relator. 

O meu nobre collega representante do Rio Grande do Sul pleiteou a ap
provação da emenda do Sr. Irineu · Machado, em nome do Sr .. Presidente da 
Republica e -do Sr. Ministro da Viação e ,da bancada ri·o·grandense. 

Sou obrigado a dizer as r-elevaMiss'mas razões p·elas quaes divi-rj o da 
bancada rio-graiJdense nesse -caso e do Sr. Ministro da Viação e do Sr. Pre-
sidente da Republica. (Multo bem.) ' 

As differenças entre a emenda pleiteada pelo Sr. lrineu Macl}ado e o 
subs·titu•t·ivo da Commisisão são relevant•es, é verdad.e, ma-s não -são aqu-ellas a · 
que alludiu o Sr. Irineu Machado. 

O substitutivo !'ambem inclue a autorização ·para oatros portos de que 
nã"o cogitava a emli!nda, peidendo o Governo, no .regimen gernl por elle pres
cripto, contractar ou fazer concessão para melhoramentos de por.tos. 

Não divergem as duas emenda,s. no que toca ao regimen, ao modo de di
rigir as obras, po·rque o pa.re-c·er da Commissão esfabele-ce a conc·urrencfa ou 
contracto com quem maiores vantagens offerecer. ·· 

A divergencia, porém. reside no seguinte: a emenda autoriza a despeza 
até 20 mil cont·os, ouro. 

A Commi1s.são aut-oriza a despeza dentro do r.egimen da caixa especial 
( mlilifo bem), isto é, até 20 mil contos, mas sob a condição ·de que O? 
2 ºiº, ouro, a-rrecadados pelb · porto do Rio Grande do Sul, sejam sommados 
com a arrecadação geral da Republica, d-estinados ·a fazer tão ·sómente 
as operaçõe1s. de credito necessarias para as obras. 

Este, Sr. Presidente, é o ·ponto saliente, é o nosso caso, é o regimen a 
que me subornei com a minha bancada ·para o p.orto de Ni.ctheroy, que plei
teei tão ardentemente, porque ·havia necessidade de votar-se uma -obra de 
que tanto carecemos. Repifo, finalizando, que são ,s,oHdas e procedentes as 
razões do meu modo de ver em contrario aos honrados· amigos representan
tes do .Rio Grande -do Sul e que mantenho essa divergencia ainda . mesmo que 
autorizadamente declarem que o Sr. Ministro da Industria. e o Sr. Presidente 
da Republica, aquem apoiamos com toda a lealdade, tambem participam do 
seu modo de ver . 

( '') Este dis.curso não f.oi · revisto pelo orador. 
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O .Sr. Pir.esitdente - Vou submetter à votação o requerimento de pre
ferenda do Sr. Pedro Moacyr para· a 2" parte . da emenda d-o Sr. Deputado 
Irineu Machado, n. 52. 

E' approvado. 

O Sr. Ria'.11füa,el Pinheilro (P'efo o·rdem) - Requeiro verificação da vo
tação. 

·P.r-ocedendo-se ·á verificaçã-o da votação, r•ecorihece ·se .:i:ue votaram a fa-
vor 53 S.rs. Depu•tados e contra 63. · . 

Foi rejeitado o re.querimento d·e prefe.rencia .. 

O Sr. Pr~siidemte - Vae s.e votar o ·iiabst;tutivo da Cemmissão, sob o 
numero 53. 

O Sr. IT\ineu Maelllll1do . (pela ordem) - Sr. Presidente, a Commissão 
offereceu um . substitutivo desde ·o art. 35 até o 48 do proj-ecto, e bem assim 
as emendas •ás 45 e 52. 

Entendo que não era Hc;ito á ·commis·s·ão off.e.recer est.e subs:titutivo a 
artigos do proj ect.o. não alterados ou modificados. 

UM SR. DEPUTADO - P·or que não reclamou antes? 
O SR. IRINEU MACHADO - Desde o primeko dia já o disse da tr:buna. 

Si o não fiz detalhadament·e, .como agora querem os meus illustres colle
gas, demonstraµdo que eram anti-regimentaes, é •porque não quiz usar do di
reito de obstn1cção naque.Jle momento. (Apair1:1es. ) 

Ora, ~r . ·Firesi·dente, a Cornmissão d·eixou encerrar-se o debate sem sup· 
primir, sem modificar, sem a)~ternr ·nenhum dos •artigos-, alguns foram ob
jectos de emendas suppressiv•as ou modifica.tivas. Houve artigos que pa-s1s·a

.ram incolumes na segunda e na terneira discus·s·ã·o, e agora vem a Com
missão e su11prime diversos · desses artigos, cujo.s. textos não são respeitados 
nas emendas substitut.iva·s· ou modificativas. (Apartes.) 

V. :Ex., Sr . .Presidente, co.herente, como é, que já decidiu a respeito da 
emenda Centro Oeste da Bahia, em relação á do Sr. Torquato Moreira, em 
relação ao .substitutivo á emenda n. 122 no caso da Victoria, V. Ex., que 
entend.e 1que as emendas substitutivas da Cornmissão não se podem revestir 
d.e caracter de supç1ressiv·a'S, ha de proced·e·r de ·igual modo em relação a 
es tas. (AparMs.) 

·Sr. Pre·sidente, o nosso Regimento , que é o no•s.so Lobão,. é' clarissimo 
no seu art. 190, § 2º. 

Por elle se vê que S•ó poderão ser modificados os pont•o1s do proj ecto 
que tenham sido - objecto de emendas ou d.e artigos a:!ditiv·o1s,_ Aquillo que, 
no ·correr do debate, não foi assumpto de duvida, o·bjecto de emenda, não póde 
mais ser attingido pela Commissão, é caso julgad-o, materia que a Gamara 
a·dop.tou e que a discussão não indicou como de conveniencia para .s.er modi
ficado. 

Modificar quer dizer alterar, não elii:ninar a fórma, porqu·e eliminar a fór
ma, supprimil-a, não é a.Jterar - 'é dar nova expressão. 

No dir·eito penal temos até a theoria que resolve com a maior · simp!ich 
dade a questão, a theo·ria do.s modos de falsidade, que s·ão tres: 

Alt_eração ou modificação na qualidade ou na quantidade; 
Suppressão ou eliminação tota·l, que não é o mesmo que modificação; 
A:ddição. 
Do mesmo modo , em nosso Regímento, temos as tres fórma•s de resol

·ver : .. su•p;l)rimindo, addihtndo qu -subs-tituünd·o; irnsim, o Reg:men'.o conrngra 
a·s tres esp~cies de emendas - sup·pressivas, additi-vas ou modificativas·. 
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A Commi1s,s·ão póde, como qualquer 0.eputad·o, no corr·er do debate, of
ferecer remendas suppressivas, adf!itivas ou modificat \vas; não póde; porém, 
depois de encerrada a discuss·ão, offerecer ·emendas sinão . substitutivas das 
apresentadas, isto é, póde modificar, não póde addirtar nem supprimir. 

E' theoria rr g'menta1, Sr. Presidente, ·e invoco a autoridade de V. Ex. 
p°ara que, deante da .illegalidade da emenda, que infringe. o nosso Regi
mento, deix·e de submettel-a ao voto da Gamara. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. ~e:dro Moacy.r (pela or dem) - Sr. 
ment.e procedentes as razões e interpretações âe 
duzidas pelo nobre De1putado p-or Minas Geraes . 

Presid ente, 1s·ão absoluta~ 
artigos do . Regimento pro-

Em e-aso algum - e invoc_o, para assim me pronunciar, precedentes re
centissirnos e decisões de V. Ex. ~ em 1caso algum a Commissão póde a·pre
sentar emendas. aos projectos depois de encerrado o d·ebate e sim emen
das modificativas das q_u:e tenham sido offerecidas durante o mesmo debat'e. 

Vem o proj ecto á dis·cussão; ha urna parte que não é eme·ndad.a, que se 
torna dahi por deante inatacavel-, intangível, inviolavel, ,insusceptivel de qual
quer correcção, d·e quem quer que seja. (Muito bem. ) 

A Commissão de Finanças, como qualqu er outra, nãO pôde ter erse odio
so p·rivilegio d.e em endar, por si , aquillo que a Gamara resp·e' tou; entr-et·anto, 
a prnp.ria Com missão. diz, na.s palavras •que pr·ecedern o substitutivo: 

"A verba 7ª do ·proj ecfo e aos arts. 3'5 até 48 do proj ecto, e bem assim 
ás 1emend:a:S taes ·e taes . . . " 

Por essia. fórma. a i.llustrada Commissão s-e arrogou o direito de modi
fic·ar a·quillo que .a Gamara em plenario r-es peitou, aqui\lo em que a Gamara 
não quiz tocar. 

Senhor.es, para que são as dis•cussões. para que são abertos, segundo ·o 
Regimento, dous ou tres turnos de debate? 

P,ara que os Deputados e Gomrnissões aoresentem emendas . 
Este {o periodo , unico, improrogav.el , deni' ro do qual os proje-ctos são 

emenda veis. 
Dá-se, depois , .um dos do.us casos: ou os projectos não soffrem emen

das - e nesta hvoothese devem ser r-e.speitados, tal como sahirarn da con
ceocão de seus autore s e do voto da Cama•ra - ou so'ffrem emendas· de Com
missões ou de o.ua•e.squer Deputados, e podem ser modificadas as emendas 
pelas Gommissões preoost'a:s-, por sua respectiva especialidade, ao estudo 
dos nroj ec"tos que transitam por est'a Casa. 

Eu não sei como se ·póde discutir ess·e assumpto, que é claro p_or si 
mesmo . 

O .substitutivo confessa em termos inequívocos que não só substitue 
as emend:as de ns. 45 a 52, como altera a iestructura, a substancia d<;> pro-
prio nrojecto. _ 

E' çontra 'isto que me revo1to e que a Gamara se deve revoltar, porque 
co11stitue um precedente -perigoso, _ que torna completament-e inutil o tra:Oa:1ho 
Parlamentar. substituindo-o oefo trabaJro a·dditivo , subrei:"ici·o e caviloso da•s 
G_ommissões. que não são mais que orgãos da nossa confiança, mas que 
não nodem ser t11toras da Gamara. 

Sr. Presidente, relemhro o precedente ha pouco 'invo.cado pe1o nobre 
Deputado por Minas. V. Ex. é um homem J.oglc_o, coherente, não tel_TI . . dous 
pesos nem duas medidas (apoiardo•s g eraecS); demais, é um espirito Hberal · 
posto nesta ·suorern.a cadeira, não por uma corrente nartidaria, mas pelo . voto 
unanime da Gamara. Invoco. portanto, .as qualidades d-e V . :Ex . , o criterio que. 
tem revelado nq exercicio de seu cargo e as decisões que proferiu, não ern 
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êasos ·anaiogos., más idenücos, para que o substitutivo não possa ser sub
·met1jdo á \li:>ta.ção da Camara, porque é claramente anti-regiment·al. (M.uito 
bem; inuito bem.) · 

O Sr. João Vespucio (p·ela ordem) - Sr. Presidente, ·era qu·a·s·i inutil 
a rrilnha presença qa tribuna depois das consid·erações que ·a-cabam de s.er 
feitas pelos nobres D.eputados por Minas Geraes e pelo Rio Grande do Sul; 
entretanto, direi .que nós es1tamo.s inteiramente de accôrdo com e.!las e con
fiamos no alto criterio com ·que V. Ex. dirige os trabalhos• desta Casa, para 
·que se não consagre a ma's ruinosa de to·das as doutrinas, aquella que pro
cura, por uma deliberação commissional, anniquillar por completo o trabalho 
de todos 'náis· Deput.ados da Camara. 

O substitutivo da Commissão está ·em flagrante desaccô.rdo com o re-
gimento e não póde ser acceito. . 

Nessas condiÇões, ap·pellamo.s para V . ·Ex. , para a sua inteireza, paira 
ó seu espfrito de justiça, afim de que faça cessar esta anomalia odiosa. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Carlos Maxi/nJlil'ian~ (\pefu. ordem) - · Fali o tarde, Sr. Presi
dente, ·a desp·eito de um aparte do brilhante Deputado pelo Rio de Janeiro, 
que extranhou que não nos pronunciassemos "ha mais tempo. 

Lutador, mais ou menos conheced·or do meu officio, não fão to1o que 
de.s.cubra as minhas armas ao· adversario , a el!e cabe contar.·me a retirada; 
eu, que o vej-o marchar em 1erro. ca-lo-me ·e na occasião propic'.a aponto o 
de!icto , ·a sua falta , pre};aleço,me deli a e . V·enço quando posso. 
· E' natural, é logico em todos os combates que quem_ descobre suas 
forças é um calouro, não sóment.e .nessas batalhas parlamentares corno em 
todàs as da vida. 

E' uma questão arit'hmetica. Cada emenda entrando· no proj ecto em cle
fini1ivo, na redaccão final. foi consrtituti,r artigos. Em ·su-b'stituição esta emen
dá abrange .não só as d·e ns. 45 a 52_ oito. portanto . . como o:s· arts . 35 a 48, 

• que são 14. E' evid.ente que neste substitutivo vão desappare·cer artigos que 
não foram ;akancados TJor emendas: neste cmso é violado o Reg'mento da 
Caisa ·e o uni·co meio de rest·abelecer é rejeHar o substitutivo. 

Ma's não é o voto da Camara.. é o voto da Commis·são de ·Policia, é o 
voto da Me·sa, é um s.eu pronundament·o neces.sario pan curnorir o ·Regi
mento 1qwe é · i1 ·ba·s.e do noss•o trabalho. e si elle não fôr devidament·e res
peitado não sei onde iremos parar. 

Para esse ponto é oue ·chamo a att.enção de V.· Ex. Basta verifí:::ar ---
para "sete emend·a.s manda-se derrubar 13 artigos. E' evidente que derrubar 
artigos oue não foram emendado.s ·é violar o Regimenio. 

Confio no criterio de V. -Ex .. Sr. residente. V. Ex. não póde subrnetter 
ao voto da Casa o substitutivo anii-regimental da omnipotente Commissão de 
Finanças da .Gamara. (Muito bem.) 
l-'Wf"'"l'·,.,,-.-·--

0 Sr. Presífd.ente - A Commissão de Financas, dando .par.ecer sobre 
emendas r·elativas a diversos artigos do oroi ecto de· orçamento da Viação, 
offereceu sobre e~sas emenda·s e artigos um suh!s1titutivo. 

Durante a discussão do ·proij ecto, e ·esta se fez, creio. em du as ou tres 
sess'ões . .. 

ÜM SR. ·DEP UTADO - Mai s . 

. O. $r. Presiidente - ... neríhum dos Srs. Deput~dos· arguiu do con
fraria ·'ª'° Regimento esse substitutivo da Commissão. (Muito. bem.) 

.. 
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Em relaçã-o ás argu1çoes fei·tas .até. o momento de se iniciar a vo.tacão, a 
Mes.a já se •pronunciou, dando ,sua deci são, p1ró O·U contra as opiniões emit
tidas relat;vame nte ·á:s differentes emendas . 

fJs,t·a decisão que a ·Mesa dá ne:s te morn en.t.o está de int·eiro accôrdo com 
decisões ant·eriores e, nom eadamente, em refação .aos co:Jlegios de Portq 
Alegre e Barbacena. · 

A Cornmissão de Finanças havia offerecido emendas· suppr·essivas . da
quelles ins.ti~ u tos mili tares, em flagrnnte contradição com disposição e·xpr0essa 
do Regimento; mas, d·urante a discus·são, nenhuma arguição .se levantou 
quanto ao assurnpto. 

A di scussão foi ·encerrada, e só no· momento da votaçào des·sa emenda 
ieva.ntou-s·e duvida sobre estar ou não a . mesma de ac·côrd-o com o Regimento. 

A Mesa decidio então que a dedsão não ei:a mais de •sua competencfa. 
ProcedJmento contrario p.odia s·er me~rno de sua parte U'll)·a s•urprnsa. 
Corno s·eria possivel dei xar passar as dis·éussões, tcidas as votações, 

para depois no caso de determinada emenda a ·Mesa usar de urna attribui
ção que momento antes podia ser cons·i·derada até como uma .cilada? 

•Foi ness.as condições que a emenda contrnria .ao regimento e ·relativa 
aos collegios de ·Porto Alegre e Barha,cena ' só foi retirada em virtude qe 
requerim·ento offerecido pelo Sr. Dep•uta'do Soares dos Santo·s .• votado pela 
Carnara. Tratava-se, aliás, de emel)da clara, •ostensivamente r~.::onhecida pela 
Mesa como contrari·a ao Regimento, e recebida por ·enga;no. 

·A ·Mesa não pód·e mudar de ·decisão e_ não mudando de decisão . no caso 
oe:currente, está convencida de que mantem sua honra, que é a da impar; 
cia!idade.- (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Irin!eu Mad~aldo (pela ar.dem) - Sr. Preis1i.d·ente, si o .substitu
tivo fô.r declarado oela Carnara ·Corno anti-.regimenta!. todos os interesses 
dos Estados acautdados pefo p.mjecto ficarão salvos (não rJJpoiadois), s·i, 
porém. fôr aoprovado o .substitutivo. uma grande série de Estados fica,rão 
prejudicad:os. - (Nf!.o dipaiadJos . A.partes.) 

A p•rova diss•o está no espectaculo da ·attitude da ba·nca.da do Rio 
Grande do Nor.te e da bancada do Rio Grande do · Sul. E para que enu
merar mais? 

Aoprovado o rnbstitutivo , serão sacrifíca·d.os os pequenos 'Est-ados. (Nãp 
apoiados.) 

· Pergunto a V . Ex. (refe1rindo-se a um reipr:d.,seniante do Rio G'riartdf! 
do Norte): o Es·tad.o que V . Ex. representa o que prefere - o substitu-
tivo ou o projecto? (Trocam-se a,pqrtes.) . 

Aind·a hoje, Sr. Presidente. encontrei na salinha do caM um illustre 
repres·entante do Rio Grande do NO'rte pedindo aos :nossos collegas pre.
ferencfa para a emenda, que salva os interesses CÍaquell.e Estado. 

O s·R. RIBEIR:o ]UNOUEIRA ~ V . Ex. tomou a nuvem por }uno em re-
lação ao outro substitutiv·o. . - · · 

o SR. IRINEU •MACHADO - o orofecto,, Sr. Pr·esid·ente, no a1rt. 35, refe
re-S•e ao Rio de Janeiro; no art. 36, .a S. P.aulo; no .a:rt. .37, a Goy.az; no 
art. 38, á Bahia; no art. 39,, ao Maranhão; no art. 40, ao Maranhão; no 
art. 41. a Pernambuco; no art. 42, á Bahia; e assim por .deante. 

O substitutivo manda custear pela caix:a especial imperativamente, em
quanto manda· fazel·o no § .J º P·Ór ·conta- da mesma Caixa. sob a fórm:a de 
autorizacão . nara is to . oars aauillo. para aquHlo outro. (Apanv·es.) 

Ora, ainda não fomos ao ponto . 
Os artigos do ornjecto mandam fazer estas despez.as oelo·s co.fres ou

blicos. O 1subsütutivo da .·Comrnis1são manda fazer pela Caixa Especial e 
dentro d·e suas forças, o ;que 1impo.rta em tor.itar inexequi~el ·o voto i;l:a Ca· 
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marn. E' que aquelles Estados, a favór de qu.em a Camara extendeu o be
nef>iicio, teriam d·e verifka:r na ·Caixa si eHa tinha saldo, si el!a tinha re
cursos para pod·er realizar ·o seu melhoramenti:r e aquelles que a Camarn 
~mparar com autorização, ·eSS·es irão buscar as sobràs das caixas depois 
de 1balancear as de5pezas ·com a realização dos serviços até 1t ~ora autori zados 
por lei e aquelles que compar.ativamen1e o substitutivo manda fazer, ficando 
port-anto, a cobrnnçça que não existe para esses Estados comprehendid-a na 
segu:nd.a: parte d·o § 1 º do substitµtivo. 

Ahi está, senhores, o segredo e está porque nenhum d.os :Estados, cuja 
pretenção foi amparada ou rntiflcada pdo voto d·a Gamara, poderá ter o 
melhoramento que almeja. O que ·a •Ca;mara conced:eu a es'Ses Estados foi 
um sonho irrealizavel. ·Foi uma rnano.bra d·a Commissão, urna verdadeira 
ertgazopadella. (Proteistos do Relator.) . 

E' bem de ver .que a expressão nada tem de offensiva e é muito par-
lamentar. · 

S·r. Presidente, .com ·estas razõ-es ·e chamando a attençfo da Camara 
par,a o intuito do su:bs·titut-ivo que vae ferir aquelles Estados, cu1ja:s ban
c·adas estão suppondo que o substilutivo favorece o·s mesmos Estados, cha- , 
mo a attenção da Camara p:ara a mystificaçã·o do·s autor·es da emenda e es· 
pedalmente para as bancadas dos Estados a quem e!la vae ferir que pen
sam .que 'votando esta emenda benef.idam seus 'EstadusJ; peço a V. Ex., 
S.r. Pres·id•ente, que, ·consider.ando a emenda anti-regimental não a s1ubmetta 
a votação . 

Faço assim essa emend1a substitutiva e fa:ço assim, s·ob o pretexto de 
que essa aHri'buição é de V. Ex. Como, poiiém, V. Ex. decidiu em con
trario eu me inclino .ante a vontad,e soberana de V. Ex.,. porque tenho a 
rnafor estima e ligo a maior consideração, pela res.peitabilidade pessoal e 
cjo cargo; a:p.ezar de entend·er que essa att.ribuição é de V . Ex. e apezar 
de considerar a:nti-regirnental, é para a autoridad,e d•e V. Ex. que eu appello, 
lançando mão deli a e pedindo esta consulta á Ca~a . 

faço-o, Sr. Presldent-e, em nome de interesses supe·riores e d:igo,, ainda, 
accentuando que não ha na minha altitude o fito de offender a Commissão, 
apenais oppondo manobra a mano·bra, porque, si ha aggreslsão aos interes
ses dos Estados salvaguardados pela · emenda, eu me oppünho a essa 
·aggressão, ao subrsütut.ivo, que fere os mais vitaes interesses dos Estados 
cujas pretenções são assim .sophismadas, são assim adfa.das pelo s:ubsfí
tutiv·o. 

O Sr. Ribeiro Junqueir>a (pela ordem.) (*;) Sr. Preàdente, preli-
minarmente e ·conf,iando, mais d.o que ninguem, na impardalidade com que 
V. Ex. p.resi·de aos trabalhos da Gamara, devo d.izer e fazer sentir que 
o requerimento do Sr. Iri.neu Machad·o., tal qual foi formulado, não pó'de 
ser submettido ao voto da Canrnra. · 

-E' ·exacto que o substitutivo da Commissão alcança emenda:~, corno, 
por exemplo, a de n. 45 sobre a verba 7ª, a de n. 4'6 sobre o· §. . . a de 
n. 48 sobre a rubrica 7", a de n. 50 rnbre o art. 47. ·a de n. 51 sobre 
a rubrica 7", e assim por diante. 

E a essa!s a Commissão já negou preferencia e negou porque entendeu 
que e!la:s não ·podiam se·r votadas s•ern o substitµtivo. 

V. Ex. comprehende que não s·eria licito deixar de votar o substitutivo, 
em rei.ação a ·essa'S ·emendas. porque seria uma suroreza oara todos nós, 
que votámos contra as emendas, porque estavam incluidas no substitutivo. 

(*) Este di&1ç_urso. nãó foi revJs.to pelo o:rnfor. 
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O pedido do Sr. Irineu Machado podia referir-·se tão sómente ao artigo 
::lo· proj ecto rnbre o qua.J nã.o houve emendas; solbre os outros . absoluta
mente, não. 

o SR. PEDRO MOACYR dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA -- A's emendas que mandam modHicar as 

disposições do projecto, ás emendas e ás disposições, que ellas deviam 
modificar, foi que a Oommissão ap.res·entou um substitut-ivo. E, em relação 
:;i essa parte. é · fó.ra de duvida que, ·nos termos do Regimento. nem a Ga
mara tem força de evHar a votação ·do substitutivo; apenas·, póde votar em 
relação a artigos sa:bre os quaes não houve emendas.. Sobre os outro·s, 
abs·olutamente, não. 

D.ada esta explicação de ordem .regimental, julgb"me no dever, pela 
l·ealdade com que eu e todos os companheiros de Co.mmi·s·são temos tra
tado os nossos col!egas, de dar uma explicação á .Gamam dos Srs. Depu
tados. 

O $Ubsiitutivo da Gommis,são inclu-iu imperativamente toda~ as dispo
sições que foram votadas em 2ª discussão, com caracter de iinp.erativas e 
concluiu, na fórma de autorização, todas aquellas que foram da.das em fõr
ma de autorização_ 

O iHUS'tre .representante de Minas Geraes, como que quere.nd·o (eu é 
que tomo a liberdade de dizer isto) illudir a opinifo dos represestantes dos 
diversos E~:tad,os, chamou a attenção d•elles, d·izendo que o subs•titutivo vi
nha prejudicar as emendas em relação a esses Bstados. 

Ao contrar'o . o substHutivo vem fa.cilitar ( dpora.dos) as dispo·sições 
votadas. O art. 36 autcmiza o Governo a d·es·pender até 60 contos com os 
es.tud.os d:o po.rto de Gananéa. mas não au:to·riza o Governo a fazer opera
ções de credito, ~em a abrir os neces,sarios credHos. O art. 37 autoriza o 
Gov.erno a · auxiliar a,, obras. com 100 contos, mas não autoriza a abertura 
de credito, nem a fazer as neces1sar-ias O'perações de credito. Nas meflmas 
condições o art. 38, em relação ao Estado d.a Bahia, o art. 44, em relação 
aó Estado do Rio; o art. 45, em relação ao Estado do Piauhy. 

Nenhum de!les autóriza o Governo a abrir creditas, nenhúm del!es 
autoriza o Governo a fazer op.ernções de creditas. Entretanto, o substitutivo, 
mandando que ·estas verbas corram pela caixa especial das Obras do Porto, 
tem .outra disposição que autoriza emprestimo·s complementares para sa
tisfazer a esse serviço d·eterrhinado na emenda. 

Vê-se. por conseguinte_ aue, ao contrarfo do aue disse o nobre Depu
tado por Minas .• a Gomrnissão foi quem zelou .Por aquillo que ·p.as.sou na 
Gamara; foi quem bem interpretou a votação em 2ª dis•cussão, dotando o 
Governo da verba necessaria . para fazer o serviço. 

A emenda não permittia que se fizess.e operações de credHos.; seria, 
portanto. uma medida de ·lettra morta, urna medida platonica .. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que a Gornmissão·, ao contrarioo dessas 
al!ega·çõérs 9ophisticas do nobre Deputa.do; e com o fim de alcançar aquil!o 
que S. Ex. não r .odia akançar abertamente, a Gommissão , dizia eu, úsou 
da maxima lealdade para com os seus companheirns de Çamara. 

A Gornrnjssão apella para a Gamara, pedindo a ap·p'rovação do substi
tutivo. (Mulito bem.) 

O Sr. Ciarlo.s Maxilmiliauo (pela. ordem'> - Sr. Presidente. tenho ape- , 
nas enorme pezar de verificar que o i!lus•re Relator da Commissão de Fi
nanças nã-o . sabe o que escreveu ou o que ·a.ffirrnou. 

S. Ex., justificando a contradicção palpavel do seu substitutivo que 
começa, corno bem accentuou o nobre !Deputado, Sr. Irineu Machado, taxa-
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tiva mente e depois a,utorizando , S. Ex. declara que não fez mai·s do que 
respeitar o voto da Gamara. . 

Peço licença para ch amar a at<tenção do meu illustre co llega para 
aquJllo que S. Ex. mesmo es·creveu. 

Quanto á verba para o porto de J'orres, não se tra ta va de uma au· 
tor·ização. 

O SR. RIBEIRO JUNQUE IRA dá um aparte. 
O SR. CAR LOS MAXIMl'LIANO - Não s·e a·trapalhe; S. Ex. não di:sse a 

verdad.e e esM ·agora atrapalhado. (Apari'l!s. ) 
' o SR. PRESIDENTE - Attenção ! ' 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Eis ü que a Camara votou: "O Go11er1vo 
contractará." Não é uma autorização. 

· UMA voz - E' im perativo. 
O SR. CARLOS MAXIMIÜANO - E ' .imperativo. O no·bre Relator, no seu. 

su·bstitutivo, di·z: "O Gov erno /1ica aulo:riz aJ.do ." 
Logo, o nobre .Oeputa·do não respeitou o vo to da Gamara. 
S. Ex . devia traduzir o pensamento da .Cama1•a, ·que é esté: "O Governo 

contractará". 
O nobre Deputado diz, porém, no 1substitutivo: "D Governo fica · auto-

rizado." 
Opponho o 1Sr. Ri beiro Junq·ueira ao Sr. Ribeiro Junqueira . 
O .que affirmo é i.rrespondivel. 
O nobré üeputado cumpriu ü . voto da Camara: substituiu uma di:spo

sição por outra (m1u/Í!l'o beiin). 

O Sr. R a phael P!i:nheict•o (pe1~a ordem) - Sr. Pre~id ente , pedi a pa
lavra, si b em que vá ao encontro de muita gente que anda a pedir que 
passe de·pressa e.sole quarto de hora, para que a v·btação n,ão se faça. 

Eu, si .me esforcei em dar apàrtes, apoian:do a iMustre Con1missão d·e 
Finanças no momento em que é qua:si leader d-a bancada fi.o-granden:se o nãü 
menos i!Iustre .Oeputado por Minas, :Sr. Iri·seu Machado . 

(Mwitos apantes inteirrompem o orador áuranve alg1ms mom'eintos· O ·sr: 
· Presiderrte, fazendo soar os tympalnos, reclama attençà,o.) · 

O SR. IRINEU rMACHADO - Dedarou-se que a mi1s1ha · emenda estava 
de accôrdo com o .Marechal Hermes e o Sr. M'inistro da V:iaê;ão e, no en
tanto. V. Ex. votou ·.contra. 

O SR. RAPHAEL .P1NHEI-RO - Acho que es ta declaração não podia ser 
feita . O meu .honrado collega pelo Ri.o Grande do Su·l rnã·o diss·e isto. 

Demais, Sr. Presidente, si votass.e contra o .Mfoi·stro ·da Viação e contra 
o Sr: Presid.ente da Repuhlica, estava cumprindo o meu dever. (Apartes.) 

Affirmo que o honrado d eputado p-elo. Rio Grand·e do Sul não disse 
s'emelhante cousa. O que .. se pretende é, por este meio, arra-nc.ar o · voto 
da Camara. ' 

UM SR. DEPUTADO - A Camara inteira ouviu a dedaraçã:o do De•putado 
pelo Rio Grande do Sul. ( Tro'c11Jm·se viditento1s apanbes e'lltre o orador,, o 
D f'putado peto · Rio de .Taneiiro, Maunic•'o de Lacerda e 0 1utror; Srs. Deputados.) 

O SR. IRINEH MACHADO - Precisamos de 0ca•lm a , meus collega:s. (Riso.) · 
O. SR. ÜCTAVIO RocHA --:- Não fiz tal declaração . 
O SR. RAPHAEL ,PINiH -E IRO - O ·nos·so · iJ,J,ustrie c.o.Jlega, · Deoutado Sr. · 

Octavh 1Roc·ha acaba de declarar não ter di to semelhante ·cousa. (Cont inuam 
ds apartes.) 

O SR. PRESID ENTE - Peço aos nobres D eputados que não ·interro mpam 
o orRdor. 

· O SR. RAP HAEL ,PrNHEIRO - Quero dedarar aoenas o seguinte: si' sós 
não · votarmós · o s•uhsiituiivo, imp1Jicitl!mente iremas dar á 1eínen:da relativa ., 

I 

i 
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ao porto de Torres aquiMo que · o nobre .Deputado, S1•. lrineu · Machado quiz 
combater, isto é, a imperatividade dest·a autorização. Mas aind-a h~ um 
recurso em que o meu nobre amigo e Cyreneu em -certas campanhas d1esta 
Casa, o Sr. J osino de Arauj o, armou-lhe um su•ppr:im1a-se. 

·Continúo a dizer, dentro desta Casa,' -antes de ser um Deputado regio
nal, não ·sei, si por muito haurir os ares desta Cap·ital, acho que sou, antes 
de tudo, Deputado · da Nação Brasi11eira. (Apoiad'o.s. ) Voto, .portanto, e digo 
d'esa:ssombradamente, pe].o substitutivo da nobre Commissão, certo de que 
estou ser.vindo o-s interesses da Nação e não os do Sr . Irineu _Machado. 

Assim procedo para que s-e não diga que não tenho a coragem de as·su
mir, do alto de.sta tri>buna , a res·ponsabilid_ade absoluta do que penso em 
uma questão em que se joga com a dignidade de cada um dos Srs. Deputados. 
(Muito bem; mui to bem). 

O Sr. Pireis de Ca1r'Valh:o ( pe'la ordem) - Sr. Presidente, não venho 
de fender interesses particulares, sinão defender inter-eisses inherentes ao 
mandato que me . fôra c·onferido pelo mel! Estado. Voto contra o substitutivo 
pelas razões que ·passo a expôr. (Sz~surro.) 

O SR. PRESIDFINTE - Attenção ! Observo aos no·br:es Deputados que ha 
um orador na tribuna. -

o SR. PIRES DE CARVALHO - Sr. Presidente, voto contra o •Substitutivo 
como Deputado bahia.no, porque na redacd.o do projecto par·a a terceira 
discussão , em virtude do voto express·o da Camara, fo.i consagrada ao Go
verno autorizaçãü .inc.ondicional para d:e sp-ender ... 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. explicará isto. 
O :SR. PIRES DE CARVALHO - V .. ·Ex. vae ouvir a explicação, quer gram

matica>lmente, quer juridicamente, quer parlamentarmente. (R-&so.) 
O SR. PIRES DE CARVALHO - O .nobre Depu!ta·do vae v·er que, quer 

grammatical, quer jurídica, quer parlamentarme·nte,, eu tenho ·ra'Zão. . 
f .oi dada uma autorização incondi.cional ao ·Governo para despe nder até 

a quatia de 50 :000$ com a desobstrucção do ri ó Sergy-mirim , na cidade de 
Santo Amaro, -de onde sou filho; foi dada ig4al auto·rização, sem condi
çõe<S , par !! gastar até 100 :000$ nos melhoramentos do porto de Itaparica, 
lambem na minha berra; entretanto, pelo sqbstitutivo 'da Commissão, essas 
autorizações, que ·são d'irectas, per-emptorias, immediatas, ficaram subordina
das a uma condição, que é utopia , convertendo-se a providenda em simples 
menção ·da sua ·necessi·dade por parte da Gamara. 

A Commiissão -diz que a despeza -se terá de fazer por conta da caixa 
das obras dos serviços dos portos. Ora, os recursos da caixa estão preliminar
mente esgot f!dos pel•a Commis•são na applicação que Jhes é destinada ·e :não 
poderão chegar para os mel·horamento·s do Sergy-inirim e do porto de Ita-

. parica, obras de grande necessidade para o meu Esta.do. 
O s ubstitutivo , :indo prejudicar, com essa c.Jausula que contém os in

teresses do meu Estado , fa z com que 1não me seja passive! deixar d:e decla
rar que voto contra elle, pela razão superior que a-caibo. ·die apresenrar. 
(Muito bem. ) 

O Sr. Pr-esidcm.t.e - Antes de dar a palavra ao nobre -Deputado, devo 
declarar que, tendo sido votada urgencia para discussão das emendas do. 
Senado ao proj ecto de fixação da força naval , a seS<São de ho·i e vae até ás 
6 horas. 

Tem a palavra, p-ela ordem, ·o Sr. <Deputado Souza e Silva . 
O SR. SouzA E SILVA (pela ordem) - Sr. Presidente, com profundo 

pezar, ,d:eixei d'e acompanhar o chefe da minha bancada na vota§ão da emenda 

, 
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do Sr. Irineu Machado; em satisfação a S. iEx., aos meu·s companheiros de 
repr.esentação e ·á honrada Commissão de Finanças, peço licença para en
viar á Mesa minha declaração. 

Vai á M!')·Sa ·e é lida a seguinte dedaração de voto. 

Declaro que votei a favor da emenda do Sr. Irineu Machado ao artigo 
47 do projecto n. 173 B, em consideração da importancia capi~tal do porto 
das Torres sob o ponto de vista da no:ssa defesa naval, por offerecer ·ella 
a base · naval indispensavel de que necessita a Marinha no extremo · sul 
do littoral, e por 'julgar não dever a desp·ezà c·om esse melhoramento ficar 
adstricta á renda da caixa especial dos portos, mas sim ser cµsteada por 
verba especial, que seja suffidente. 

O Sr. P.X'esideiJJ.!te - Vou submeHer á votação da Camara o requeri· 
mento do Sr. De.putado Irineu MIRC!hado. 

O SR. ·IRINEU MACHADO - Perdão; ha ainda a emeinda suppressiva do 
Sr. Deputado Josino Arauj-o; tambem tem preforencia. 

O Sr. Pre.s.iden.te - Rejeitada a emenda suppressiva, proposta pelo 
Sr. Deputado Irineu Machado, ipso facto estão rej eitadws todas quantas 
emendas suppressivas da mesma disposição tenham sido apresentadas. 
(Muita bem.) 

O Sr. Pedro Moacyr (pe:la ordem) - O requerimento do Sr. Irineu 
Machado firma-se no ·seguinte: V. Ex., n'ão Jendo querido deddir sobre a 
anti-regimentalidade da emenda substitutiva, app-ellou para a Camara. 

V. Ex., Sr. Presidente, foi o primeiro .a reforçar a argumentação do 
Sr. Deputado I;ri:neu Machado, invocando o. exemplo fornecido pelo que 
se deu com a emenda do Sr. iDe·putado .Soares dos Santos. V. Ex. lembrou 
no pequeno speach que diri.g.io á Camara, justificativo d.e sua attitude, que, 
se .estas ·o·bjecções contra a regimentalidade da emenda houvessem sido 
apresentadas durante a discussão~ p.oderiam ser tomadas em consideração 
pela Mesa (vou resumir lealmente a argumentação de V. Ex.) ; mas, tendo 
sido ap·resenta·das depois de encerradas as 1'º. 2ª e 3° discuslsões e a dis
cussão do parecer so'bre as ernenda·S offerecidas em 3ª, não era mais op
portuno que a iCarnara se manifestasse; e a p·residencia se recus.ava a re
tirar a emenda. 

Foi ·este ·o po·nt·o de vista em •que IV. Ex. se collocou. Lembro a V. Ex. 
que no ·caso Soares dos Santos já estavam encerradas a!S discus.sões, já 
estava pendente de votação a emenda," como agora, e V. Ex., ·então, que 
fez? 

Refrr.ou a emenda. 
o SR· PRESIDENTE - Attenção ! o· nobre Deputado esta positivamente 

enganado. . 
ü SR. PEDRO MOACYR -- Não retirou a emenda? 
O SR. PRESIDENTE - A •Mesa não retirou; submetteu o reG[Uerimento 

do nobre Deputado Sr. Soares dos Santos ao voto da Camara. (Apoiados.) 
O SR. PEDRO MoACYR - Não estou enganado. 
V. Ex. retirou a emenda, ror que? Da sua duvida appellou para a 

Camara; e a Camara, consultada por S. Ex., entendeu que a emenda 
devia ser retirada. 

A verdade é a seguinte: esta emenda era considerada como anti-regi
mental, não se protestára durante a discussão. 

Quando foi retirada? Por occasião da votação'? (Sussurro.) 
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Deixemos passar o barulho· (Apartes.) 
Estou ser.do desencambado. (Sussurro.) 
Devo p.oupar os meus pulmões. (Pausa.) 
O SR. ·PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos) - Attenção ! 
O• SR. PEDRO MoACYR - O .requerimento, portanto, .do Sr. Irineu Ma· 

chado tem toda a procedencia. Ass·im como de outra vez a Gamara con· 
sultada respondeu que a emenda podia :S.er retirada, isto na hora da v-o
tação, assim tambem ago~ra a .Camara,, já que V. Ex. não quer decidir, 
pôde ser -consultada. V. Ex. pôde appellar para a ap.reciação da Camara. 
Isto não signif.ica que não tenhamos confiai:iça em V. Ex., que semp.re para 
nós tem ges.tos-, palavrns quasi oraculares. .Mas, -como é V. ·Ex. mesmo 
quem se é:lemitte da funcção · de decidir ... 

O SR. IR1NEU MACHADO - Declina. 
O SR. PEDRO Mo:AcYR - ; . . . quem declina, como bem corrige o meu 

illustre ·collega, dessa .incumbencia, que é reg-i•inental, que é peculiar á sua 
funcção e prefere ap.pellar para a Camara... (Pau>sa.) 

O requerimento do Sr. Deputado frineu Machado pede que V. Ex. 
consulte á Camara, diante de cuja soberania nós todos no·s. inclinaremos, 
se ·permitte que seja retirado o substitutivo d:a Commissão por ser con
trario ao Regimento. (Mwi.to bem.) 

O Sr. P -reSIÍlden.te - O Sr. Deputado Irineu .Machado requer que seja 
retirado o :Substitutivo offerecido pela Commissão de Finanças. 

Os senhor-es que approvam o re·querimento, queiram levantar-se-
(Pau.sa.) · 

1Foi rejeitado. 

O Sr. Irineu Maiahado (pie-la ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-s'.: á veriLc:::ç ão d1 votação reco·nhece-se que o requeri
mento foi rejeitado, tendo votad.o a favor 7 "Srs. ·Deputados, e, contra, 88, 
total 95. 

O •Sr. Piresliidente - Não ha numero. Vai-se proceder â chamada. 

O Sr. Irineu Ma;chwdo (pe;[a ordem) - Sr. 1P.resiidente,, pedi a pa
lavra para consignar que não ho-uve .numero, ap.ezar de eu es;tar pre
sente 110 recinto po·r occasião da_ votação. 

O Sr. Raul Veig.a (2º Secreta~'i'o, servindo 'de 1 º ) proc.~de á chamada 
dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, respondem 98 Srs. Deputados. 

O •Sr. P ·resliidient·e - Responderam ·á chamada 98 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se p·ros1eguir nas votações. 

Continuação da votação do projecto n. 173 B, cie 191-2,. fixando a des
peza do Ministerio da Viação e Obras Publicas (com emendas) ( v1de 
Sessão ele 29 <le avulso n. 173 C, de 1912) (emendas ns. 45 e segui:ntes) 

D eze·inbi·o ( 3" discussão) . 

O Sr. Presiidente - Vou :submetter a votos a emenda· 
n. 45, cuja votação ficou interrompida hontem. 

Votação da seguinte emenda sob n< 45 do Sr. Joaquim Pires: 
"Verba 7" - Obras federa:es no$ rEstados: 
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.Supprima-se, devendo taes despezás correr por conta da Caixa Especial 
da, Inspectoria Fed.eral de Portos, Rios e Canaes. 

Assim: 
Accrescentem-se ao art. 48 as dotaçõe-s alli especificadas. " 

O Sr. Presi1de·ll!te - A esta emenda e ás de ns. 46 a 52, Gommissão 
o.ffereceu o seguinte substitutivo: 

Art. O Governo .custeará pela Caixa Especial de que trata o de-
cretó :n, 6.368, de 14 de fevereiro de 1907, a Inspectoria de Portos, Rios e 
Can·aes, e -bem assim . as obras e _melhorament9s de portos e dos navegav.eis 
já iniciadas, despendendo: l 00 :000$, com o porto do Maranhão (pessoal e 
material); 300:000$, com os portos do Ceará (pessoal_ e material) _; 
386 :000$, com o pessoa·! e material do . porto de N~tal; 377 :000$, com o 
pessoal e material do porto de Cabedello -; 289 :000$, com o pessoal e ma
terial dos portos; barras, rios, canaes e cáes de Santa Catharina; 200 :000$, 
com o pes-soal e material da barra e porto da Laguna; 100 :000$, com o pes
soal e material dais. obras do canal da Laguna e Ar.aranguá; 200 _:000$, com 
o pessoal e material da barra e porto de Itaj ahy; 300 :000$, com o pessoal 
e material do porto de _Corumbá; 300:000$, obras complementares do porto 
de Paranaguiá (pessoal 'e material); 100:000$ com O•S melhoramentos e dra
gagem do porto d-e Antonina; 440 :000$, com a desobstrucção do rio Pa

. racatú, da ba-rra de S . . Franc-isco até o porto de Burity; 200:000$, com a 
continuação da rectificação, desobstrucção e dragagem ·do rio Paraguassú, 
no Estado da Bahia; 300 :000$, com ·os melhoramentos do _porto de Amar
ração, no -Piauhy, e 200 :000$, -com ·o porto de S. João da . Barra, no Estado 
do Rio de Janeiro. . 

§ l.º Por conta da mesma ca-ixa, fica o Governo autorizado: 
çi:) -.a fazer os stervi·ços neces1sarios de dragagem -na•s reprezas. do rio 

Muriahé (Estado do Rio de Janeiro) bem -como a desobstrucção e limpeza 
dos rios da baixada noroéste do -Estado_ do Rio, m:mi-cipios de :Macahé e 
Campo1s, e bem as·sim a promover a desobstrucção dolS rios Sarit' Anna, São 
Pedro, Santo .Antonio e ~Guandú, no mesmo Estado e limites destes com o 
Districto Federal; 

·b) ·a mandar fazer estudos para melhoramentos dos portos de S. Se
bastião e Cananéa·, no Estado de S. Paulo, despendendo até á quantia de 
60:000$000; 

e) a auxiliar a .dragagem e melhoramento do rio Cuyabá com a quantia 
de 1'00 :000$000; . _ · 

d) a despender até á quantia de SÓ :000$, com a deso·bstrucção e recti
ficação do leito do r.i,o S('!rgymirim, na e.idade de Santo Amaro, Est.a_do ·da 
Bahia, con'Cluindo as obras ora paralysàdas;• · -

e) a mandar concluir os estudos do porto de S. Luiz do Maranhão, 
despendendo par.a esse fim até a importanc-ia de 300:000$000; 

f) a des·pender até á quantia de 400 :000$, co:m a acqui·sição de ma·is 
uma draga ·de urgente necessidade para acudir á remoção das arêas que 
invadem cada vez mais o porto, respectivos ·batelões e rebocador par-a o 
transpo.rte d0is ·product6s da dragagem, em S. Luiz do Maranhão; 

g) a despender aPé á quantia de 200:000:ri, com o serviço de desobstru
cç-ão -d.o lei-to do . rio Goyana·, no Estado d.e Pernambuco, comprehendido 
entre a barra de Pontinha e á dd.ade daquelle mesmo nom·e; podendo· des
peflder mais a quantia de 50:000$ se aquella pr.imeira importancia fôr in-

. sufficiente para estender aquelle melhoramento até Iguaras1sú; 
h) a deispéni:ler até 100:000$, com as obras de protecção á,s margens da 

ilha de Itaparka, munici·pio do mesmo nome, Estado da Bahi·a, de ·accôrdo 
com os -estudos Já realizados; -
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i) a despende!' ·aVé á ·quant~a de 100:000$ com a .aberttirà da barra 
commum das lagôa·s Norte e Manguaba, no Esta.dà de Alagôas, bem como 
a de•sobstr.u-cção .dos rios princiopaes que nella es.coam; · · 

j) a .corntrac~ar com quem mais vantagens offerecer, a· desobstrucção do 
canal de ·Mia•caJié a Campo·s, podendo despender até á · quantia de 
300:000$000; 

· k) -a mandar conistruir um cães no porto da cidade de Therezinà, Es
tado do Piauhy, para o serv.iç.°' de atracação de va·pdres que demandem 
aquell!a ddade, de accôrd-o com os estudos j1á feifos , para o que poderá 
despender até 200 :000$000; · . 

l) a ·promover a :d-ragagem e d.eso·bstrucção do .canal d.o rio Capiberibe, 
entre a ponte do -Recife e a •Ponte dos Coelhos1, podendo despender até 
150:000$, por .conta do porto d·e Recife. . · 

§ 2. 0 Desde que os recursos lhe ·permittam, o Governo providenciará 
par.a a immediata exeêução das obras neceSJsaria~ á conclusão dos melho-
ramentos ordenados no art. · ' 

. § 3. 0
• Po·r conta da me•sma ·Caixa Especial e nos termos do de·creto 

n. 6.368, de 14 de novembro de 1907, o Gov•erno poderá promover a con
strucção do porto de Nictheroy, despendendo com o mesmo até 12 . 000:000$, 
e bem as·sim as obras de melhoramentos de portos, rios1 navegavei•s, J.agôas 
e canaes da Republi.ca, que julgar mais urgentes e uteis. _ 

§ 4. º Para reforço das quantias proveniente~ das operações de credito 
feitas. de accótdo com o art. 3º do decreto n. 6. 368, de 1907, poderá o 
Governo fazer operações compJ.ernentares, .cujo serviço de juros e amorti
zação não ultrapasse a dotação anmial de 1. 500 :000$000. 

§ 5. 0 Das operações de credito resultante da autorização · contida nó 
§ 3º, sierão applicadrns pelo menos 20 % nos serviços de rios rnavegaveis e 
C·anaes nos Esta.dos não dotados de alfandegas. 

§ 6.º Nos termos e de ·accôrdo com a tenra b do § ·Iº, art 2º __ do re
gulamento approvado ·pelo decreto n. 9.078, de 3 ·de novembro de 1911, fica 
o Governo ;mtóriza-do a conce.der, mediante concurrencia publi·ca ou a quem 
maiores vantagens offerecer, a construcç.ão, -uso e gozo ·dos1 portos de Torres, 
no Rio Grande ·do cSul; Iguap.e, em S. Paulo:; Caravellas, na Bahia, ·e quaes
quer outros', que julgue de co·nveniencia, .não pod·endo , porém, nos 'con
tractos de ·concessão, tornar dependentes dos mesmos a cobrança e o 
quantum de taxa a que· se refere o n. 2 do :act. 4º dü decreto n. 6.368, de 
14 de novembro de 1907. 
l:".!'P- -

0 Sr. Dom;irngois Mais·c.aJrenhas (pe.~a ordem) - Sr. Presidente, venho 
apena:,i ·p.edir a V. ·Ex. se ' .digne de submetter a votos o substitutivo . da 
Commissão de Finanças, menos na parte em que se diz·: " . . . porto de 
Torres, no Rio Grande d~ Sul." · 

O Sr. Peclro Lago (fpeLa ordem) ~ Sr. · Presidente, venho r.eqµÚer a 
V. 1Ex. que haja -de submetter a votos, r-or ·partes, a emenda substitutiva 
da CommisSlão de Finanças. . · 

.. Eu .desejaria que, itm primeiro lugar, d:eli·berassemos sobre o ·artigo 
e depois sobre os paragraphos, separadamente. 

O .Sr. PTesiLde1~te - V. Ex. pede .que sejam votado.s separadamente 
os ·paragr.aphos!? · 

O. SR. PEDRO LAGO - f-:n rrime ' ro lugJ r os arti.gos e depois, lambem 
separadamente, os paragraphos·. 

Este meu requ erimento, além do -:!irei.to qt:·e me a~si·ste, fond.ado no Re· 
gimento e praxes da Casa, no momento, tem toda a proced·encia. 
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Tenho o m-ax1mo interes'se em que seja rejeitado, no substitutivo ó 
'a;:agraoJJo ·-iue diz respe. to a ve·r·oa votada para a desobst.rucÇão do l~ho 
do rio Sergymirim que banha a cidade de Santo Amaro. 

Sim, Sr· Presidente, porque desejo que a verba des.tinada para estas 
obras seja des,tacaida do Cofre Geral :e não da Caixa Es·pecial que já est.á 
esgotada . 

.Desejo para as obras do rio Sergymi-rim a mesma :sorte, o mesmo di
reito que para as obras do porto de Torres. 

O SR. RAPHAEL !PINHEIRO - Porque nós tambem somos. filhos de al-
Jemães... · 

O SR: PEDRO LAGO - Não; porque somos filhos1 do· mesmo paiz. 
Acreditando na coherencia da Camara, es·pero que o substitutivo da 

Com.missão, na parte que diz r·espeito ao ri-o Sergymirim, seja rejeitado. 
(Muito bem.) 

O Sr. Raul Oa.rdoso (pela orld.em) - Sr. Presid·ente, venho requerer -
ô V. Ex. que o substitutivo seja votado com exclusão d·a leltrn b do 
§ 1º, .afim de que prevaleça a disposição do art. 36 do projecto relativamente 
ás o'hras d-os portos de S. Sebastiião e Can-rn~a. ( M'llito bem!) 

O Sr. Pir1es d·e C:alrtval:h10 (*) (pe.fa m1dem) Sr. Pres[,dente, o sub
stitutivo diz que os arts. 35 até 48 serão redigidos· pelo modo que elle 
d·etermina, mas a•co.ntece que o .substitutivo não abrange sónir.rit<; os artigos 
affe.ctad·o•s ·pelas emendas sujeita.si ao voto da .camara. 

:Requeiro, pois, a V. Ex.,· que sob_re os artigos affectados. por essas 
emendais . .. 

O .SR. PRESIDENTE - A Mesa comprehendeu ·perfeitamente o requeri
mento apresentado pelo nobre ·Deputado e apenas lhe pede que, de accô r;do 
com as praxes, determine, no !!lubstitu tivo, quaes aos ·partes .relativas a cad.a. 
um dos artigos a que se refore. 

O SR. 'PIRES DE CARVALHO - Os arts . .35 a 45 não affoctam o subsfr 
tutivo nem estão .neHe comprehendido1s,, 

Portanto, requeiro a V. Ex. que consulte á Ca)llara si concorda que, 
so-bre as materias nelles comprehendidas, preval:-ça o que 1°oi approvado em 
2ª discussão. · 

As :emendas apresent!l'das, sobre as quaes a Commisisão ,fallou, se re
ferem ao ·ar.ts. ·4'6, 47 e 48. 

O Sr.; Presidenfo - Attençào ! O Sr. Deputado Pi rês de Carvalho 
.disse que o substitutivo não se r.efere aos art!I. 46, 47 e 48 e requer que 
elle seja votado, salvo ais, partes ,i:el.ativas a estes artigos. 

O SR. PIRES DE CARiVALHO - Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Pedro Lago requereu que o sub

stitutivo fos•s.e votado por ·p.artes relativa9 a cada um dos artigos e para-
graphos . . 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Perfeitamente. 
O SR. •PRESIDENTE - O Sr. ·Deputado Domingos Ma•scarenhas requereu 

que se fizesse a votação do substitutivo, 1sa1vo na parte relativa ao porto de 
Torres. 

O Sr. Far:i-a 1So111tio (peila o·rd.em) ~ Sr. Presidente, requeiro que na 
votação do •substitutiv·b seja exceptuada a dispos!ição do § l º do :art. 58 . . 
lettra J, mantida a relação que est·á no projecto n. 173 G, art. 44. 

(') Este discurso não foi r evisto pelo orador. 
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O Sr. Presliide:rute - O Sr. Deputado Faria Souto reqiuer que se voté 
o s·ubstitutivo, salvo a parte relativa ao art. 44, preferido este á )ettra ) 
da ·§ 1º . 

O Sr. Deputado Raul Cardoso requer que. ·se vote o subis.ti tu tiva, salvo 
a patte que se comprehende so·b a lettra B. 

Vou subrnetter a votos o subs~titutivo, nos termos do requerimento do 
Sr. Deputado Pedro Lago. 

Vou submetter .a votos o § 1º do substitutivo, salvo a lettra B, conforme 
requere u o Deputado Raul Cardoso. 

O Sr. Pe1da•o L a.go (P'ela ordem) - Sr. Presidente, requer( que· V. Ex. 
submettesse s:eparadametne a votos o substitutivo, nos .seus a_rtigos, para: 
grnphos e alíneas. 

O Sr. Pre~idente - A Mesa não ouviu o· nobre Deputado _se referir 
a a-lineas, additamento que faz agora ao seu requerimento . 

A Mesa .vat ;sati s fazer o pedido do nobre . Deputado. 
Submerti dos a vofos, são ap·p·tova.d·os o §' 1 º, o art. 1 º e o § 1 º com · as 

alineas a e b. 

O Sr. ·R •a.ul Or.IIldoso (P'Q!a ordem) - Sr. Pres.idente, requeiro verifi-
cação da votação, ·sobre o § 1° da alínea. b. · 

Procedendo"s:e á verificação da votação, reconhece-se que votaram a fa-
vor 118 Srs. Deputado-s, contra 12. · 

App:rovada a le!Jtra b, 
Submettida a votos, é approvada a alinea e. 
E' annunciada a votação da alínea d. 

O Sr. Pedro L wgo (P'efo ordem)- - Sr. füesidente, V. Ex. acaba de 
annunciar a votação da alínea d, •que diz o s·eguin.te: 

"Despender até a quantia de 50 :000$ com a desobstrucção e rectificação 
do leito do rio Sergy-mirim, na cidade de Santo Amaro, E,s•tado da Bahia, 
concluindo- as obras ·ora ·paralysadas." 

Sr. Presidente, o rio Sergy-mirim banha a cidade de anta Amaro. 
Membro ·da o·pposição TJest•a casa, é natura-! que seja es•tranho á todos 

os a.ccord-os que aqui se fazem. Dizia-se hoje, pelos corredores, que havia 
um accôrd·o da maioria par.a votar ·este substitutivo com a exclusão do porto 
de Torres .. A rnai·oria va.e votar o seguinte: que o Governo contractará o 
porto d-e Torres despendendo çlesde logo a quantia de 20 mil contos, ouro. 

Não é de mais que, appellando para a coherencia da maioria, venha 
pediJ que ella permitta que o Governo possa .despender 50 contos de réi.s com 
a conclusão das o bras do rio Sergy-mirim, quantia esta que não poderá fazer 
a .fallencia des1•e paiz. Agora se fôr approvado o substituti'vo, es1as obras . 
não serão co'ncluida-s-, e não o s·erão por-que a Caixa de Portos j-á está esgMada. 

Por conseqµencia, os meus patricios que muito esperavam da iniciativa 
do Sr. Pires de Carvalho, que tinha por fim concluir obras que constituem 
uma a:s:piração muito legitima delles, vão vêr que o esforço- do meu iHustr-e 
colleg.a fpi de todo o pont·o irtu1il. , · 

Não vejo porque a maioria faz questão da approvação desta parte do 
suqsti'tutivo, para illudir a emenda, que de tão boa vontade foi apr.esentada 
·pefo meu illust·re collega, o· Sr. Pires .de Carvalho, quando esta mesma maio
ria vae dar 20 mil c-onto·s, ouro, para se ' fazerem as obras do porto de 
Torr·es. 

ü .SR. NABUCO DE GoUVEA - Não é razão .. 
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O SR. · P!loRo LAGO - E' uma :razão de mais, e vou dizer -por que é uma 
razão. E" uma razão· muit·o pondercsa para a Camara dar o credito de 50 
contos para a conclusão de uma pequena obra já iniciada na cidade de Santo 
Amaro, desde o governo do Sr. Affonso Penna, quand-o a Camara vae con
ced-er 20. 000 :000~ ouro, para se iniciar obra com a qual o paiz ha de des
pender muito maLs do triplo. 

Não posso -comprrehender com.o a deputação do Rio Grande, que pleiteia · 
a a.p·provação dessa emenda, venha se oppor a que a Camara conceda para 
o Rio Sergy-mirim um diminuto credito de 50 :000$000. 

O SR. F1ClNSECA HERMES - Não se oppõe; vae votar isso que ahi está. 
O SR. PEDRO LAOO - V. Ex. vae votar mandando tirar da Caixa dos Por

tos, que já ~stá esgotada; a•ssim, votando isto, nada i;:oncede á Bahia, e nós 
outros, bahiano.s, não· temos de agradecer. 

Venho, po.rtanto, fazer um· appello á coherencia da Camara, que, honran
do ·o .accôrdo feit-o para conceder 20. 000 :000$ our·o d·estinados á construcção 
do porto de Torres, não recusará, de certo, a minguada quantia de 50 :000$ 
papel, para a conclusão das obras ·do S·ergy-mirim. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. 'Pires ·de Carv.aJh-0 (pela ordem) - Sr. Presidente, em poucas 
palavras condenso a minha argumentação. 

O art. 38 do projecto, redigido para a 3ª di·sicussão-, resulta de eme·nda . 
appr-ovad.a .pela Camara na 2" discussão do pro•jecto- de orçamen1o; .sohre 
es:te dispo·siti.vo não foi depQiS apresentada emenda, não se travou d·ebate, 
não se fez uma só al!egação em coritrario ao voto da Camara aqui expresso. 

A illu:s1tre Commi•ssão, entretanto, no .seu substitutivo, não s·e limitou a 
comprehender a · materia das emendas propostas pela Camara em terceiro 
turno; foi -além, abrangeu nesse substituüvo disposições sagradas e consa
gradas pela votação da Camara, disposições que nós, em phr·aseologia ju
ridica, chamamos "cousa julgada"; e qu-e não soffreram discussão. ou im
pugnação. 

,Parece-me, po11tanto, que dentro d.a p-ropri'a di·sposição regimental, e de 
accôrdo- com a verdade, o direit·o e a justiça, a Camara, em vez de approvar 
a letra d, dever.á manter O· que foi cons,ag.rado no art. 38 do projecto .. 

A' 1sa·bedori.a dos meus .collegas entrego a justa causa que defendo. 
(MuDto bem, muif!o bem.) 

O Sr. Ra.phaiel P!imfueiro (pe.la ordem) - Uma simples consideração, 
Sr. Presidente. 

1Pe.ço á illustre Cairnara a rejeição da ·emenda, porquanto, estando para
ly~ados ·esses trabalhos do Sergy,mirim, o que tive occasião de verificar pes
soalmente, a s-omma ·que teremos de despender, não ·em 1913, mas depois, 
por isto que a Oaixa dos Po·rtos está agora esgo:tada, ·Será muito maior do 

·que a quantia que ora se ped·e. Nestas condições, si queremo.s fazer obra de 
economia, devemos rejei<tar a emenda, para que fi·que mantida a verba que a 
Camara, em sua sabedoria, r.esolvera dar, e que, presentemente, póde che
ga·r para a cone! usão do serviço. (M r.tito bem; muito bem.) 

.E' po·s:ta a votos e approvada a alinea d.1 

O Sr. Pe'1Jro Lwgo (pela ordem) - Sr. Presidente, não posso acreditar 
que .a Camara approve este di1spositivo. 

Requeiro verificação da v-otação. 
P.rocedendo"se ·á v·erificação da votação, rec·onhece-se ter sido a alínea d 

approvada por 87 votos contra 43. 



,..__ 41d ·-
s ·ão postas a votos e ·approvadas, successivamente, as aline1as e, f e g_ 
E' ànnunciada a votação da alínea h. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) -- Sei, Sr. Presidente, que nada con
seguirei neste momento., a Báhia não pesa na balança e é por isto que a Ca
mara acaba de negar 50 :000$ para Santo Amaro e vae negar 100 :000$ para 
a construcção do -porto de Itaparka. 

ü SR. IRINEU MACHADO - Terra onde ha mangas tão bôas ! (Riso.) 
ü SR . .PEDRO LAO'.l - Faço o meu protesto, Sr . .Presid·ente, p-orque deve 

ser igual o direito de todos os Es·tados comp-onentes ·da -federação bra
sileira. 

Não sei por ·que a maioria accôrdou em dar pa!'a o Estado· do Rio Gran
de do Sul, -que já tem dous ·portos, mais 20 . 000:-000$, our-o·, e nega a mi
galha de 100 :000$ para Itaparica e 50 :000$ para Santo Amaro. (Apartes.) 

Nesta tribuna fal-lo sempre e sempre em meu nome. Podem os illustres 
üeputados fazer questão do criterio partidario· e acompanhar .assim ·o que foi 
resolvido pelo chef.e do P. R. C., o Sr. General ,?inheiro ·Machado, votando· 
a favor dos 20. 000 :000$, ouro, para o Rio Grande do Sul e contra todas: as 
medidas p.a!'a a Bahia. (Não apatadoS.)1 

Nesta Gamara e neste momento só defendo os interesses da Bahia, pouco 
me importando -que o· Sr. General Pinheiro Machado, tenha resolvido s:ó 
conceder .favores ao Rio Grande do Sul (não a;poiadJos, pr1.otesto.s) e que' Mi~ 
nas tenha se submettido á vontade do Sr. , General ·Pinheiro Machadei. (Pro-
~~) . 

Venho pl·eitear -que se conceda á Bahia o que ·se concedeu ao Rio Gran
de do Sul. (Apartes.) 

o SR. NABUÇO DE GOUVEIA - Não apoiado, a Bahia não está com V. Ex. 
O SR. ·PEDRO LAGO ~ Eu fúi eleiJ:o pelo povo da Bahia, sem licençá de 

V. Ex.; contra o voto de V. Ex. e contra Ó"voto cio Sr. Pinheiro Machado. 
(Apartes.) 

O SR. fRIN-Eu MACHADO - Vamos deixar o povo socegadó; elle não tem 
nad.a com esta historia. (Riso,s.) · 

O SR. PEDRJO LAGO ·_ Para ter autoridade, basta-me defender os inte
resses da Bahia, que me confiou poderes para aqui dentr'o· 'ba.ter-me pelos 

seus di.reito·s: . . . 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Como tod·os nós representantes ·da Bahi~. 

(A po·iadJo•s. ) 
O SR . . PEDRO LAGO - .. , sem preoccupações p.artid1arias; sem interesses 

de aNend.er a a ou b, porque neste momento iS•Ó quero agradecimentos do 
povo da Bahia. (Apartes . ) 

A Camara, já sei , não. conoederá os 100 :000$ para se fazer o cáes da 
ilha de Itaparic.a: a votação da lettra d foi significativa: contra, votou quasi 
toda a bancada do Rio Grande do Sul ... 

O SR. NAsuco DE Go uvÊA ~ Certamente. 
O SR. PEDRJO LAGO - ... mas a favor vae votar a Camara inteira com 

o Rio Gnande do Sul p1ara que este tenha 20. 000 :000$, ouro, 33. 000 :000$, 
.papel! 

O SR. NAsuco DE GouvÊA ·- Para uma obra de utHidade nacional. 
(Apoiados.) . . 

O SR;· PEDRO ~AGO - Tenho conclui-do .. (Muicto bem; multo bem.) 

Tem a -palav,ra, pela or·dem. o Sr. 1Pir·es · de Carvalho. 
O Sr. íP'.ii1,e.s de 'Carv·a lho (p)eiia ordem) - Permitiam V. Ex . . e a Ca

_mara, permiitta-me a maioria deste Parlamento, ·á ·qua( pe:rtenço péla mãis 
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oausa que está e.m debate e depende da votação da Camara, 0em nome destes 
id·eaes pqlitico·s. com os quaes estamos identificados, mas que abs.o'lutamente 
não es1ão .em jogo. 

Nesta casa, pleiteando melhor.amen.tos ma•teriaes, não distingo voto.s da 
maioria ·OU da minoria, pugno, como bahiano, pela defesa dos interesses da 
minha terra. 

E' ·este um dos taes cas·oSi. Trata-se de uma causa legitima que m1erece 
o apoi·o da Camara. 

Peço, . po·r.ban10, á Gamara que, em vez de approvar .a letra h do substi
tutivo, mantenha o .art. 43 do projecto ·que concede, para continuação das 
obras de Haparica a quantia de 100 contos. 

Os estud·os dessas obras; foram feitos pela União; ·enes foram começa
dos e deline,ados á custa do erario publico. · 

O Sr. Ra.phael Pinheir10 ( peta o,rdem) - S.r. Presidente vae descarn: 
bando para irritação flagrante a vQotação dessas alineas. 

Chamo para mim toda a calma p.ossivel ·neste instante, em que não posso 
deixar d'e salientar que a luzida bancada bahiana, talvez devido ·á inspiração 
que a o.i;ienta, bem· traduzi·da nas palavras do orador que me precedeu na 
tribuna, ·entende que ·quando se tiver de tratar de questõe.s p.oliticas, ella 
estar á indefectivelmente ao lado d'a maioria que dentro desta Casa sus1enta 
o Governo, e, ainda auxiliado pela palavra eloquente do meu dis;tinoto colle
ga que deixou a tribuna, tenho a declarar que em relação a questões eco
norríicas não hra absolutamente politica. 

Valer-se a maioria ou minoria de artificios po.Jiticos para .questões eco
nomicas :é positivam~nte frauda r :a expressa delegação que ·o povo nos 
conferiu. 

O SR. PEDRO LAGO - O chefe do Partido Republicano Conservador é 
que mand.ou fazer a degolla. 

O SR. RAPHAEL PINHE!Rü - Eu não posso admittir que o chefe do Par
tido Republicano Conservador 'tives:se determinado a degolla .em massa de 
todos os .Estados, com exclusão apenas do 'Rio Grande do Sul. 

O SR. PE:DRO LAGO - E' porque V. Ex. não andou pelos cor.redores, como 
eu andei. . 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Achando-s'e envolvidos nesta questão o 
grave probl·ema da defesa nacional, é possível que tenha havido ne·s·te sen
tido uma· 8nfencte entre os membros da maioria, entente á quàl estou extra
nho; mas não posso comprehender, porque toca as raias da estupide·z fla
grante, que se tenha mandado dego!l.ar em mas'S'a e que haja uma carnei
rada de J:>anurgio, tão covarde, tão alheia ;aos interesses publicos que se 
tenha prestado a tal papel. Semelhante ordem de dego.Jla, não é pois ver-
dade. · 

, Não dE1Sejo cor!tinuar na linguagem .irritadiça em que Í'a descambando. 
Passo ao a:s.sumpto. Desejaria que fosse rejeitada a alínea h. 
Entretanto, como mUHo bem lembrou o meu illustre companheiro· d'e 

bancad'a, o. Sr. Dr. Miguel Calmou, ha aqui, dentro mesmo deste substitu
tivo, a1gurna cousa. que nos póde deixar um pouco tranquillos sobre a exe
cução a.essa alinea. 

E'; nada mais· nada menos, do que a verba votada para reforço. 
O SR. ·PEDRO ,LAGO - V. Ex. então acredita que se kvante um empres

timo de 30 mil contos para a construcção desse porto de Itaparica? 
o SR. RAPHAEL PLN HE!RO - V. :Ex. permi,ttirá que eu não posso abso

lutamente admittir a priori tão grande desamor .á nossa terra por parte da-
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quelles que nos gov·ernam; e s;i por ventura, nessa partilha de sympathià.s 
alguem tem o direito de exigir uma parce1la para a Bahia, tenho certeza de 
que não serei o menos digno pam reclamar ·essa recompensa para o meu 
Estado . 

1Pediria, portanto, á Gamara, caso fosse possivel como demonstração 
de não estar-se deixando arrasitar por essa vontade irritante de esmagar, que 
rejeitasse a alinea h, visto como estou convencido de que o honrado gestor 
da pasta da Viação, valendo-s·e desse cre·dito, ha de agir com a .equidade que 
se púde exigir dos homens de honra, como elle o é .. (Muito bem; muito 
bem.) 

O ·Sr. P.re~i~dente 

se levantar . (Pausa.) 
Approvada. 

Os senho•res que approvam a alinea h, queiram 

O Sr. R a.p •hael Pinheiro (:p ela ordem) - R•equei·m verificação da vo· 
lação. 

Procedendo,se á verificação dil. votação, reconhece-se que a alinea · h 
foi approvada por 83 votos contra 52 . 

Em seguida é posta a votos e approvada a alinea i. 

O Sr. P .resliidente - Vae s.e proceder á vo1tação da alinea j .. 

O Sr. F-arlia •SoUJto (.pela ordem) - Sr. Presidente, eu havia requerido 
que ·O substitutivo fosse votado com .exclusão da alinea, por isso que o ar
tigo 44 do proj ecto n. 173 C determina que "o Governo contractará", e na 
alinea j a Commi.s.são modifkou a redacção da emenda, dando-a .em ·fórma de 
au.torisação e sujeitando-a ás operações da Caixa Especial do porto . 

V. Ex. sabe que o canal de Macahé a Campos foi outr'ora uma d:as 
maiores fontes de renda para o Estado do· Rio ·e para as zonas circumj a
centes do Estado de M1nas, :Visto como por alli -s•e fazia todo o tnfego da
quella zona. 

Não foram só as fortunas que s·e perderam com a obstrucção daquelle 
canal; tornou-se por tal fórma palludoso aquelle ponto, que determinou um 
comple•to .exodo da pü·pulação para outras regiões. De maneira que o que era 
fonte de fortuna passou a ser, não só Jogar ermo, como que tornando mal•dito 
pelas febr·es palustres que alli reinam. O canal de Macahé constitue ver
dadeiro dreno para onde eram levadas todas as aguas das baixadas de oeste, 
de modo que saneada essa zona terá si.do melhorada consideravelmente a si· 
tuação de Macahé . E', portantq, obra de benemerencia da Gamara deixar em 
fórma imperativa a desobstrucção d-o canal de Macahé, porquanto feHa ·a 
des-obstrucção dosse cana1 estará s-aneada a zona e novamente levantada ali 
.essa r t.queza que aliás desappareceu. Foi em nome de Macahé que pedi 
a V. Ex., Sr. Presid·ente, que se votass.e o substitutivo com ·exclusào da 
alinea j . 

O Sr. Pre·s idente - A pedido feito pelo nobre Deputado vou submet· 
ter á vo;tação. 

E' approvada a a1inea j . 

O Sr. Faria Sourto (pela ondem) - Requeiro verificação da votação. 
Prncedendo-se á veri f'c ação da votação , recon h'ece"se terem vetado a 

favor da alinea j, 97 Srs. Doeput_ados e contra 39. Foi approvada. 
São approvadas as alineas K, L e os §§ 2º, 3º, 4º e 5º. 
Vae se votar o § 6º. 
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O S·r . . Carlois Pei>mto Filiho (pl?la or~em) - Quero declarar, Sr. Pre
sidente, que pertenço ao pequeno numero daquelles que não são infelizmente 
legião nest·a Casa e que temos assistido como es.pectadores apenas a es
ses pequenos combates ou refregas entre interesises regionaes que se cho
cam de tal 'sorte, qu'e nos reservamo's ao direito, por esse motivo, de buscar 
esclarecer a Gamara naquillo que diz respei to aos gqmdes interesses na
cionaes. E' por est.e facto que me pelrmit to a :Jiberdade de pedfr a V. Ex. 
que, na votação do § 6º do . substitutiv.o, se digne s,epara,r para se-r votada 
em ultimo logar ·exactamente a sua ul tima parte, que üo.nsiste nestas pala
vras: "Não podendo, porém, nos contractos de concessão tornar dependen
tes, etc. " ,até o fim. 

O S.r. P1r<eiS!ic1e11Lte - O Sr. Deputado Ca.r.!os Peixoto filho pede que 
na votação do § 6·0 s.ejam .exduidas as palavras: "Nã·o po·dendo, porém; no•s 
c_ontractos", até o .fim. 

· O Sr. ~r<esiicLem.te - Vou ·submetter á votaçfo o paragrapho, salvo a 
parte ·ciorrespondente ao porto de Torres e salvo a parte a que ·s·e .referiu o 
Sr. Deputado Carlos Peixoto Filho'. (PauS'a1. )i 

Os Srs. que approvam o paragrapho, nessas condições, isto é, salvo 
essas duas partes, queiram ·Se levantar. (Pausa.) 

·Posto a votos, foi approvado o pamgraplho, salvo as duas partes allu
didas. 

O Sr. P ,r1esic1ente - Vou submetter á votação a parte do paragrapho 
relativa ao porto ·das Torres . 

O .Sr. D10,mingo1s Masoaxenhas (p'e'la ordem) - Sr. Presidente, re
qu_eiro a V. Ex. par.a que .dê preferencia na votação a uma emenda que 
a·doptou a medida que propuz, a,penas substituindo a parte imperativa p.e.Ja 
parte que diz respeito á autorização·, isto é, a s:egunda parte da emenda 
Irineu Mac·hado, n. 52. 

O Sr. Rdlbeiro Jumquei<I"a (pela OJridem) (*) - Sr. 1Presidente, não ha 
nada que dôa tanto como a injustiça. V. Ex·. e a Camara devem te.r pre
senciado que hontem a bancada do Rio Grande d-0 Su,l attribui.a natu-ra1ment:e 
á bancad,a mineira, ou á maioria, ou á Commissã·o de Finanças, o intuito 
de prejudic::ir o Estado do Rio Grande do Su1 em re.Jação ao porto das Tor
res. · Entretainto, Sr. Presidente, conforme vou ter a opp·o.rtunidade de fazer 
·sentir á Camara, a Commis·!?ão de Finanças estava convencida de que me
lhor consultava os interes·ses do Rio Grande do Sul de que o que desejava 
a. bamcada .des·se Estado. 

A Commissão se op-po·z ·á preferencia .pedida pelo Sr. Irineu Machado 
pa_ra a sua emenda, em vez do substitutivo. 

Até ess-e momento ella se oppoz, não s.ó por ·Consultar interes-ses da
que!J.e p·orto, como pf-il' consultar o iil.teress·e do The·souro _Nacio,na.I, porque · 
essa emenda, embora não auto.rizasse operação de credito nem autorizasse 
o Governo abrir ·o credito, dizia que o Governo estava a·utori'zado a con
struir esse porto nos termos da lei de 1907, p-0,d:endo despe nder até 20 mi.J 
contos, ao passo que a G:ommissã·o entendia, e entendia bem, que devia s·er 
adoptado o alvitre do substitutivo que manda que S·e faça es.sa 01bra pela taxa 
especfal, pela concessão, ou entã·o :p-elo auxilio do emprestimo supplementar 

( ~') Este discurso não foi r evisto pel,o orador. 
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aütorizado em um do!S paragraphos desse substit.ut.ivo. Nessa ·occasrno depene 
dia ainda d.o voto do Senado o arçamento d.a receita, cujo arit. 52 f.oi con
vertido, pela adopção da emenda apresentada pelo rnosso co.Jlega o Sr. Meilo 
Franco, nestes termos: 

"Só poderá o Governo usar das autorizações para abertura de creditas 
constantes da l·ei de orçamento sem verbas especifi.cadas, ou no exercicio 
e dentro do elécesso verificado sobre o o.rçamento da .renda arrecadada no 
primeiro e por ell.a caJ,culada para o segundo, emquanto a deste não fôr 
conhecida. Esta disposiçã-o não comprehende os creditas supplementares 
c-omponentes . da .ta:bella B e os que tenham por .fim attender a serviços 
de caracter urgente." 

A essa disposição do orçamento da receita o Senado ac·crescentou uma 
emend,a autoriz.ando a abertura de ·Credito, não inos termos determinados nesse 
artigo, quando destinado a estudo de construcção de ·estrada de f.er.ro. 

Nessas condições, Sr. Pres.idente, é claro que o Governo, dotado da 
autori·zação pela qual pug1na a bancada do Rio Grande, nã·o po·d;erá fazer 
operação de e.redito nem abrir o credito .de 20 mil contos aut·orizados sem 
respeitar a _salutar disposição do art. 5'2. 

S.r. •Presidente, desde que a receita seja superior á despez.a no pri
meiro semes:tr·e, e que a ar.recadação faça prever que .no fim do segundo 
semestre haja superavit, pó de-se fazer · a despeza. 

E nã·o tenho duvida, e "Dre:io que a Camara e ninguem tem empenho 
de obstar que o Gov.erno ·empregue esse saldo nesta ou naquella obra 
Vê, ·por ·conseguinte, V. Ex., que a vo.Jta do orçamento da receita ao srefo 
da Camara, com esta rnnica emenda, em relaçã·o. ás estmd•as de ferro, 
não •pod-ia d eixar .a.e modificar ·o empienho ·que t·inha a Commissão de Fi
nança·s em se oppôr á adopção da emenda do Sr. Irineu Miachado. Es'S1a 
emenda manda que o Gover.no fique autor:izado a construir o po.rto da:s 
Torres, autorizado a oontrnctar de accôrdo com o decreto n. 6.368, de 14 de 
fevereiro de J.907. Es:se decreto, no seu art. 3º, diz o seguinte: 

"Para a·s despezas necessarias á ·execução d·os melhoramentos dos por
tos ·e rios havegaveis, o Governo fará as precisas operaçõ.es de credHo, po
dendo emittir titulos em papel ou em ouro, c:uja amortização e juros possam 
ser satisfeitos •pelos recursos dis•poniveis d.a caixa de que t.rata o. art. 4° 
deste artigo. 
· Art. 4.º Para o serviço de furos de amorfrrnção dos títulos emittido·s 

haverá ·uma caixa especial oonstHuida com os ·recursos seguintes: 
I. Renda das proprieda·d:es adquiridas e desaprnpriada:s e o producto da 

alienação das que se tornarem dispensa veis para os ·Serviços dos portO"s. · 
II. O producto da taxa de 2 º \º ,ouro, srabre ·o· valor official d.a impor

tação pelos portos e fronteira·s da Republica . 
III. Renda dos cáes, armaz:ens e demais a.cciessorjo:s · do · :serviço dos 

p·ortos, mediante o p·agamento das · taxa!S que forem est abelecidas. 
IV . Qualquer outra renda eventual rela-tiva aos ·portos e rios navegav:eis 

ou dotaçã:o cons·ig•nada em lei. 
Ora. Sr. Presidente, não ha nem houve no proj.ecto de orçamento, que 

ora se d'iscute, dotação orçamentaria. Vai haver, apenas, a mera autorização 
ao Governo p~ra construir esse porto, de a-ccôrdo com o decreto . n. 6.607. 

Sr . . Pre·si den.te. a Commissã·o empenhou-se, até o· momento em que viu 
a decisão do Senado em .relação ao orçamento, da receita, p.ela manutenção 
do s·eu substitutivo, ·pol'que s em a votaçã·o da salutar disposição. constante 
do orçament·o da receita, resultante da emenda do nO"sso co'1!ega, Sr. Martim 
Francisco, o Governo ·poderia faz·er as operações d'e •credito mesmo ·OUe niio 
houvesse saldo orçamentaria. Essa ·dj:spo·sição do or'çament·o da receita; po-
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réín, veda ao· Governo, -0 dfreito da abertura de c;reddto1s, ruma vez qu.e não 
haja saldos o0rçamentarlo·s. 

E, S;r. Presidente, o intuito da Cornmi:ssão, era apenas, nem podia dei· 
xar d1e ser, o de evitar o0 augmento volumoso0 do nosso defiidit e não per'tur· 
bar a constmcção desta ou daquella obra, julgada pela maioria d·o Parla· 
mento de utilidade publica. 

Qu!!·nto, porém, .ao porto das Torres, o que a Commissfo .faz mais uma 
vez s·entir, é que não destacando o porto das Tornes do :substitutivo, ao seu 
vêr, autoriza em condições muito mais- vantajosas ao Governo, e este pode· 
·ria fa'zrer a obra, ·OU pelo regirnen d:a concessão, ·o que, aliá.is, •lhe era per· 
mittido pel•o art. 5° do decreto de 1907, auta:rizando faz:el·a pelo regimen da 
lei de 1869, mas, d.ava autorização ao Governo, para construcção derse por· 
to, como de qualquer d·os outros, autorizados, fizes·sem urna operação comple· 
mentar, rcuj-0 .serviço de jums e amortização não -exced'esse de L500 c.ontos. 

E esse emprestimo pod-i.a ou devia ir a·lém de 20.000 contos, ·o que quer 
dizer que armou o Gov·erno, no exercicio vindouro da v-erba necessaria para 
atacar as obras, não só daqu.elle, como de outros portos autoriZ:ado.s. 

Uma_ vez, porém, que o·s maiores interess.ado-s no assumpto entendem, 
~, a meu vêr, .erradamente, so•b o ponto de vista do·s int!eress.es rio·gran· 
denses, que é preferivel a -approv-ação d'a emenda d.o Sr. Irineu Machado, 
eu tenho a d-izer a V. Ex., em nome da Com.missão de Finanç2Js, que, d•e· 
pois d·e voltado á Camarn, vindo do Senado, o pro:j ecto da Receita, com 
urna unka emenda que não p'edisse ao Governo fazer operação de credito 
fóra dos limites d'eterrniriados peló art. 52, ·para· porto·s e outras quaesque~. 
obras, mas , tã·o sómente para .estudos e con1Stru·cção ·de -estradas de ferrn, 
tenho a d:izer que não ha mais razã·o· para a Co:mmi1ssão fazer questã·o do 
~eu .sub:stitutivo; ta·nto mais qµe eHa es-tá convencida d-e que, si reste por' . 
fosse -incJ.uido no substitutivo, ·ficaria muHo melhor aquinhoado do • que ·o é 
na .emenda do Sr. Irineu Machado. 

Aproveitand.o o -ensejo de estar •na .tr.ibuna, e p'ela satisfação que devo á 
maioria do:s meus coUegas, tomo ainda a liberdade de faz·er sentir que, 
quanto ás outras J.ettras do substitutivo, que foram .aoprovadas algumas com 
votos cont.rarios de •seus .autores, turno a liberdadre de dizer .que a Cairia-ra 
bem andou mantendo o substitutivo, porque este p·errnitte ao Governo abrir 
credito para essas obras, ao passo qu:e as 111-edidas, ·como e stavam no 
j ecto. não lhe dav.am ess·e ensejo. 

Feitas es.sa:s considerações, a Camara '0otará · como julgar melhor no 
seu modo de pensar. (Mw;,Yo biem; m.uíto bem.) 

O Sr . . Caloge·1'as (pela ordem) ('~) - Duas palavras, a'penas, Sr. Pre· 
·sid.ente, para expli>car o meu voto, .e de mais alguns collegas que partilham 
d-o meu rno·dio de ver e para dizer que n-esta questã.o manten:ho integral· 
mente as p-a1lavras ditas ·por mim, na occasião da votaçãio em 2° turrio da 
di•scus•são, e ha pouco repeti-das pelo meu illüstre collega, Sr. ·Car.los Pei· 
xoto. · 
- . O n.osso voto-, si pudesse prev.al-ecer, ser.ia, dada a situação financeira 
da •Republica, pelo adiamento de !•odas a•s o·bras. 
, M-a1s, o caso j·á nã•o é este; a Camara j•á · se pron.uncfou, e estab:el.eceu 
um certo progrnmma de obras. esta·belecendo, oortanto. do·us systellitas a 
seguir - pu d'e -concessão, ou .de constmcçã·o pelo E'stado . . 

Não me :é dado acompanhar · a justifkacão feita pelo digno pr:e•sidente 
da Commissão d.e Finanças, ü Sr. Ribeiro Juunque·ira. Nfo lhe subs-cr-evo 

( *) Este discurso -não foi revisto iPelo oraid-or. 
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os conceHos; entretanto, ha coincidenda de voto, po:rCJ:ue votamos a parte 
final da emenda apresentada pelo Sr. Jrin:eu Machado, .e i'sso exclusiva
mente pelo seguinte: .entre o regirnen de concessão e ·o regímen da construc
ção pelo Estado, unico consignado no diecreto de 190'2, .preferimos este 
segundo . 

O Sr. &aul F ·erni31DJdes ( pelia ordem) ( *) - Sr. Presi.dente, a bain
cada a que tenho a honra de pertencer vota, na•s questões poliüc·as, com ·o 
leader da maioria, e nas questões administrativas, em regra, prestigia as 
Cornmissões Perman:ente•s da Casa. 

Isto expli•ca seu vot·o d.e hontern, , na questão do porto das Torres, am
parando decididame:nte o parecer da Cornmissão de Finança•s, e isso expli
cará, por igual; o .voto d·e ·hoje, de ac.'.ôrdo ainda com o Relator d:essa Com
mis·são. (Apoiiados.) 

Aproveitarei a oocasião para d•izer que eBtou intímamenie convencido 
de que os intere•sses do Rio Grande Jü Sul, Jíga·Jos á grandiosa obra do 
porto das Torres, seriam mais prud:enterneni·e attendid•os, si a Camara ad
optasse a propos·ta c·onstante do substitu:tivo da Commissão de Finanças, 
porque a medida que ella prnpoz prevê os dous poss.ivei1s modos de constru
cção - po•r a·dmini·stração ou por concessão; permitt•e que S·e ·custei·em as 
obras pelo fundo da Caixa E:spedal da arrecadaçã de 2 % e p:rovidencia 
para operações. de credito, .que p·odem ir a<té 30. 000 :000$000. 

Em taes termos, dada a autori'z.ação, . o Govenno do Rio Grande · pnde
ria ent·end.er-se com o fed:eral e achar, nesta larguissima formula lernbradia 
pela Commissão a melho.r das soluções para seu problema economico. 

Em todo çaso, .si a bancada rio-g.randense prefere a emenda, peior a 
meu ver, do Sr. Irineu Machado, não tenho d.uvid.a .em prestigiar ainda uma 
vez o Relator da Commissão. 

Além do mais, de hontem para hoje, 0°ccorreu um facto novo que alte
rou substancia•lmente as condiçõ.es d•este incidente. 

O ponto de vi•sta da Commi·s·são d.e Finanças, como explÍ'Cou seu Re
lator, era nãq abrir para o Estádo do Rio Grande do Sul, violando todas · 
as regras d·a equidade e da j.ustiça, uma ex·cepção que seria . qdiosa e in
justifi.cavel, qual a de or·d~onar que o Governo d:espend:e·s•se mais de 
30.000:000$ com uma o•bra de in teresse regional (apartes; protestos da ban" 
cada rio-grand(i'nse) na mesma hora em que o Senad·o. süb a invocação de 
necessidade de ·economias grandes, está fazendo uma obra orçf\mentaria que 
não sei qualificar· (ap<Afad!o~); é uma obm de c.ór:tes. •sem p9·nderações, sem 
estudos, é a ·dJ::snrganização de serviços , é a reforma de servicé>s em cauda de 
orçamento•s, com violação avé · de disposições :expreºssas, claras, terminantes 
do Regimento daqueHa Casa. (Apoiados.) 

Nesta sit11•açáo, mandar a Gamara, ordenar a Camara q11e o Governo 
gastasse mais de 30.000 :000$ para obras de grnnde alcance, é certo, màs 
de intere'Ss~ rngional ... 

VOZES D.A BANCADA DO RIO GRANDE Não apoiado. 
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - De inter·esse naci·onal . (Ha ·outros 

apartes.) 
O SR. RAUL FERNANDES - Vo•u acceit>ar os apartes dos nobres Depu

tados. 
A.ocedo em concord1ar em que ·a . obra é de interes•se nacional. 
Mas outras obras iguaes, de interesse nado·nal, foram r·ecusadas pda 

Camara, eu devo dizer, foram autorizada·s ao Governo dentro do•s lirn:tes 

( *) Não foi revisto pelo orador, 
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financeiros do P'aiz, c.ons:eguintement·e, :não deixava de ser um.a excepção 
qu.e não se justificava. e 

Ora, Sr. Presidente, suc·cede que hontem, depois d·este incidente, o Se
nad:o ratificou definitivamente, i'sto é, poz fóra de que'stão uma pr·opostit 
nova, em ma'teria de despez·a, qu~ altera a physi-onomia deste caso. 

O Senado acceitou a proposta do Sr. Martim Francisco, incnrporada á 
lei da Receita, nã-o permittindo q,ue as d:espe'zas, sem verba consignada es
pecialmente no orçamento, se façam antes de decorrido :o primeko semestre 
financeir-o do exercício :e sem que haja sobrai~ na arreca·dação que po·ssam 
cobrir a despeza. 

Conseguintemente, -o perigo que a Commissão de l-manças divisara na 
emenda do Sr. Domingos .Miascarenha!S e mesmo na do Sr. Iri:leu M,achado, 
de ser o Gov:erno õbri.gado a gastar · sem ter de onde tirar, ::acrifi.cando, 
pos•sivelmente, serviços es•típulados .em leis ordinar:a.s, em leis permirnen
tes, .c\esappareceu. O Governo ficará armado de uma autorização da qual 
poderá usar IlOS termos ila lei da Receita. 

E' a vontade do Rio Grande do S·ul; inclino-me deant.e della, advir
tincto, pr •rém, que a ·emenda que a Commissão propt.fnba era mais favora· 
vel aos interesses do grande e pro.spe.ro Estad:o do sul. 

Era o que tinha dizer, accentuando ainda ao terminar: esta não foi, não 
· poderia s·er, uma questão politka. 

As questões poJ.itioas sao postas nesta Casa . pelo leador da maioria, e 
é com o leader da madoria vota·rá . sempre a minha bancada. · 

'Nas questõ:es de carac.ter economico as divergencias são passiveis e 
até inevitaveis . 

. o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não entendeu assim no orçamento 
da Agricultura, em ·que V. Ex. di•sse que es.tavamos atacando o Governo. 

O SR. RAUL FERNANDES - Que aparte intempestivo! No areamento da 
Agrkultura era a probidade d:e · um Secret:ario d.e Estado, que merecia a 
confiança da maioria e do Presidente !tl:a Republica, que estava send'J aca· 
tada ! Tratava-se de .. umff\ questão personali•ssima. 

Ma·s, dizia eu, e para terminar: questão eco·nomka, essien~ialmente eco· 
nomica e adr:nindstrativa, como tal havia d.e ser tratada e resolvida, faltando 
autoridade a ·quem quer que fosse, a · não sêr o leada da maioria, para 
pro pôr t]Uescões políticas. · · 

Era o que ti1ú1.; a dizer p~ra justificar o vo'.o que vou dar. 
Posto a votos, é approvado o requerimento d,J Sr . Domingos Mascare· 

nhas, e em segqi:da app·mvada a segunda parte da emenda n. 52. 
E' annunciad·'l é' . v.otação da ulti.ina parte do ~ G° do substitutivo, qesde 

as palavras "não podendo", aré finaL . · 

O Sr. Josino de Araujo (peila ordem) - Sr. P•ersnden:te, desejava 
que o nobre Relat-or me informa•sse qual a significação ct:estes termos fi
naes, cuia separação pediu ao illustre D:eputado por Minas, ·o/ Sr. Carlos 
Peixoto, não podendo, porém, ·nos contractos de conces1são tor.nar d·epen
dentes ·dos mesmos a cobrança e o quantum da taxa a que se .refere o n. 2 
do art. 4° do decreto n. 6.368, de 14 de novembro de 1907". 

Não conheço o dec·reto e, portanto, o s·ignifi.cad·o d.estas palavras. P eço 
a S. Ex. que me .esdareça . · 

O Sr. Rtiibeiiro Ju:nqUleiina - (pela ordem) - Sr. Pre1s.id ente, V. Ex. 
comprehende qu.e não tenho o dirnito de deixar .~e dar as :expli·cações que 
me acaha:m de ser .pedidas oelo illustre Deputad·o por Minas. 

O ~ 6º determina: "i§ 6.º No•s t ermos ·e d:e accôrdo com a lettra b\ 
do § 1 º, art. 2º, do regulamento approvad:o pelo decreto :n. g. 078, de 3 de 
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novembro d:e 1911, fica o Governo frutor.iza:do a conceder mediante concur' 
rencia publica ou · a quem maiores vantagens of,ferece.r, a construcção, uso 
e goso dos portos da•s Torres, no Rio Grande ·do Sul; Iguape, em S. Paulo; 
Caravellas, na B!!!hia, e quaesque·r outros, que julgue de conveniencia, não 
podendo, porém, nos contracto•s de conc,essão tornar · dep,endentes dos mes· 
mos a côbrança do quamillum da taxa a qu•e se refere o n . 2 do art. 4° do 
decreto n. 6 .3·68, de . 14 de ,novembro de 1907". 

A Commissã·o, estabel.ecendo 1esta restricção, quiz evi.tar que · o Governo, 
ao •conceder obraos de portos, fizesse to.rnar depend·ente de actos de con
cessiOnar.ios o quantum a depend er da taxa de 2 º!º, ouro-, d;estinada .a este'S 
mesmos portos. Elia não• quer que ü1s ·conoessãonariü•S tenham o di
reito ·de vir di'zer ao Governo - a taxa de 2 ºIº. ouro, que está ~tabeleGida 
para ·esses portos, é dema•siada e peço, de a·ccôrdo com .o meu contracto; a 
s-ua reducçã.o para 1 ºIº ou 112 ºI º. 

A Commissã·o quiz apenas que o Governo fique sendo o juiz uni.::o 
do momento necessario pará . a reducção ou supp·ressão completa dessas 
taxa·s, ao envez de ficar dependente do acto dos .conces•sionarios. -o · que a 
Commissão quer é que o Governo seja o unko competente para dizer si 
deve ou não reduz·ir es>sas taxas . · 

São est·as as explkações que devia d:a-r á 'Gamara. (Af uito bem; muita 
bem.) 

Ô S:r. Ca-rlos Peixoto (pela ordem) (*) - Sr. Presiidente, propuz a 
sup•pressão desta ultima p'arte e por isso sinto-me, naturalmente, obrigado a 
dizer porque o fiz. 

Houve hontem, na discussão, referencias precisas á declaração pür mim · 
feita quando tive op.portunidade de discutir a emenda apresentad·a ao Or· 
c;.amento da .Receita, em ·que se dispunha sobre a generalização da cobrança 
da. tax·a de 2 o/o ouro. 

Assim, a·o dar esta .e•xpJ.icaçãO dos ni•otivos que me .Jevar.am a ·requerer 
a separação na votação da emenda, aproveito a op-portunidade para signi, 
ficar á Carnara que a sua deliberação, em refação áquelle ponto, já ficou 
posta de lado. · 
· Assim que. na votação do Orçament·o da Receita, a despeito d11qui·llo que 
a Camara resolvera, propondo'se a ·estuda.r determina&amente e em especié 
2. questão dos pürtos., no Orçamento da Receita, dizia, por proposta, segundo 
·Pe lê no oare'Cer. do Sr. Deoutado · Raul Fernandes. acceito pela maio•ria da 
Commissão de Finanças . foi inc1uida uma dis·posição, . p·or força da qual 
fic·ou o Gov.erno autorziado a generaJ.izar a c-obrança .aos po·rtos que julgasse 
conveniente fazei-o. 

Não contente com - isto, vej·Q na reda:cção deste Orçamento consignada 
ainda. maior .amplitude ·e contra ella me julg·o no direito de protesta•r. 

Vê V . .Ex. que bem razão tinha e·u quando assiegurava ser defeituosü ; 
erroneo e inc·onveniente este ·proces1s.o de s.e fixar a legislação sobre port'Os , 
um grav·e problema economico, j•á não direi · ao a·pagar das luzes, mas com 
ellas apagadas . decidindo-se ·o Orçamento da Waçãó em 29 d(j dezembro. 
Estes inconvenientes resaltam á vista de todos . . . · 

o 'SR. NICANOR DO NASCIMENTO - De quem é a culpa? 
O .SR. CALOGERAS - O.a Commissão de ,firiança:s . 
O SR. CARLDS PEIXOTO - Não attribuo esta culpa á. CamBra; nem o 

julgo necessario á minha. srgumentaçã!o. O que disse é aue V. Ex. vio 
o inconv·enie:nte de ·se legis.Jar 1s.ohre portos em caud-a de oroarnento em um 
momento como est·e. Aqui está · o meu honrnd·o · colleg:a. Pr.es.idente da Com
missão de Finanças, convencidó de que o di'spositivo do final do § 6º im· 

( ;,. ) Este discurso não foi r evisto pelo ora.dor. 
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pedfrá que iaos concessfonàrios fique o di•r.eito de intervir na conveniencia 
ou não da cobrança d·a taxa de 2 % ouro. 

Sinto e1star em des,accôrdo com S. Ex. e vo.u dar as r:azõe•s desse des
accôrdo. 

A p'reoccupação, quando se trata da co,nstrucção de um porto, .não pôde 
S!er outra .senão· •a de fazei-o o mais barato ·pos'sivel para uso dos navios e 
mercado·rias que del·le se servirem. 

O que disse,. en<tão, é que ·nos< portos. contractados sob o regimen mixto 
da legislação de 1869 e 1886, esta obrigava o Governo a não garanti'r a·os 
concessiona'rios senão o juro maximo de ·5 %, ·ouro, para os s·eus capi:taes, 
por força de dispo·siçãÓ deta lei de 1886; disse que o Governo prescrev'eu 
nesses contractos que os concessionari·os tirariam a sua renda de 6 % do 
pro.dueto das taxas de uso que tinham o direito de cobrar so'hre a .atracação, 
carga ·e descarga, capatazias, armazenagens, etc. 
sobre a atracação, carga e deis,carga, capataúas, armaz·enagens1, etc. 

D.ispoz, porém, o Governo neste Dontr.acto dos portos do Pará, Bahia e 
Rio Grande do Swl , que, s·e ao cabo de um anno, os coiilcessionarios lhe pro
vas•s.em, com documentos., que a renda d'as taxas ·de, ·uso de seu porto não· 
bastava ·para p·erf.az,er· ess1es 6 % que tinham sido garantidos, então e!le, 
Gçivemo, mandaria cobrar, da tax•a de 2 %, a parte ind.ispensavel para se 
completarem os '6 % de juros garantidos ao capital empregado. 

'E' o que .dt'á consignado em relação a:·os 'J;O•rtos ·do Pará, da B·ahia, do 
Rio Grande do Sul. ., 

Como se vê, nada ha que dependa ao concess.ionar,io., e•st·e não tem 
irtervencão na necessidad:e d~. •Cobrança da taxa de 2 %, como na fixação 
do quanfüim, 'ahs..:::)utarnente não póde •ter i'nterf.erencia. . . 

Temos, a este res·peito um caso typ·ico: houve, em relaçã·o ao porto do 
Pará, decreto mandando cobrar a ·taxa de 2 %, e os conc·essionario·s vieram 
ao Gove·rno - .consta .das p·ublica.,õe-s officiaes - e dfaseram que o tend.i
mento da'S taxas de ·u·so, como demonstravam o.s documentos que offere
cíam, bastava para dar os 6 % sobre o capita·! que estava empregado no 
oorto con's,truid·o; ·portant·o, nos termos dü contracto, pediam ao Gove·rno 
que não tMnasse effectiva a co·brança da taxa de 2 % . 

Parece extraordinario o facto; mas o interesse do concessfonraio, que 
no caso é O fot·e.ress:e nad·ona!, está em que O por'to Seja 'barato, S·eja pro
curado pelO's navios:, pelas mercadorias, .sem accre.s1cimo de despezas; contra 
um decreto que ·orn~ra o tr•afegp da.s rnercad•o.rias pelo ·porto, · é natural que 
p_rotes\te ·o conóes,sionarJo, muito mais avü:1ado e p~rudente que o Governo, 
por isto que defende o seu i.nteresse partkular e sabe que quanto ma-is 
caro o serviço no port·©, menos frequentad.o e.s1e .s•erá, o que .. aliás, é ver
da.de elementar. 

Ora, Sr. <Presidente, .nas nevo.as desta parte f,inal, em que, repito o 
que disse .ainda ha pouco, não posso ·ler senão o que está escript·o, não 
tendo ·O direito de perscrutar intenções occültas, nessas n:ev·oas, não con
sigo distingui.r bem o que o Governo não poderá fazer-

Auto·riza-se a concessão de vafi.os portO'S, medi·ante concurrenc.ia pu
bl:ica, a quem ma.is vantag·ens offerecer, e ac·crescenta-s•e: "não ·podendo, po
rém, ·os co•ntract0s de c·oncessão tornar de·pendente s dos mesmos" (deve sier 
dos mesmos contrnctantes) "a cobrança e o quantum da taxa a aue se refere 
o .n. 2 ·do art. 4° do decreto n. 6.368, de 14 d·e novembro (aliás de fev•ereiro) 
de 1907". 

Eu me opponho, sem qualquer preoccupação de co-nv-encer a Camara, 
porém no cumprimento do ,dever de quem ·estudou o a·s·sum:pto, justamente 
porque acredito que, nos 'P'O.rtos que ainda · pudessem ser construido·s 'S'D'h- o 
·regimen a·e concessão regulado pela lei de 1869, consorciada com a de 
JS86, nesses portos a ·conven;iencia eslbá ·em fazer o que fez o Governo 
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federal, zelando os interesises d'a União, nãü querend>0 ,a·rbitrariamente en
carecer o trabalhe dos. portos, pelo go•s.to de tornai-o mai s éaro. 

Si, porém, a Co.mmissão de Finanças, cómo se póde a-creditar, pensa 
de modo contrari,o, isto é, tinha 'ª ·preoccu.pação de encarecer o S·erviço dos 
portos, que _o dissesse darnmenite, :abertame.nte, neste final do § 6°, e 
eu me calar.ia, porque a mjnha op,inião. era bas tante conhecida da Gamara. 

Nem, p.orém, posso ·eu as•s•eg;urar que esta seja a intenção da Com
missão, porque evidentemente é obscuro o pensamento da emenda. 

Si se refere esta ultima parte ª'º falso fund,amento de que os conces
si'onarios podem inter.vir na cobrança da itaxa ou na fixação do quani'4m a 
cobrnr, repi,to, este fundamento não lem ·assen>to em le·i, ahso'lutamente: o 
que ha é um systema adaptado pelo Governo , a meu v.er s1abiü, prudente, 
garantidor dos interesses economico•s da região servida ·pelo porto. 

Não é caso apenas de affi,rmar: aqui ·está, por .exemplo, a lei de 1886, 
em que se fundava o Governo. 

Perdoe-me V. Ex. , Sr. Pres id·ente, que eu me alongue um pouco nestas 
considerações, que são · necessarias para ·escla,recimento da ma teria. · 

Pela lei d·e 1869, o Governo estava autoriz ::udo a fazer a construcção de 
portO's, mediante concessão po:r prazo longo , ass,egurando ao concessionaria 
a garnntia de um juro ,corr.espondente a 12 do ·capital · empregado. 

Foi ass1im que se fez, por exemplo, 'º contracto do porto de Sanitas. 
Pela lei de 188'6, modifi.cou-s.e eS1te reg,imen, d.eclarando"se que as taxas 

destinada·s ao 'Serviço 'S•eriam arr-ecadadas e calculadas. de maneira a não ex
ceder ·O necessario -para o juroo ,corres·pondente ao ·capital empregad,o, á 
razão de 6 % . 

Quer dizer: com o crescimento do paiz, com ü •seu desenvolvimen~e 
economko, ou em virtude de 'OUtra S! circumstandas., verifü.cou b Governo 
que não era 'necess·ario garnnitir o juro ·de 12 % ao constructor do porto; 
ba,sitava assegurar-lhe 6 % . 

Gomo iriamCl's nós, representantes directos do i·ntepesse economico" do 
paiz, teimar, <in siisür em fazer com que a cobrnnça de taxas no porto fosse 
ma•ior do q~ue ·a •necessaria P'ara perfazer os 6 %, encarecendo ·assim o tra-
fego de navios e de mercadorias? · 

·Não comprehendo, e por i,s,sô me insu;-jo abertamenr;; •contra es'tg pre
oc~up6ção, ·Contra esta C!'ientaçã,o .que s'e quer faze;r prevale.::er em Uflla 
cnuda orçamentaria. 

O SR. PEREIRA BRAGA - A menos que se queira generalizar a cobrança 
do imp,qsto-. · . 

O SR. ·.CA-RLOS PEIXOTO - E' contra esta pretenção que me insurj.o. 
Parece-me que o fiinal do § 6º obed•eceu áque1'!a preoccupação, por força 
da qual a resolução da Camara de deixar ·para ·projecto espec;al a questão 

. dos portos, já e~1tá um , pouco burlada pelo p1roj ecfo de Orçamento ·da 
Receita 'e sel-o-hia agora definitivamente. 

Mas isto me leva á analyse do proprio decreto de 1907, citado pela 
Commissão. 

Nã'o tem ainda razão a Commissão. Tenho aqui os ires contractos , que 
poderiam ser lidos. 

· Não o faço para não abusar da tolerancia da Mesa . 
Vejamos o decreto de 14 de fevereiro de ·1907. Peço bem a at-tenção da 

Camaira, es'p·eda·lmente d:o Sr. Deputado Pereira Braga, que me aparteou . 
O final do § 6º faz remissão expressa •ao n. 2 do art. 4° do decreto n. 6.368, 
de fev.erei ro . de 1'907; ·quer ·dizer, esta parte da emenda "que e'stou comba
tendo i"·efere-se determinadamente ao decreto de 1907. · 

Pois bem, ha engano da Commissã:o : pelo regimen do decreto "âe 1.907 
não é mais perimittida a construcçã,o de portos pe.Jo sy,s,tema das cor.; es· 
sões, · 
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O d·ecreto de 1907 especifica determinadamente no seu '1rt. 2º que 
a construcçao de portos se fará por administração directa do Governo ou 
.por contracto, · isto é, ·empreitada. 

Pois foi exactamente p-orqué, em 1903, verificou·s·e uma série · de males 
decorrentes d·o regimen das concessões, que o Governo fesolv.eu construir 
directamente á sua custa o ·porto do .Rio de J;aneiro·, o que já estava auto
rizado a fazer desde 1886, pela disposição que li e o decreto de 1907 não 
se propoz senão a consoJi.da•r. 

Este dl)creto não se refere ao s.ystema de conc·essões. E' verdade que 
no ·paragra-pho unico do art. 5° ha qualquer cousa em que •&e al!ude aos 
portos :euj as ohra-s .constituem obj ectô d·e conit!'~cto ·O·U concessão pelà lei 
de 1869 .e a isto se referiu o meu nobre collega. . 

Ha equivoco; a referencia é remissiv.a ao passado. O dec·reto regulava 
o serviço de portos e cogita da construcção para o futuro, que só poderá ser 
feita por cont·ra·cto ou administração directa do Governo; não quiz, porém, 
deixar de fazer a'llusão aos c·ontractos anteriormente feitos e declarou que 
ne.Jles 'ª cotirança da taxa seria applicad·Çt a constituir a garantia das obri
gações nesse sentido as·sumidas pelo Governo. 

Não ha, po-rita·nto, d·entro d:o dec!'eto nenhuma faculdade para constru-
cção d·e portos pel-o velho r·egimen das concessões. 

Ora:, se assim é, ·Como entend-er o final do art.igo? 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - V. Ex. veja •o decreto n. 9.078, de 1911· 
O SR. CARLOS PEIXOTO - V. Ex. se ·refere naturalmente ao regul:a

. mento do Governo para a Inspectoria do Portos. 
Não me consta ·a mim que s.e possa allegar extensã.o de poderes de 

Tegulamento do Governo como capaz de revogar disposições leg.islativ.as. 
E.u o conheço, tenho-o em mãos• .•e V. tEx. na sua -emenda, ·em vez de 

se. reportar _á legii·s1ação do paiz, :reporta-se a regul-amentos. 
Evidentemente se ]·imita a isso o meu honrado· colJ.ega. 
Se o Governo regulame.ntand-o a parte reforent·e á Ca·ixa dos Po:ttos ·ex

cedeu aquiJ.lo que estava estabeJ.e:eid·o em decreto do legislativo, isto é como 
se não · existisse. 

Faria injuria ao criterio jur·idko dos meus collegas se me propuzesse a 
discutir esta thes·e; . por conseguinte, ,nós ·ficamos na contradicção a .que a;J
ludi, isto é, a -emenda se refere á poss.ibi.Ji.dade da construcção de porto•s. pelo 
regímen de concessões, conforme o decreto de 1907, quando este já não 
cogita da consitr.ucção de .portos p·dr tal regímen. 

· Nessias :eond.ições, pergunto: ·como apprqvar -esse final do "'Paragrapho? 
Por -que o a·pprovaremos? 
O SR. RIBEIRO JuN9UEIRA - Infelizmente não é passive!, mas antes do 

decreto de 1907, a ler orçamentaria permittia a volta ao regdmen das c-o-n
cessões. 

O SR. CARLOS PEIXOTO - V. Ex. vem em .meu soccorro. Nem é pas
sive!. A Gamara , já conco·rdou commigo, estatuindo claramente que a legis
lação de portos não se deve fazer em ·leis orçamentarias. A Commissã.o de 
Finanças, porém, não se -resigna a isto. Ella mod·ifica ·a legislação de portos, 
reporta-se á legislação de portos, faz modificações em ap·pa·rencia pequenas, 
mas que no fundo são de grande importancia. · 

A Gamara não é dessa opinião . .Oisse mais do que o necessario pa'l'a 
fazer comprehender que esta ultima pa·rte do ·paragrapho 6° não tem razão 
d() ser. Sobre ser obscura, quand·o se a entender pelo unico fundamento 
manifestad0, ella· se apoia em fundamento falso, e seria ·acima de tudo in

. conv·eniente. Esse é ·o ponto capital da questão. 
Toda a gente e·stá de accôrdo ·erh .que •a construcção de portos não 

póde -representa·r um ·serviço publico daquelles que dão renda directa ao 
Estadlo. 



Não ha eiscriptor .que se óccupe de cons-trucção de portos que não os 
considere serviço publico daquelles cuj1a:s vantagens só devem s•er colhidas de 
mod.a indirecto pelo 1Esta:do. 

Para exemplificar, al!.udo a facto mias concreto. Tod<0s os grandes pai
zes _subordinam a construcção de seus portos a este crit·erio .. Na Ita·lia, 
o porto d·e Genov.a tem crescidu de irnpoptancia, prejudicando portos fran

, cez.eis, det·ermina:damente o de Marselha. 
Nos po·rtos francezes ·o capital é tornado parte ao Governo, parte ás 

carnams de cornmerCÍ'o, e só o capiital das· ·carnaras de cornrneTcio é _reernboJ
_sado, mas ·o Governo não quer ser reernbQilsad9 por estar convencido das 
grandes v1antagens indirectas que o Esta:do aufere do desenvo!Virnento des
ses portos. 

Dos p<0rtos allernães não se falia. Um imposto de 1renda é lançado sobre 
toda a popujação e destinado especialmente· a cobrir ·as desp•ez1as do porto. 

A não ser a Ingfaiterra, onde a construcção é Hvre, •em todos\ os paizes 
oiv-iliza:dos a orientação seguid·a é eis·s·a: ·não se procura tirar directamente 
das mercador.ias e navi-Os os recurs<0s necessar.ios para o desenvolvimento 
dos portos. 

:Entr·e nósf, ao que parece, a Gommfasão· i.nsdste em querer faz.er que 'ª 
velha taxa) creada 'em 1903, se .-converta em imposto obrigato1rio para au
grnentar a caixa · dos portos .. Para que fim? 
. Em primeiro lugair para rnultiploicar ao infinito g p.essoal burocrntico, 
que se ·d·es.env·oJverá em todos os pequenos portos, para em seguida mand·al-o 
incorporar ao quad·ro de funccionarios pubiic-os com todas as gaTantias . 
Seria encarecer ex1traord.inariamente os serviços des>Ses po·rfos, para afugentar 
o movimento cornmerdal, ·e, 1sobreitud•o, para p.ulveri'sar esta mal fadada caixa 
especia'i de p·orfos. · 

Não p•osso deixa:r de lembflar, no rnomenfo, a desobs.trucção dei canal 
de Macahé 'ª Campos, a deso·bstrucção do irio Muriahé, o·s trabalhos da terra 
d.a nobre De·putado da Bahia, a fortificação da ilha de Itaparica, etc. 

Pulverisa·dos todos os r.ecursos, ter-sehia que cobrar a taxa em todos os 
portos par.a que depois nós a pulverizassemos nessas pequeninas obras de 
interes"e regional, em torno das quaes se accendern a , e o lera e a vivacidade 
da Carnara. Afinal p.a·rece, a quem ouvio os debates hontern e ouve hoje, 
que ha muita gente voltando da viagem a Canossa. . . · 

V. Ex. viu, por exemplo, o Sr. Deputado Raul Ferna·ndes declarar que 
a impo.rtant·e banc·ada do Rio de}aneiro nas questões políticas acompa
nhava ·o leader da maioria e nas questões de administração a·cornpanhava a 
Cornrnissào de Finanças. . . -

E eu nada .ma.is faço sinãci Tesalvar a minha responsabilidade, tendo 
estudado com aHenção a questão ... 

o SR. RAUL FERNANDES - Eu não resalv·ei? 
O SR. CARLOS PEIXOTO - Não o 1accusei de não ter res·alvado a sua. Ao 

contrario, resguardou-a admiravelmente. Eu só queria dizer que não tinha a 
pretenção de mover o voto da Camara, porque aca·bei de ouvir pe1o orgarn 
de um d·os rnai!S 1ta.lento-s101s Deputad-os ·e meu dilecto- amigo a declaração 
formal de que a bancada do grande Estado· do' ·Rio vota em regra, nas ques
tões politica'S', com o leader da maioria e, rtas outras, com a -Comrnis·são de 
Finança!S. .-

ü SR. RAUL FERNANDES __: Declarei que nas queJstõ·es políticas votava 
com o l'eader e nas questões administrativas, em regra, prestigiava a·s. Com
rni-s!sões. 

10 SR CARLOS PEIXOTO - Ah! perdão . . . não tinha app.rehendido bem. 
Para o caso de votação com o leader não havia reMricções; és.t.ava sempre 
de accôrdo: sempre o leader . .. 
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O SR. RA.UL FERNANDES - •Era a·sslm ,que V. Ex. gostava de comman
dar quando era cummanda•nte . 

.O SR. CARLOS PEIXOTO - Eu er·a ··Presidente da Gamara, ·e:s•ta.va no meu 
posto e não füscutia ... 

Sr. Presid•ente, sem pretenção, por.tanto, de arra•star o voto da Camara, 
espero, entretanto, ter chamado a sua aHenção para uma série de obscuri
d2.des e de inconveniencia'S que 'S'e encuntr·am nessa cauda do· s.ub1s1titutivo, 
votado na cauda do orçamento, já não mais ao a,pagar das. luzes, mas depois 
das luzeis ap·hgada·s; p·orque é extra.ordinario que S•e ·vote um orçamento a 
29 de dez·embro para remeHel-o a 30 para. © Senado. 

Noto que .o Sr. Deputado Nicanor do Nas·cimento está a me perguntar, 
com um olhar-· de quem a cu lpa? (R~sos.) 

Não sei, responderei, de •quem é ·a culpa, nem me compete i•ndagar. 
Noto igualmente ·da par-te do· Sr. Presid·ente.. . ou .antes•' perdôe-me, 

V. Ex., Sr. P.res.idente, ter a.bus.ado da tolerancia da Mesia (risos), ma·s 
trata-se de um assumpto pelo qual ~.enho me interessado e que mai·s do que 
nenhum outro deve i·nteres'Sar aos Sr1s.. repre'S.entantes d.a Nação -..,- refe
rnete, como é, a·o desenv.o·lvimento dos nossos ·portos de commercio que são· 
o·s• ·orgão1s po·r meio dos .quaes •p.od•emo.s nos entender com o exterior. 

A Gamara cumprirá, como sempre, o s·eu dever melhor do que .eu; sim
ples Deputado, mas não com melho·r consciencia de que procurei cumprir 
o meu .com es·sa.s poucais pafavras que dirijo á Cais•a. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Pr.e1sí.cllernte - Vlou •submetter a voM·s1 a ultima pa.rte do § 6°. 
üs Srs. que à a·pprovam queiram se levant-a·r. (Pausa.) 
Approvada. 

O •Sr. Pihies ele C·mrvirulho (pe;la ordem) -e Requeiro verificação da 
votação. · 

·0~oeedendocse á verificação da votação, reconhece-Jse ter sido ·app.rovad:> 
·· ultfma parte do § 6° por 70 voteis contra 5'8. 

O 1Sr. Pii.r(es de Carvialho (,pda ordem) ~ Pedi a palavra para enviar 
á Mesa a seguinte declaração de voto:· ' , 

Vem á Mesa e é 'lida a •seguinte declaração de voto: 
Decfa.ro que vMei contr.a .o •substitutivo da Commissào de Finanças aos 

arbs. 3.S a 45 do· ·projecto ·em 3" d·i·scuiss.ão. que não süffrernm emenáas, por 
Pntender que tal subsfüutiv•o viola profundamente .. o § 1 º do art. 190 do Re
gimento, alterando· as deliberações anteriores d.a Gamara e transgride toam· 
bem a legi'S.J-ação vigente em relação ás .obras 0d·e portos. Gamara, 29 de de
zembro de 1912. - Pirns de O~v-valho. 

São prejudicad•a'S ais emendas ns .. 45 a 51 . 
Prejudicada a emenda n. 54. 
Rejeitada a emenda n. 55. 
Votação· da seguinte :emenda sob n. 5'6. do Sr. Joaquim Pires: 
No ant. 1º, verba 8º, do "project.o n. 173 B, de 1912, onde s·e 1ê: "de

creto n. 7.619, de 21 de outubro de 1'909". diga-s.e: decreto n. 9.256. de 28 
de d•evembro de 1911. - Agropito dos San~o'.s. 

A emend·a póde ·s·er acceita; subsütue o .de·creto qüe autoriz·ou a con
ce'Ssão d·os premias pelo que reorganizou a Jns.pectoria de Obras Contra 
as Seccas e no qual ~stão cons.ignado1s os mesmos. premi·os. 

Approva.da. 
Votação da s·eguinte emenda sob n. 57 do Sr. Pereira Braga e . outros: 
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Onde convier: 
"Fica transferido do titulo - Co.nserv.ação do P·alacio Monroe ----:: para 

o quadro da administração central da Repartição de Agua·s .. e Obras P.ub.li
cas o togar "de zel·ador de que t1rata o art. n. ()5 da J.ei n. 2. 544, de. 4 · ire 
janeiro de 1912." 

O Sr. Presidente - A esta emend.a a Commi1s1são offereceu a 1seguinte 
modificação: 

"De.sta.que-se da sub-corns·ignação "Serviço'S diveisos" a. quantia de 
3 :600$ e accres.cent•e"se na consignação "Pessoal" o seguinte:: "zelador do, 
Palacio Monroe 3 :·600$000." -

Approvada com mo·dificações. 
Rejeitadas ·as •emendais ns. 5'8, 59 e 60. 
Votação da IS•eguinte emenda s•ob n. 61 do Sr. Metello Juniw e outros: 
"Da verba 9" - Repartições de Aguas - süb,wnsignação - "Revisão 

da rê·de, nova·s· canalizações, etc. - 1. 750 :000$ " - sej·a destacada a quan
tia d·e 400 :000$ para a terminação do serviço de abastecimento de agua á i'lha 
do Governador." 

O 1Sr. Presidente_:____ A esta emenda e •á d·e n. 62 a Commi·ssão offereceu 
o 1S·egulnte substitutivo: -_ ' 

:"A' verba 9", accrescente-s•e "ind u.sive o aba·s.tecimento de -agua á ilha 
do Governador". 

Approvado o substitutivo e prejudicada·s• as emendas 61 e ' 62. 
·Rejeitadas as1 emendas 63 e 64. • 
Votação da ·seguinte emenda S·ob n. 65 d·o Sr. Octavio Rocha: 
Accreisc·ente,se onde_ convier: 
Fica o Governo auborizado a reformar a Repa11tição Fiscal junto á Com

panhia City Improvements, para o fim de dotai-a com um regulamento de 
accôrd·o com as exigencias actuaes do serviço, não creando Jogares novos 
nem ;:tugmentando ·as c;les·pezás além da verba vo.t·ada. 

O Sr. Pres.:iJdente - A esta emenda .a Commissão· offereceu a se-
guinte modHicação: . 

"A . Commi·s•são aoceita a ·emenda, accrescentando-se-lhe o seguinte: 
"para ,pe·ss·oa1". 

Approvada com modificação. 
Rej~itadais as emendas ns. 66, 67 e 68. 
V•o.ta_ção da seguinte emenda sob n. 69 do Sr. Agapito dos Santos: 
Onde convier: . 
Art. Por prazos nunca excedentes de cinco · annos poderá o Governó 

contractar, media·nte conc1ur·rencia publica, •a construcç.ão d·as ·obras a que se 
refere o decreto n. 9.25'6, de 28 de dezembro de 1911, ficando entendido que 
as prestações annuae.s não poderão uHrapassar os creditos votado·s para os 
re-spectivos exercici:os. 

O di•s·po·sitivo contido na .emend·a supra é identko ao que figura no nu
mero L\liIII do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de dewmbro de 1910, orça· 

· mento para o ex·ercicio de 1911, revigorado peJ.o art. 38 da lei n. 2. 544, de 4 
de j.aneiro de 1912, orçam:en-110 vigente . 

Approvada. 
Vptação da seguinte emenda sob n. 70 .c!o Sr. Octavio Rocha: 
Art. 14 - Supprima"S•e a palav·ra magnifico. - Octavio Rocha . 

. Approvada. · 
Rejeitadas as emendais ns. 71 a 76. 

b 



Votação da segu111,e emend,a so·b n. '/'/do Sr. Baptis.ta de Mello: 
Art. Fica o Governo autorizado a entrar em aç:côrdo com a Compa-

nhia de Estradas de Ferro federaes Brazileiras, rêde su'1-mineira, para co,ns
ti"ucção de um ramal que, partindo do seu ponto mais conveniente e pas:san· 
do pela villa Eloy Mendes, vá terminar no Kilometro 227 da mesma estrada. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. 78 do Sr. Corrêa Defreitas: 
Corrigenda ao arit. 13: . 
Fica o Governo a·utoriz,a,do a contractar com a Companhia S. Paulo-

. Rio Grande ou com ·quem mai·s· vantagens offerecer a construcção do pro-
1o•ngamento do ramal des·s,a es,trada c·orm destino a Guarnpuava, af.i.m de 

!igar est,a cidade ao 'lagar denominad·o Barracão, na,s •Missões Argentinas, 
passando por Palmas, ·c1evelandia e Camp·o Erê, a rêde da Estrada de Ferro 
S. Paul,ocl<io Grande. · 

App.rova:da. 
Rejeitad•a a eme,nda n. 79. 
Votação d,a seguinte emenda sob n. 80 do Sr. Firmo Braga e outro1S: 
".Accres·cente-se onde convier: 
Art. E' o Governo Federal auitoriza,d·O a completar a viação · ferrea 

· no.rte-sul wm uma li•nha qu,e ligu~ ais c·apitaes dos bstados do Maranhão e 
do ,Pará. Essa linha partirá de S. Luiz a Caxias e terminará, em Bragança, 
na via ferrea já construid,a entre eista ultima cidade e a de Belém, e que o 
Govemo fica autorizado a incorporar á viação fo"rrea federal, mediante 
acquisição, por accôrdo com o Governo Federal." 

O Sr. Presidente - A- esta emenda a Gommis•s•ão offereceu o· seguinte 
substitutivo: 

"Arit. Fica o Governo . autorizado a prover o complemento da viação 
ferrea norte-sul com uma estrada ·de ferro que Iigue as capitaes dos Estados 
do Maranhão e Pará, pÚtind·o da de S. Luiz a Caxia•s e terminand'o em 
Bragança, na estrada de• ferro que Iiga esta cidade á de Bel-ém e p•ara cuj-a 
encampação o Governo pod·erá entrar em accôrdo com o do Estado do p,ará. 

Approva·do o substitutivo e prejudicada a emenda. 
Prejudicada a emenda n. 81. 
V•otação da s:eguinte emenda sob n. 82 do Sr. Octavio Ro·cha. 
"Art. 31 - Accrescente,se no final do § l º as palavras "a juizo do Go-

verno. - Octavio Rocha." 
Approvada. 
Votação da seguinte ·emenda sob n. 83, do Sr. Camillo: Prates ; 
"Ao· art.. 23 - Supprima1Se." 
Approvada. 
Votação da seguinte ernenda sob n. 84, do Sr. Josino de Araujo. 
Ao art. 29, Iettra e, n. JtI - Supprima-s•e. 

O Sr. Presidente - A esta .emend.a e ros de ns. 85 e 92 e bem · assim 
aos arus. 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29 e 32 'd10 i.' roj ecto a Gommissã·o offereceu 
o seguinte substitutivo: 

Art. Fica o President:e da RepubHca autorizado a .contr,a·ctar com quem 
maiores vantagens1 .oHerecer: 

a) a cons•brucção de uma linha ferrea na extensão de 132 kilometros 500, 
partindo de R,ecife á cidad·e de .Pedras de fog,o, da Parahyba não ex•ced·endo 
de. 62 :000$000 o preço maximo kilometrico de construcção, podendo a pro· 
veitar o.s estudüis j.á feitos e a:pprovados pdo Governo do ESitado de Per-
nambuco. · 
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b.) A ·Co·nstrucção de uma linha f.errea, partindo de Ay.rão ou ponto mais 

iu-oximo ou conveniente de Manáo'S e dirigin'do-se ás fronteiras de Venezuela; 
pelo vaHe do Rio .Negro, no Amazonas, não excedend·o d.e 70 :000$000 o preço 
max-imo kilometrico de coIJlstrucção; 

e) a construcção do prolongamento da estrada de ferro, do Estado da 
Parahyba, de Piauhy ·a .Pato·s, não devendo a de1speza a eff.ectuar-se exce
der a impórtancia de 50 :000$000 por kHometro; 

d) o prolongamento da Estrada e f 'ierro de Alago-inhas e J oazeirn (Es· 
tado da Bahia) ã cidade de Therezina, ·passando por Paulista, Jaicós•e Oeiras 
(1Bstado · do Piauhy) ; 

. e) a •construcção çle uma estrada . de ferro que, partindo d·o Porto de 
_Mos·smó, a:t<rave1s·s·e os . Est:ados do Rio Grande do N·ort.e .e Parahyba e vá en
tronca·r no p:onto mais conveniente da rêde da viação .ferrea d·o Norte do 
Brazi'l, não deve·ndo a despeza a effectuar-se .exceder 'ª irriportancia de 
50 :000$000 por kilometro; · · 

1) .a construcção de um ramal .que, par.tind·o do ponto mais conveni·ente, 
em trafego, da linha de Uberaba :a Araguary, te.rmine na c1dade de E1strella 
do Sul· 

g) 'a construcção de um ramal que, ·partindo do ponrbo mais conveniente 
da Estrada de Ferro de Nazareth, ligue a mesma ·á Estrada de Ferro Central 
da Bahia e o prolongament•o daquelfa até :ao porto de Salinas; 

h) a corustrucção da Est!'a·da de Ferro de Coro·atá no Tocantins, no Es-
tado do Maranhão.. · 

Art. Para a construcção das: .estrad·as de ferr·o constantes do·~- ar-
tigos retro, úma vez que sejam de interesse geral, o Governo poderá emit
tir .apolices papel, de juro de 5 ºIº ao ·anno, medi·ante as seguint.eis con-
dições: , 

· a} As apolice;s serão emittidas .ao par e entregue·S· a•o co·nstructor 1á me· 
dida que o mesmo fôr concluindo :e pondo ·em trafego trechos nunca in- . 
feriores a 10 kilometros. . 

b) A' medida que o Gove.rno fôr recebendo e pagando ois trechos postos 
em trafego, irá fazend_o arrend·amento provisorio dos ri1esmos- ao- constru
ctor, não levando em co·nta da renda o trnn1sporte do pessoal e material des· 
tinados á cons.trucção da estrada. . . , 

e) Terminada que seja a construcção da eis•trada, será logo posta ~oda 
ella em trafego ·e o Governo, dentro de noventa dia:s.. chamará, .pür editaes, 
com .o praz.o nunca inferior a seis mez,es, concurr.enda para o arrenda
mento definitivo e com o pr·azo max.jmo de 60 annos. 

d) Para o arrendamento definitivo o Governo 'levará em colllsideração, 
além de 'Outras condições que c·onstarão do edit·al, •a quota de arrendamento, 
a bara•teza düs fretes e a 1sua revisão, em pvaso . nunca superior a cinco an
nos., de accôrdo· .com · o .desenvolvimento do trafego ·e a conveniencia d.e 

· pvotecção a tal .ou ·qual genero de producção. 
e) Para o arrenda1mento definitivo terá pref.erencia o constructor. 
1. Essa preferencia 1se entende .ainda que a sua pmposita, avaliada em 

dinheiro, seja inferior a .2 ºI º sobrn a quantia ·correspondente a 5 ºIº do custo 
total da ·eiS•trada. 

U. Desde que não se verifique a hypothese do n. 1, o Governo, ao con
ceder a outrem o ar.rend·amento, dará ao cons•tructor, a titulo de bonificação, 
em apol~ces-papel cte 5 ºIº uma quantia corres.ponden:te a 5 ºIº, do custo total 
da estrada. . · 

/) Desde que a quo.ta de a!lrendament.o exceda a qua·nt:ia necessaria a() 
pagamento dos juros d.as apolic·e:; emittidas para a construcção da es.tra
da, e que terão es•sa dedaração, o excedente se.11á app!icado, annualmente, 
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n:L amortizaçã:o das meJsmas apoli:ces, a qual será fei·ta P·Or compra, si esti
verem ella.s: aba!xo. do par, e ·pür 1sor tei·o, si estiverem ao par ou acima. 

§ Lº Igual regim en deverá s·er a1p.plkad·o ás outras es•tradas de ferro 
de c.oncessão federal, ai•nda :nã·o con:tractada.s, s·alvo áis que forem sem onus 
para. a União, após aut9rização legi1s.\ativ.a. 
· § 2.º O Governo poderá, pelo processo des.te artigo,, lettra a contractar 
a cons•trucção dos prolongamentos e ramaes das eistradas de ferro custea
das pela União, devendo, nesis·e caso, s1er o pagamento feito por trechos de 
10 kilometro.s: prompibos para o trafego." · 

· O sr: .Josino de Ar.aujo (pela ordem) - Crei9 que· foi o meu illustre 
,iwmpanheiro de. bancada Sr. lrineu Machat:\;o quem levantou aqui uma ques
t:ão que foi ·~·és.olvida favorave1lme•nte pela M·esa. A reclamação que vou fazer 
é -id.enüca. A em'end•a :n. 84 é s•uppres-siva. · · 

. Segundo ficou e·stabeledd·o, as emendas ·supp.res1siv.as e substitutivas 
:teem preferencia s•obre ais emendas em parte. 

Neste caso reque'iro prioridade para a emenda n. 84, que ~ sup·pres· 
.siva d·o art. 29, lettra e. 

No cas·o que as·sim não· entenda V. Ex., peço .que consulte á Cas·a si · 
consente na preferencia para que eu pos1s a na o.ccasião encaminhar a vo-

. ta9ã:o. 
· O SR. PRESIDENTE - V. Ex. está com a palavra; póde encamir1har a · 

-vota:çã:o. . 
· O SR. Jos1No DE ARAUJO - Neste e.aso peço a a-ttenção da Casa. 

. O art. 29 tra;t.a do novo systema d·e consitrucção de e•s1trada de ferro. 
Contra es1se systema nada tenho a reclamar; acho até conveniente, ·porque 
manda. fazer a corus.trucçào por trechos e o pagamento em apolke1s ao par; 
mas, jogo após · a terminação· do trecho, a-rrenda·se provisori·amente ao ·con
structor. 

Uma vez porém, que s·ej a terminada a construcção do· trecho, . faz-se o 
arrendamento defin'itiv·o. 

O .arrendamento defintivo, em virtude deste artig·o, é feito nestas con
dições, dando preferenda ao CO!lls.tructor, e preferencia que se entende na 
fórma. do ar.t. 29, n . 1, que ·eist.á assim concebid·o : 

Além .dessa vantagem .que tem o cons1ructor do arrendamento definitivo 
de ·ser o arrenç!atario provisorio·, ,de conhecer a ca•pacidade d.a estiada de 
ferro em tod·o1s os seus trechos, a commissão manda dar · ~S'S·a outra., que re

. puto inconvenient.h;rsima; manda ·dar, a titulo de bonificação, uma certa quan
tia C·orrespondente ao custo total da estrada. 

O SR. ALAOR PRATA - Não ha razã·o para is1so. 
O SR. Jos1No DE ARAUJO - Diz bem o nobre De·putado: Não ha razão 

para isso . , · 
Imagine uma estrada de fer ro do custo de 10 mil contos. Sendo co·ncedi

·. da a bonificação de 10 ºIº sobr.e o c1u·s•to, serifo mil con:t1os de pre~ente ao 
.. çonstructor ou 500 contos· na fórma do sublstitutivo que manda diminuir 

os 10 °\ 0 'a s 0 1°. . 
A s·er assim são i:nc•alcul·avei s os 11ucroo por que ess.es cons1ruDto!'es acha

. rão- meios e modos de ·sub-empreitar o seu ·contracto, .e esse •contracto pas· 

. sa_qd9 ás mão,s de ·s1ul;l-empreitei·!'os, vae •satisfazendo a todos do1s lucrqs e 
vantagens que distúbuem. _ 

Si a cónstrucção já t·em a vant0agem,. como diss•e, de C·onheéér a ca·paci
. dade. ·do traço da estrada, de poder Boncorrer ao andamento definitivo",·, e si 
, ~Ue .tém a vanta~em do art. 29, n. 1, que lhe &aran.te o direito de ser a sua 
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proposta .preferi-da a outra qualq:tier, c·om'0 se vae dar ai·nda es•sa bonificação 
que póde attingi·r a qua·ntia elevad·irn·'ma, e doada pelo poder publico numa 
s·ituação como a actual que 1se proclama .alarmante, ·Como s·e vê todos os 
dias na imprensa e na tribuna do Congresso. 

Chamo a attençào da Ca.sa para e·ssa emenda p•orque reputo inc.onve.ni
enti1s1sima a :di S"püsição do proj ect o. 

O Sr. Ri.beiroo Junque.iria (pela ordem) - Sr. Pres·idente, em relação 
ao pedido d·o meu illusrt:re collega, 'O Sr. joaquim Pirns, não tenho duvida 
em acceitar a limitaçã·o feita pür S. Ex. Reailmente ella melhor·a as condições 
do substitutivo. Pelo -substiitu.tivo 'o Governo pede á ·e·s1rada de ferro deter
minado numero de kHomet:rns. 

Emborn a Commissão tives•s.e o intuito de dar maior 'liberdade ou maior 
largueza quànto a·o serviço a 1ser ata•cado nes·s.a estrada, em to·do· o ca'So 
julga. não hav·er inoonveni·ente em que se adapte a limit:11ção lembrada pel-0 . 
nobre Deputad·o. 

Em relação á!s ponderações do meu illustre c·o·llega, o Sr. }osino de · 
A·raujo, devo dizer que .a a'fgument•ação d·.e S. Ex. não pro.cede. 

· O siubs·titutivo ·diz o seguin;t;e: 
Na lettra. e: Para ·o arrendamento definitiv·o terá prderenda o C"On

structor. 
E' natural que elle tenha nece'SIS"idade de ar·rendar cada secçfo para po

der as1s•im fazer as outras secçÕ'es; nem se . devia d•ar a outrem ess·a rega-
Ji.a. E1s•s•e direito é do arrendat•ario pr·ovis·o·rio. · 

Havia duas emendas, uma mandando 'Supprimir, e out ra manda·ndo re-
duzir. • 

A Commis·são pr-opoz a reducção a 5 ºJº. 
Só no caso do .constr·uctor proP.or o arrendamento e não conseguir, por

que outras pro postais exi s•tenbes •se'j am .s1unefi.c>res• á sua, de accôrdo com a 
leH_ra E, é .que elle tem direito a essa bon: .. ficacão : Uma vez que não concorra 
ao arrendrument9 , não tem direit·o a e·S·S·a bonificação. 

Como V. Ex. sabe, a Oommissã·o mand·a volt1ar ao r1egimen da lei nu
mero 1. 126, i1srt:o é , ao nagamento dais• apolice>s, á medida que f.or sendo feita 
a construcçào. Como V. Ex. 1s·abe e .a inda hontem tivemos occas:ão de ou
vir do illustre representante d·e Minas, essa lei não tem sido ·cumprida, o 
Governo tem feHo operacões. tem emittid"O titulüs e com o producto dels\51a.s 
emissõe1s tem pago em di-nhe'iro. 

O prejuiz·o na coJlo.cação das a•po.J.ices tem ficiado a cargo do Governo, 
com uma grande reducçã:o . com uma g·rande differen oa de typo. Gomo se 
manda que o constructor tenha o pagamento em apo.Jices, ao par, é que a 
Commissão d·eu a margem de 5 º [º . i:•arn 0·11~ el ' e po'.EIS·a, com mai·or facilidade, 
con1seguir a collo·cação dess e1s titulas. nois V. Ex . sabe que, raramente, nes
sas emissões se consegue ·ciollocação do titulo, mesmo com e·ssa pequena dif
fer.enca de typo. 

O SR. ALAOR PRATA - Então, não havia ;razãO a.pra appHrnr-s·e a lei 
n. 1 : 126. qu e .n.Prde todas •as suas vílntag1ens. 

O SR. RIBEI ~O JUNQUEIRA - D.á-se a modificação em casos es,peciaes, 
ao passo que, actualmente, nas me.Jho.res operaçõ.es fei.t.a:s pe'J.o Governo a 
di fferenoa tem sido quasi !S'em'Pre de 15 ºJº. 

O SR. ALAoR PRA·TA - Porque .a lei não 1em 1sido .app.Jicada. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Accres·se que no substitutivo primitivo 

apresentado pela Commi·s·são, esta d·etermiirnva ai·nda qu e -o maximo, para 
cada ·cons·trucção, era •de 45 co•nto·s, Como esse GubstituNvo V·inha, até certo 
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ponto, fiaci1itar os contractos, de·sde ·que s.e determinava .que o- maximo seria 
d·e 45 contos, .e pe·rmitti.a,s•e a bonificaçãoo, ·augmeintava-se para 49 cont-01s e 
quinhento!S., facifüa·nd-0 a c-0.nistrucçã-ó· des's•a.s estradas. E' essa a razã-0 de ser 
d·o substitutivo da Gommis1são. 

E, Sr. P·resi·dente, ·ao·rnveito a o•or-0rtunid1ade paria dizer ·a V. Ex. que, 
ao ser vo:tado o pro·i·ecto em 2ª di-sc11 ss.ã-o , foi marndado r.evigorar para o 
ex·ercido de 1913 a d•iSl1)•0S·ição do n. 26 do art. 17 da lei n . 1.145 de 31 de 
dez;embro de 1903, no:r uma emenda. rr11 antes, ·por d1ms emend·as, igual
mente ·annrovadas ·nela Gamara., nma offerecid·a ao a•rt . 22 nela illustre ban
cad·a d·o Riü r.rnnd·e do Norte. nº·fld•o rrmces·sã.o 'Para construcção da Estra
da de Ferrn ·r1·e Mo·s:rnró, mandando clarnmente gue vigoras·s1e a dis.pos-ição 
da 1ei de 1903. . 

Além diiss-0. foi ao,.,rnn; ad•a uma ouitrn emenda. de um colJ.ega da Bahia 
revi~nrand·o es1s•a dfaioosqção. 

Ao red1igir ·o r>roj·ecto oara 3" d:scu.ssão, a Commi·s.sõ.n, ".arn niio ~~oetir 
a ·dis·pO•S·ição do •proj1ecto, limit•ou-se a deix·al'a no airt. 22, res1uhado da vo
tação. i 

Oua•ndo f.ez, porém. o seu <~·llb~.titutiv·o, a Comm<1s1são e<s·queceu-s·e de, 
na lettra -C, incluir o revig"Oiramento dess1a di·so-0s·icão. 

Peco, po·rt·a·nto, que o S11J b"t "tu~ ivo. em relação ao art. 22. seia ao•pro
va.do sem nreiui z"O rta· 1ª narte d·o ?r'1'1rn que ·diz - no n. 26 do art. 17 da 
lei n. 1. 141 de 31 de d·ew rnhro d.e 190~ . o.l\Je oo•nt•i1núa em vigoir. 

Sã·o es1saos .a:s1 conside11açõeis que a Cornmiss~o tinha a fiaz·er. 

O Sr. Pres~ente - Os senhoTes. que apprnvam a emenda n. 84 que·i
rarn levanta·r•S·e. (Pausa.) 

Foi r.ejeitada . 

O Sr. Josino de Araujo (pel'a ordem) pede verifi.cação da votação. 

O Sr. l>resid~nt•e - Ante•s de fazer a ver-ificação da votacão, a M'esa 
i11lga do seu ·dever charno.r a atte ricão da Oalmara pa·ra o facto de estarmos . 
já em rnais de 4 hnras da tarde . · 

O Senado da Renublica iá devolveu á Camara todos o·s orçamentos, 
inc•lusi.v.e aouelles ·que lre foram remettidos nos uHimos \dias deste mez. 

O Senrudo já cumnriu o ·seu dever; a Camara, entretanto, está a:inda · a 
votar um dos orcamentos, 

1P.enso, q11e •ella niÓ oóde deixar de se p.reo-ccuoar ·com a ·idéa de deixar ao 
,Senado, ao menos 24 horas (apoiadois; mu~°'to b:em) para collaoborar neste 
orçamento. (Mwito bem; m~tito bem.) 

Os senhores que approv,ani a emenda queiram levantar-se. (Pausa.) 
Votamm a favor da emenda, á direita 14, á esquerda •seis Srs. D:e·pu-

tados . 
Queiram levantar-se os •senhor·es que votam contra. (Pausa.) 
Votaram contra a 1emenda á 121ireita 52, á esquerda 60 Srs. Deputados. 
A emenda foi reje·itada por 112 votos contra 20. 
E' approvado o swbstitutivo da Commissão, sa:lva a parte relativa ao 

n . 16 do art. 17 ,da lei n. '1.141, de 3.1 de dezembro d.e 1906 . 
Prejudicadias a'S emenda.s ns. 85 e 92 . 
Votação da seguinte emenda sob n . 96, do Sr. Octavio Rocha. 
"Redija-s:e assim o art. 53: 
Hm caso de .resdsão do actual contra.cio para desohstrucçfo e sanea

mento dos rios da bailéada do :Rio de Janeiro, poderá o Governo celebrar 
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novo contracto· ou proseg.uir nos ,trabalhos por administração, ·sem a·ugmento 
de d·espeza . " 

O .Sr. íPreslidente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"Ac;cresc.ente-•se ·a.o art. 53 o seguinte: "ficando autorizado a proseguir 
nas obras, p'O.r admi:ruistração, até que s:eja realizado o novo contrac~o, 
dentro do prazo maléimo de um .anno, a contar da resdsão. " 

Approvadó o sub'stitutivo e prejudicada a emenda. 
Votação da seguinte emenda sob n. 94, do Sr . Octavio Rocha. 
"Ao art. 54, a.ccrescente-se o seguinte: 
§ l.º Pod:erá tambem o Gov0erno. de accôr.do com os paizes limitr·ophe'S, 

providenciar para o melhoramento do .rüo Uiruguay . " 
Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 95. 
Votaçã.o dai s.eguinte emenda sob n. 96, do· Sr. Octavio Rocha. 
Ac·crescente-se onde c1onvier: 
"Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com os Estados para 

a constr.ucção de linhas fer.reas quando ·ellas forem de caracter es•ta.dual , 
mas intene·s·sem á' União, pod:endo dar preferenda aos Estados para o arren
damento das novas .Jinhas e ramaes, .em construcção ou em prnjecto, sem 
augmento de de.speza. " 

O Sr. Presiidente - A .esta emenda .a Commissão offereceu ·o seguinte 
•substitutivo: 

"Fica o Governo autor.iza·do a entrar em accôrdo com os Estados para 
a const.rucçã.Q de linhas ferreas, podendo dar p•ref:erenci·a ao.s mesmos para 
o ar'renda·rtlento das novas linhas e rama·es, em co:nstrucção ou em proj ecto, 
sem augmento de despeza . " 

Approvado o substitutivo e prejudicada a emenda. 
Prejudica.da a emenda n. 97. 
Votação da seguinte emenda •sob n. 98, do 'Sr . Antonio Nogueir:;t e 

outro: · .~ . ' 1. ·,1l".-'1 
Accr.escente-se: ' --- ' -~" ' ,-,,~, · · -,,-.=-.:,;;,""'Yi 

~ Verificada a construcção ~e uma estrada de rodag.em li gando Rio 
Branco e Magé a Senna Madureira e bem ·a·SS·im as suas c'ondic;ões techni
cas , o seu leito e si o seu traçado é mel·hor ou o uni.co para ligar as ·séd•es 
das duas Prefeituras. o Governo · p·oderá, desd•e logo, por ·conta da subven
ção de que trata a lettra e, destacar a quantia necessaria para a indemni, 
zação dos trnbalho:s feitos e aproveita veis. 

O Sr. Antondio Nogued.r>a (pe[.a ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
n. 98 ·está redigida nos. seguinte!S te11mos : 

"Justificativa: 
As associações commerciaes do Amaz.onas , do Pará e do Acre, em tele

gramrna!S didgidos ás Mesas da Gamara e d·o Senado e ao Mini·str-o da Via· 
ção. pediam, rnm o mais v.ivo empenho, a co0nst11ucção da ·estrada contem
plada no art . 20 do presente orçamento . 

Eritre os argumentos que aore•sentavam, saJi.entava"s:e o facto de já 
existir uma estrada de rodagem ligando Senna Madureira a Magé, na ex
tensão de 205 kilometro·s, cujos trabalhos eram ·a.proveitacto•s pela estrada 
d.e ferro. Assim, não havendo augmento de despeza, nem cireação de des
peza. apre•sent•arnos a seguinte: 

Suo-emenda ao art . 20 . 
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Accrescente,se : , 
§ Verificada a co.ns,trucção de uma estrada . de rod·agem ligando Rio 

.Branco e Mlagé a Senna Madureír.a .e hem assim as S'lla'S c1ondições te-chnicas, 
o ·seu leito e s:i o seu traçad·o é o melhor ou o uní.co para Jig·a;r á:s sédes 

.das duas 'Prefeituras, o Gov·erno, poderá desde logo , por conta da subvenção 
de . que trata a lettra. e, destacar a quantia nécessaria para a indemnização 
dos trabalho1s feitos e aproveita veis." · 

A honrada Gommissão, dando par·ecer a respeHo, diss'e o seguinte: 
"A ma.ioria da Commi.s·são opina pela rejeição da emenda; pensa q>ue 

a ex;istencia da es•trada de rodagem de Rfo B-ranco e Magé a Se nna Madu
reira só p.óde constituir preferencia de facto, para o seu c-onstr.uctor no obter 
a subve.nçifo para a e'st.rada de ferrn. Além disso, já a Camara voto'll pro
j ecto autorizando o pagamento da referida estrada. " 

Trata-se, Sr. Presidente, d·e urna qu.estão já discutida suffkientemente 
nesta Casa, e bnilhantemente defendid·ai pelo eminente representarnte do 
Estado de S. Paulo, ·o S.r Cardoso de Almeida, que, para dar maior solemni
dade ·á sua palavra, fallou .da tri.buna do ··cent.ro deste recd:nto. 

Não vejo por que votarmos contra uma emenda que autoriza o Governo 
a verificar o direito de um constructor ! 

Eu pediria, por con:sequenda, á honrada Oom missão de Fi:nanças que 
se não insurgisse contra o voto da Gamara, o qua·l peço · seja favoravel á 
emenda. · 

Estou certo de ci:ue ella o será. (Muito bem.) 
Submettida a votos, ié rejeiota.da a emenda n. 98. 

(0 Sr. Anri:'omo ·NogU!eiJra (pela 0•11dJem) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne proceder á verificação da votação. 

'Procedendo-se á verifkação d.a votaçâ'O, reconhece-se que votaram a 
favor 78 Srs. Dep1ut·ados e contr·a 38. · 

O Sr. PI'eside111ile - A .emenda foi app:rovada por 78 votos contra 38. 
Lembro aos Srs. Deputados que ·esta ultima votação accusa a presença 

116 ap·enas. 
Lembro ainda mais aos Srs. Deputa.do·s que a Mesa vae con vocar uma 

sessão nocturna, que de nenhum effe:•o será, si não h~uver numero para as 
votações. 

l~ejeitad'! a ::mm.da n. 99 .. 
·votação da s:eguinte emenda s·ob n. 100, do Sr .. Rodolpho Paixão P. 

outro: 
N. 100 - Onde convj.er: 
Art. Hca o Governo ruutoriza,do a conceder a Carneiro & Irmão·s, 

sem nenhum onus para o Estádo, pr.ivilegfo para a constr.ucção de uma es
trada de ferro relectrizada que, partindo da cidade d·e Ubera.binha. em Miinas 
Geraes, e passando pelas Af.attás dos Dias, Rio ilfanito e Abbadia do Bom 
Successo, vá á ponte Affonso Penna, sobre o. rfo Paranahyba.. e siga pafa 
Jatahy e ·Pou.so Alto, em Goyaz, com um ramal para Aguas .Sulfuras.as de 
Burity e po•rto do Moníi oinho, na div1isa de S.ant' Anna do Rio das Velhas. 

O Sr. Rodolpho Pai'.xão (pela ordem) - Sr. Pres·idente, apezar .do 
parecer a:f'firmar que a . maio.ria da Gommis!São foi contraria a esta emenda, 
estou informaido de que muitos dos membros dÇt ·Commissfo, no numero dos 
quaes creio estar o Relator, foram . a ella favoraveis. 

Trata-se d·a concessão de uma ·estrada de ferro electniz&da, ligando pon
to.s dos E-sta,dos de Mi.nrus e de Goyaz, co.necssã'o ·que muito v1irá beneficiar 
a Estrada de Ferro de Goyaz e ao proprio nacional que é a Estrada de 
Ferro Oeste de Mina·s. · ·· · 
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A emenda dispõe que ena .será dada sem bn.us algum para o Thesou'ro : 
Os ·cidadão·s que pedem a co.ncessã•o dessa estrada vidnal teem capitaes 

para levai-a a effeito e nada ma.is pedem além do privilegio para a cori-
,strucção. · 

Chamo, portanto, a attenção da Cruma.ra para a emenda e peço ·ao 
iUustre ·Rei.ator que venha dizer si é ou não favoravel á sua ·approvação. 

E' püsta a voto1s e rei eitada a emenda n . 100. 

O Sr. Rodiolph-0 Pai;xão (P'ela ordem) requer a verificação da votação . 
.Prncedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 65 Srs. Deputado.s e contra 52. 

•O Sr. Presideni1e - Votaram a favor da emenda 65 Srs. Deputados 
contra 52 . 

A emenda foi approvada. 
Votação da seguinte emenda sob n. 101, do Sr. Octavio Rocha: 
«Fica o Governo autorizado a rever o con.tracto de 31 d'~ outubro d,e 

í910, lavrado com a Companhia Viaçfo Geral da Bahia, .na ·cior\formidade 
do dec.neto n. 8.321, de 23 d·e oiutubro de 1910, para revogar o disposto no 

. § 1 º do n. 5 da .clausula 1" do termo de revisã:i do mesmo conitracto. 
Approvada. . 
Prejudicada a emenda n. 103 piela emenda n. 83. 
Votação da 1seguinte emenda sob n. 103, do Sr. Josino de Araujo: 
"Ao art. 25, su pp·rimaose. " 
Approvada. 
V·otação da s·eguinte emenda n. 104, d:o Sr. Felisbello Freire: 
"Fica o Governo autoTizado a C·Onceder ao Dr. Eduardo Chr·ockàtt dte 

Sá,. .T osé Pinto Ma•s·carenhas e Aure!.iano de Camargo Dufiles, o·u :a ·· quem 
melhores vantagens offerecer, a construccãü d·e uma ·estrada de ferro ,qe 
Porto ,. Seguro, na Bahia. a~é . a fronteira de Goyàz, pelos vall'e's do 'Jequi
tin·honha, Arassuahy, . s ·. Fnrncisco e Paracaitú. QOS termos aa · própo·sta feita 
pelo•s mesmos cidadãois ein 13 de agosto de 1908." 

' .. ' O Si·. : J"tHsbello ·~r1ei1'e (piela· ordiem) - Sr. ·Pr·esidente, cha·nio a 
attenção da Gamara e, esp·edalmente, do i!lustre . relator para esta em.enda . 

. O paice·c·er da Comrnissão termina contrario á emenda; examinando-.~;e , 
poPém, ·os ·seus termo<s geraes, não se enco.ntrà nenhuma· opini·ão a ella 
contrnr.i·a. ·. . · . 

A emenda autoriza o Governo a conceder ao ür. Eduardo Chr.ockatt d.e 
Sá e outros a construcção de uma estrada de ferro, nos termos da proposta 
fieita oeJ.os mesmos cidadãus em 13 de agosto de 1908. 

·Diz a Comn'Ji.ssão que não encontmu es·sa proposta no ardiivo da Ca-
rnara. . . . 

De facto , ella não estava no ar·chivo da Gamara, e eu me disp~nso .de 
entrar na anre·ciacão dos motivm; d e•sse facto; enc·ontrava"se em mãos de 
t!m ex-col\iega hoss·o, · . . . . . .. . · ~ · -p1'1f' 

Não tendo a Commi·ssão enc,ontrado este elemento ba·sko para elaborar 
o S'eu parecer, reconheç·o que outra nfo p·odia ter sido a condusão ·a que 
chegou. 

Mas, intervim perant•e a Mesa e os papeis foram encorntrados. 
Aqui estão e!le•s. (Mostrarndo.) . . . 
Ora, a Commi•ssão não os leu, não viu as provas de um .dir·eito inconcusso 

que o Dr. C1lrock1att adquir.i·u ha 25 ann.os. 
. Aqui mesmo •está uma C·arta de 1882, es.cripta pelo Dr. Chrockatt . ao 
Barão de Teffé, procurando sab'er da profundidade da haihia Cabralfa ·para 
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ve.r se havia vanta~ens no s·eu traçado, po.rquanto a estrada de ferro partia 
da bahia Ca•braUa p·ara Goyaz; o BarãJo de Teffé, respondendo a S. Ex., 
disse que a profundidade da bahia comportava navios de grande calado. 

O Dr. Crnckatt á custa do seu dinheiro, do seu talento, do seu esforço, 
fez os ·estudo!S da estrada d•e ferro, submetteu-os ao Governo do lmperio a ap
provação desse's estudos, como consta desses ·papeis . 

E a Commissão, p·or c·erto, nã:o tendo em mão.s esses do·cumentos, não 
podia j_u.lgar nem do lado juridico, nem do ládo moral da ' 

A•pp.ello para o .patrioti.smo dia Camara, no sentido de ·a·pprnvar a emen-
da, como tem fe '. to c•om outras em ideniticas co•ndiçõeis. . 

Appello para os :sientimento's de ju•s·tiça do ho·nirad·o relator e peço que 
não lev·e a mal as mi·nhas obs·ervaçõe•s, ·antes coric·o·rd.e com ella.s ; peço á 
Camara o seu voto para a . emenda, que nã·o é mai sdo que a consolidação de 

um direito adquirido ha 25 annos. (Muit"o bem , mu:to bem.) 

O Sr. PresiJd!ente - - Vou submetter a vot·ols ais ernend·as d·a Commissão. 
São ·successivarnen1e ·püsta.s a •vo•tols ·e a·pprovadas as sieguintes emen· 

dais da Commissã:o so0b numerns: 

1 ,..- A' verba 3" - TelegraphcJs -. •na cons~. gnação "Construcção de 
novas Ji.nha·s, etc.". a·ccre~·cente-s•e : in clusiv•e cons•ervacão ·e cust.eio d·a rêd·e 
telegra•ohica arlquirida ao E-s.tad·o d·o Rio Grande do Sul. 

Submettida a vo0tos, é rejeitada a emenda n. 104 . 

O Sr. Pelisbeno Frei.re - Reoué•rn v.eriffoac;ão da votaçã:o. 
ProCJedendo-se á ·verificação da vot·ação, reconhece-se qiue vot>aram a fa· 

vor 49 Srs. De nutados·; contra 76 . 
'Foi rejeitada . 

3 - A' mesma verha 6" - IT. Es·trrada de F•erro O esit.e de Minas. na 
cons·ignação "Eventuaes", . •accres•centecs•e: incln.sive diari as ao p.esoal quan· 

do em s•erv·iço no campo ou no escriptorio0 d'O Ri-o de Janeko. 

4 - A' v.erha g• - Rf'!na1'ticão· de Aguas e Obra·~ . Pub1l.cas1 - Na sub· 
cons·ignaçã·o "A•lmoxarHado". da corn si!l;na ciio "MMeria1" da ·:idmfoist•!'acão ire· 

ral , entre a·s p-a'lavrals "l11brif.irante·s" e "cu:s.treio", •i.nterca11-e•se: :icauisicã-o 
e, na S'1.l'b·consignacã·o "Co~s·erv·acão e cuistf'fo• dia rêde de dt>stribnkão " , 
subs•titua,se a oalav·ra "servico" ·oor: a·cquisicão ·e custei-o. Na sub-.co0ns-i· 
gnacão "Ma1erial." da cons1ignac;ão "Mov·imento" da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro, accrescente·s•e: necesmrio ·ao trafeg.o e a•o mov·imento. 

5 ..:__ A' V·P.rho 12" - T·n'"'"·"'rtn.ria l"e<l·Pro·l dos FJ<it>radas - "·11hc.t1t•11a-se 
JiP·la inr1nc·o a tahella de ·di·strihuição e vencimenito·s1 do pe·ssoal da Commi~
são de Estudos. 

Substitutiçifo da actual ~abella de vencimentos da c•oiinmissão, de estudos. 

lnspecforfo gerai!. das estradas 

Pessoal da commissão d·e estudu: 

Chefe de commi·ssão . . .... . . . . . .... · · . ... .... . ... ... . . . . 
Chefe de secção ........ ; .......... . .. ... ... , .... . , ... . . . 

1 
18:000$000 
12:000$000 
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Engenfiei~·o ajudante . . ... .. . . . . .......... . . .. .. .. ..... . . . 
Conductor .... 1 • •••••••••• • •••• • •• ••••••• • •••••••• • • • •• • • 

AuxHi ar,technikio· . . .... . .. . .......... . ... .. . . . .. ... . .. . . . 
Escri·pturario pagador .... . ... . ........ . ... . .. . .. . . . ... . .. ' 
Amanuens'e ..... . .......... . .. . . . ..... . .. . ...... ... ... . .. . 
Ser\llente ........ . ...... . . · .· .. .. .. .. ...... . ......... .. .. . 

Obs,e•rvaçã-o: 

!·- ·-"-! 

9:600$000 
6:000$000 
4:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
i :440$000 

Do creMto des•tinrado a cada uma das comrnis·sões está reservada uma 
certa quota para pagamento de diaria!s que varia1rão de 15$ para o chefe até 
3$ para os . auxilia1res· e amanue·nses. 

Escriptorfo technico: 
Chefe de escrioito·d-o .. ... .. ..... ... .... . . ': . ... " ....... . . . 
F'rimeiro engenheiro ............................... .. ... . 
Ch,efe de secção ...... . .. . ... . .. . ..... . ... . ........... . . 
Engenheiro ajud,ante . . ...... .. ....... ..... . . . .. . . .. . . . .. . . 
Desenhi·sta de 1" cla·s·s·e ........ .. .. . ... . . . : .......... . .. . 
Des~nhista. de 2" c)asse .... .. . . .. . . .... . . . . ... . . . ...... . . 
Escnot,urano .. . ......... . ........... . .. . .... . ......... . 
A'llxüiar technico ..... . . . .............. .. .. . .. .. ........ . 
A·manuense ..... . ... .. ... . ... · · ...... . . . ..... . . . . . .. . . . 

.Setv·ente . . . . ... .... . ..... . .. . ... . ....... . ... . ...... . .. . 

Commis1sãJo de consirucçã o: 
Chefe de construccão ... ....... . ............... . .... . ... . 
Fnr.·enheiro fios-e"-) de 2ª -olars.s·e ......... . .... . ... . . . . . ... . . 
Gonductor de 1 ª class•e ........ . . . .. · . . .. .... . . ... ... .. . . . 
Conrl11ctor de 2" cJa:s·se . . . .. .. . . .. . . . . . .. ... .. .. . . . .. . . . . . 
Au xiJ.ia·r-tecihnic·o . ...... .. . .. . . . . ... . . .. . . . ... . . . ... ... . . . 
Eocrinturar:o pagado'!" .. .. .. . . . ... . .. . ... . . .. . . . . .. . .. . . .. . 
Servente .... ; . . .. . .... ., ... .. .. .. .. .. .. .. ...... . . . ..... . 

18:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
9:600$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
4:000$000 
3:600$000 
1 :440$000 

18:000$()00 
10:800$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:000$000 
R:nnrwnnn 
1 :440$000 

fl - Art_ .fk a n Governn ""*'" "i ?:Pd " ·a •'trr.Pnd·ar o s.ervi ço de bo·nds 
da cidad.e de Lavrais. Cl1f"'ePd·o r ·ela F. F . Oe~te d·e Min?s . 

7. Ao art: 3º s11hstitua-se pelo seguinte: 
"FicR es•t"-belecido nara os funcdnnarios do" Correios do Pará " grotifi

<' f!cãn r egional ca.1c1llada snbne O'S ven c.imentos ·da t a•bel·la na .raz·ão de 15 ólº 
do admini s tr".dor até o Dorteiro inclusive. de 40 °1º · a·os amanue.nses até C'ar- . 
teiros e de 60 ºIº aos cnntinuos e •serventes. estabelecendo-s e· tambeTTJ a gra
tificR.,,ão r el!innal de 40 °1º ao·s µgentes emb'L.rcadas do Amazonas" . 

VotRcão"da se guinte emenda d". Commi·ssão sob numero 
8 . Ao art. 55 substit'lla-se oelo seguinte: 
"Fica o Governn autori zado " transforTTiar em sub"administracão dos 

Cnr.r -= ios a age nc-ia d a cida<de da B<l ~ra dn Pirahv. equinaranc\·o·a á de Ri
bei rão Preto e bem ass im a elevar á agencia esl)e'Dial a da cidPd·e de Petro
nolis. ·c-om o·>< vendrnento!S qu e tem o oess oal da agencia d" c-idad.e · do Rio 
Grand e do Sul , podendo abrir o necessario -credito• até a quantia de 
35 :000$000." 

O Sr. R a ul Fernandes (pela ordem) - Sr. Pres,ident·e, a emenda 
n. 8 contém duas oartes: 

A pr.imeira autoriza o Governo a transformar em sub-a<l)lninistração · do1s 
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Corileios a agencia d:a cida,de da Barra do Pirahy, equi.parando-a, á de 
Ribeirão Preto. 

E a segunda parte é a que autoriza o Governo a ekv.a·r á agencia espe-
cial a da cidade de Petrop"Olis. . 

Pediria a V. Ex. que dividisse a votação de1Sta emenda •em duas partes : 
uma re1ativa á ddad·e da Barra .do Pirahy, .e outra á da cidade d·e Petro-
polis, e digo porque. · 

0Esta1 emenda está de certo modo prejwdica·da, por informações que o 
Governo prestou á Camara, depois do e·studo do orçamento , ·em .meil'sagem 
que o Poder Executiv.o trnnsmittiu á Commi1ssão de Finarrça:s, com uma 
exposição de motivos do Mini1stro •e uma .representação do director dos Cor
reios, 7>-edindo reforço da v·erba para pessoal dos Correios da Republica, 
espeoialm '\ nte no 1Estad•o de S. Paulo ·e partkularmente na 1sub-ad'.ministra
ção de Ribeirão Preto, par.a a qual S•e S'Olicitaram 'nada menos d·e 14 ·empre
gados novos, po·r deficiencia do.s exi .. stenteis. 

Ora, ser.ia pouco acertado ·equiparar a sub-administração da Barra do 
·Pirahy á de Ribei·rão Preto , quando essa ultima já tem quadro insufficiente, 
como o Governo acaba de diz•er, e a da Bar,ra do Pirahy, ·em 1908, tinha 
·movimento tres vezes ~'llaior, 90.000 malas por anno, contra 30.000 em 
Ribeirão Pr-eto . 

Peço , portanto, á Camara que rejeite a primeira parte da ·emenda , vo
tando os dous trechos separadamente, como acabo de explicar. (Muito bem; 
muito bem . ) 

10 1Sr. Ribeiro Junqueira. ( p'ela ordem) - Sr. Presidelllte, ate cerw 
ponto, meu iHustre colloega tem razão: a Gamara deu parecer ba.sead:a em 
informações d·o Govern9 , ma·s depois vieram · outra1S, modi'f.icando os termos 
da questão. _ 

Penso , porém, que, para s•er attingido o resultado que S. Ex . deseja, 
é prec·i·s'O d ividir a .emenda em tre1s part·es: a pr.irneira até as palavras 
"Ribeirão Preto e"; a segunda desde "bem assim" até "Rio Grande do Sul" , 
e a ter·ceira "pod•endo abrir o .necessario credito .até a quantia de 35 :000$000". 

Na 3" discussão, não poderiamas acceitar 0 credito do artigo, que é 
de 60 :000$, e o da emenda, que é de 35 :000$ ; votando-se como quer S. Ex. , 
teriamas de acceitar ambos, ao passo ·que, como .ind.ico , vota-se unic.amente 
uin dell es. (Muito bem; muito bem.) 

São po1Stas a v·otos, S"1ccessivarnente, e rejeitada a primeira part·e .da 
emenda 8, até as p~lavras "iRibeirão . Preto" ; approvada a segunda até as 
palavras "Ri·o Grande do Sul"; e rejeitada a terceira, desd·e "pod·endo" 
até o fim. 

Approvadll!s sucçes~ivamente as seguintes emendas da Commissão 
'sob numeros: 

9 - Ao a:rt . 56 sÚ·bstituam"s'e as palavras "do art. 49, § 1 º, podendo 
abrir . credito até - 1.500 :000$, da .Jei n. 2.356, de 10 de dezembro de 1910", 
pelas seguintes: 

"Art. Para occürFer -ás despeúi.\s resu.Jtantes do art. 49, § 1º, da lei 
· n. 2.356, de 10 de dezembro d·e '1910, que ·co.ntinúa em vi gor, poderá 'O Go
verno abrir os necessarios ·Creditos até a importancia de 1,500: 000$, por conta 
dos quaes poderá auxiliar ois Estados e municipios que construirem estra
das carroçaveis, com seis metros pelo menos d·e largura, e pontes metalli
ca1s ou de cimento armado. com a quantia d€ 6 :000$ por kilometro , quantia 
qµ·e póde ser elevada a 10:000$, ·uma vez que ~s estrad:as sej am macada
mizadas . " 
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10 - - Ao mesmo art. 56 supprimam-se as pa\,avras: "e n. IX do ar

tigo 58". 

11 - Onde convier: 
Art. fica o Governo autorizado a tornar effectiva a desapropriação, 

por accôrdo ou por meio judicial, estabel;ecida pelo decreto n. 8.313, de 
20 de outubro de 1910, podendo mesmo 1entrar em accôrdo com os pro
prieta:rios, desde que estes indemnizem a importancia do sánea"mento feito 
nas suas · propriedades, de uma vez ou em p·rnstaçõ·es, na fórma estabele
cida, pelo Governo, e assignem um termo, obrigando-sie em prazo determinado 
a éuHiv,ar ou colonizar as suas ~ropriedades, e na falta deste compromisso 
poderá a propri<edade ser desapropriada, na;s condições em que se achava na 
data do ci-tado dec.re~o. 

12 - Art. Fica o Govern-:i autorizado a modificar o n. II do § 3° da 
clausula I do "termo de revisão do contracto de 31 de outubro de 1910, la
vrado com 'ª Companhia Viação Geral da Bahia, na conformída<de do decreto 
·n. 8.321, de 23 d1e outubro do meismo. anno:", em virtude do d,ecreto 
rn . 8.321, de 31 de março de 1911, substftuin-do-se pelo s,eguirite: 

'li. Ligação da Estrada d·e Fe·rro S .. Francisco, no- Bomfirn, ã Estrada 
de Ferro Central da Baihia, no Sitio Novo, servindo a Campo Formoso, Ja
c·obin·a, Morro do Chapéo, M'undo Novo, Orobó · e Haberaba, é!i-recta.mente 
ou por meio de 1ramaes, segundo o resultado dos estudo1S, a juizo do Governo, 
que, para isto, entrará em accôrdo com a Companhia Viação Geral da Bahia 
(iCompagni,e des Chemins de Fer Fedérnux de. l'Est B_[éisi.Ji.en). 

O Sr. Presidente :- A emenda n. 13 não foi acceita· pela Mesa. 
E' o projecto assim emendado e · approvado em 3ª d.iscussão enviado á 

Cornmissão de Redacção. 
Approvada na sessão nocturna a r:edacção. 
Enviadó ao Senado. 

..: . i 



.R.EDACÇÃO FINAL 

O Congresso Naciona1 resolve: 
Art. 1. 0 O Presidente d.a R·epublica é autorizad-o a despender," no exer

cicio de 1913, pela Repartição do Ministerio da Viação e Obras Public,as, 
com os serviços · designados· nas s.eguintes verbas, a quantia de réis 
12.942 :992$400, ouro, e 129.673:604$100, pap.el . 

l ." Secretaria de Estado . . . . .... .. ... . 
2." Corr.eios, augmentada de 54 :974$000 

para gratificaçã-o de 40 % aos 
funccionari·os d.a agencia especial 
de Santo&~ 90 :000$' na: sub~onsi
gnação "Conducção de malas, etc.'" 
para nomeação de mais 50 estafe· 
tas internos nas repartições que 
executarem o s.erviço de colis pos· 
taux e outras em que forem julga· 
dos necessarios, e de 40 :000$ para 
a ·creação de agencias . em Abunan, 
Villà Murtin.ho e Guajará-Mirim, 
no Tetritori·o do Acre ; destacada 
da cogsignaçito " Ev.entuaes " a 
quantia de. 600$, elevando-se a. réis 
7 :800$ a verba destinada· a tres of· 
fidaes, a razão de 2:600$ cada um, 
para que os officiaes da Admiriis· 
traçifo dos Correios da Parahyba 
do Norte percebam os vencime•ntos 
a que teem di·reito, ex-vi da catego· 
ria da mesma administração, fa· 
zendo-se a a.Jteraçã·o na respectiva 
tabella; redija-se a ve·rba "Even· 
tuaes" da seguinte fórma: "Para 
occorrer a :quaesquer despezas ··ex· 
traordinarias e imprevistas e á in· 
sufficiencia da verba 2ª" ....... . . 

3.ª Teleg-raphos: 

1 - Augmentada de 100 :000$ na sub· 
consignação · "Construcções de . no· 
vas linhas, sua conservação no ex· 
-ercicio, de. , inclusive oons.ervação 
custei·o d.a rêde telegraphica adqui· 
rida ao Estado do Rio Grande do 
Sul; deotacand·o-se desta sub-consi· 
gnação a quantia de 51 :600$ ·para 
amp.Jiar ·o qua,dro da officina d:i 
Repartição Geral dos T.e·legraphos 
com um opera·rio de 1 • classe, dous 
operarios de 2ª classe, quatro de 

Ouro Papel 

761 :525$000 

290:000$000 21.855:690$500 
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3" c! asse e ·oito de 4" classe; des· 
tacadas as quantias de: . 50 :000$ 
para auxiliar' o Estado de Matto· 
Grosso na construcção da linha te· 
legraphica que, partindo da povoa· 
ção da B·ar-m dos Bugres, á mar· 
gem do rio Paraguay, e atraves· 
sanda a ·propriedade Affonso, va 
ter á linha tronco Matto·Grosso· 
Amazonas, na serra dos Pa·recis ; 
100 :000$ para prolongamento da 
linha telegraphica da cidade da 
Barra, no Estado da Bahia, a de 
Arauj-os, passando por Santa Ma· 
ria de Taguatinga, no Estado de 
Goyaz; e de 20 :000$ para prolon· 
gamento da linha te.J.egraphica . da 
c1d•a.de de Januaria, no Estado de 
Min.as, á cidade de P·osse, Estado 
.de Goyaz .. ... .......... ... .... . 

II - Gommissão das linhas telegra· 
phicas de Matto·Grosso a Amazo· 
nas .......... . ............. .. . 

4." Subvenções ás Companhias de Nave· 
gação ........................ . 

5.ª Garantia de juros, ficando o capital 
a que se refere o paragrapho unico 
da clausula IV do decreto n. 7.773, 
de 30 de dezembro de 1909, con· 
forme orçamento approvado, sob o 
mesmo regimen do decreto n. 4.337, 

· de 1 de fevereiro de 1902, elevan· 
do-se de mil a tres mfl toneladas a 
média mens·al de .productos brutos 
de ferro, de que trata a clausula 
3" daquelle decreto ... . .. . . . ... ·'·· 

6." Estradas de Ferro Federaes: 

Ouro Papel 

666:555$620 21.343:140$000 

1.663:700$000 

8.415:336$780 

400:000$000 

2.455:443$400 

1.858:780$060 

I - Estrada de Ferro ·Central do Bra
zil , augmentada de 200 :000$, sen· 
do 100 :000$ p·ara auxilia·r o gover· 
no de Minas na desobstrucçã·o do 
rio Parahybuna, em Juiz de Fóra, 
e 100 :000$ para auxiliar o do Rio 
de Janeiro na desobstrucção dos 
rios Sant' Anna e S. Pedro nas prn· 
ximidades de Belém e diminuída 
de 1 :825$ para pessoal jornaleiro, 
na sub-consignação "Directoria"; 
de 22 :995$ para pessoal jornaleiro, 
na sub-consignação "Construcção"; 
de 1 :460$ pa·ra pessoal jornaleiro 
na sub-consignação "4ª Divisão" ; 
de 48: 180$ para pesso·al jor.naleiro, 
na sub-consignação "6" Divisão".. . . . . . . . . . . . . . . 51 .. 900:193$500 
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II-' Estrada de. Ferro Oeste de Mi· 
nas, incl usive os e studos i:le um 
ramal que ligue a estaçifo de Bom 
Desp,acho á séde do município de 
igual nome, na consignação "Even
tuaes" - incluam-se "as diarias ao 
pessó.al quando em serviço rto cam· 
po ou no escriptorio do Rio de J a· 
nei·ro" .. . . .. . .. . . .. . .. .... . .. . . 

7." Inspectoria de Obras Contra as Sec
cas, incluída a importancia neces· 
saria ao pagamento das prestações 
dos contractos já feitos, á satisfa· 
çã<o dos com promissos de P'remios 

·assumidos em virtude do decreto 
n. 9.256, de 28 de dez.e.mbro de 
1911, á manutençã·o de serviços já 
installad·os e a ·obras novas, inclu· 
sive irrigação, em quaesquer zorias 
em que se tornem necessarias con-
tra as seccas ....... . .. . .. . .. ... . 

8." Repartição de Aguas e Obras Publi· 
cas, inclusive o ::ibastecimento de 
agua á ilha do Governador. Na sub
consignaç~o " Almoxarifado " , d.a 
consignação - Material - da Ad· 
ministração Geral , entre as pala· 
vras - "lubrificantes e custeio" -
internale-se:-acquisição"; ' na sub· 
consignação " Gons·ervação e cus .. 
teio" - da r êde de distribuição, 
substitua-se a palavra - s erviço -
por - acquisição ~ custeio; e na 
sub-consignação - "Materia.J" -
da consignação - "Movimento da 
E. de F. do Rio do Ouro", accres
cente:se: necess·ario a'O tr.afego e 
a·o movimento . .Destaque-se da sub
consignação "se•rvi ços diversos" a 
quantia de 3 :600$ e accrescente-se 
na consignação "Pessoal" o se
guinte - Zelador do Palacio Mon-
·roe 3:600$" . ... .. .. . ....... .. .. 

9." Esgotos da Capital Federal . .. . . ... . 
10." Illumi.nação da Capita·! Federal. ... . 
11. ~ Insp.ectoria Geral das Estradas. Sub· 

stituida pela seguinte a tabelJ.a de 
distribuição e vencimentos do pes· 
1soal d.a üommissão de estudos ~ 

lnspectoria Geral das 
Estradeis 

Pessoa·l da commissão 
de estudos : 

Chefe de commissão ... 
Clief.e ide $~çção .. . .. , .. 

18:000$000 
12: 000$000, . 

Ouro 

. i : 965 ~ôôô$ôôô 

Papel 

4 .754:555$000 

7.000:000$000 

5.644:885$500 
5.036:865$000 
2 . 185 : 980$000 



Engenheiro ajudante .. . 
Conductor .......... . 
AuxiJi.ar"techhico . . ... . 
Escri·pturario pagador .. 
Amanuense . . ....... . 
Servente ........... . 

Observaçã'O: 

Do credito destinado a 
cad.a uma das com
missões está reserva
da um.a certa quota 
para pagamento de 
diarias que variarão 
de 15$ para o chefe 
até 3$ parn os auxi
liares e amanuenses. 

Escriptorió technico : 

Chefe de escriptorio .. . 
Primeiro engenheiro ... . 
Chefe de secção ... . .. . 
Engenheiro ajudante .. . 
Desenhista de 1 ª classe 
Desenhista de 2" classe 
Escripturnrio . . . .... . 
Auxili-ar technico ...... . 
Amanuense ... . ..... . 
Servente . . . . . ... . . . . 

Commíssão de cons- ' 
trucção: 

Chefe de construcção .. 
Engenheiro fiscal de 2ª 

classe ........... . . 
Cónductor de 1 ª classe 
Conductor de 2" classe 
Auxiliar technico . . .... . 
Escripturario pagador .. 
Servente . . . ... . .... . 

451 -

9:600$000 
6:000$000 
4:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
1 :440$000 

18:000$000 
15:000$000 
12 :000$000 
9:600$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
4:000$000 
3:600$000 
1 :440$000 

18:000$000 

10:800$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 
1 :440$000 

12." Inspectoria Geral de Navegação ..... 
13." I - Fiscalização de serviços diversos 

II - Commissão ·Federal do Sanea-
mento da Baixad.a Fluminense ... . 

14." Empregados ad·didos ............ . . . 
15" Eventuaes ...................... . 

Ouro 

2:400$000 

Papel 

, 3. 402 :260$900 

152:605$000 
60:000$000 

593:801 $ 140 
117 :880$000 
150:000$000 

Art. 2. º Fica o Governo autorizado a rever o regulamento da Secretaria 
de Estado do Ministerio da Viaçã·o e Obr.as Publicas, approvad·o pelo de
creto n. 9.033, de 17 de novembro de 1911, para modifical-o quanto aos se· 
guintes pontos: 

a) determinar que sejam gozadas dentro de um só exercício as férias 
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a que se refere o art. 138, p.ara que não ;;e dê a accumulação de que trata 
o m esmo artigo; . 

b) conce-der ao s emprega.dos d.a Secreta·ria, do quadro, contractados e 
da portari a, não a gratifi cação correspondente a um dia ·de ordenado sim· 
ples, c omo estabelece o art. 90, desd e que haja prorngação de expediente 
por mais de uma hora ou quando fo r.em incumbidos da execução de qualquer 
trabalho ou commissão fóra das horas do mesmo expediente, mas sim um 
dia da respectiva gratificação; 

e ) mo difica r a distribu ição do ex f1 ediente nos pontos em que isso se 
torn e necessario. 

Art. 3.° Fica Õ Poder Executi vo autorizad-o a rever o actual Regulamento 
da Repartição Geral do s Telegraphos, fazendo nos quad·ros do pessoal as 

, alterações que julgar necessarias, sem augm en to de des·peza com o pessoal 
e sem m odifi cação d e vencimentos e ad ref erendum do Poder Legi,slativo. 

Ar t. 4.0 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as clausulas I, II e 
IV do contracto celebrado com a Comp anhia de Navegação a Vapor do Ma~ 
ranhão , no sentido de restri ngi r as esca las de primeira linha de navega
ção , diminu i.r o numero de ·vap ores n ovos que a companhia está. obrigada a 
man dar co nstrui r e permi'ttir o emprego dos vapores que a mesma possue 
actuallm ente, desde que sejam acceitos pelo Governo ; e, no caso de vir cahir 
em caducid ade o mesmo contracto , na vige ncia da presente lei, firmar outro, 
de accô.rdo com as condições acim a es tabelecídas. 

Art. 5.º Fica o Governo auto·ri zad o a reformar a Repartição Eiscal jun
to á Companh ia C ity Improvements, para o fim de dotai-a co'm um regu
lamento de accôrdo com as exigencias actuaes do serviço, nào creando :oga~·es 
novos nem augmentand o as des·pezas além da verba votada para o pessoa!J. 

Art. 6º Fica o Governo autoriz iido a entrar em accôrdo com a Compa· 
nhia de Estradas de. Ferro Feclcraes Brazileiras, rêde sul mineira, para con
strucção de um ramal que, partindo do seu ponto mais conveniente e pas· 
sando pela villa Eloy Mend·es, v,á terminar no kilometro 227 da mes:r:a es-
trada. · · 

Art. 7. º ·Fica o Governo autorizado a realizar os estudos 'para o com
plemento da viaçãa ferr ea norte·sul com uma estr ada de ferro que ligue as ca
pita·es dos Estado's do Maranhão e Pará, partindo da de S. Luiz a Caxias e 
terminando em Bragança, na es trada de Ferro que :liga esta cidade á de 
Belém e para o que entrar,á em accôrdo com o Governo do Pará. . / . 

Art. 8.º Fica o Presidente da Republica autorizado a · contracta-r com 
quem maiores vantag ens offerecer: 

a ) a· constru cção de um a linha ferrea, na extensão de 132 kilometros e 
500m, partindo de RecHe á cidad e de Pedras de Fogo, na Parahyba, não ex
cedendo de 62 :000$000 o preço maximo .kilom etrico de construcção, podendo 
aproveitar os es tudos j.á feitos e approvados pelo Governo do Estado de 
Pernambuco; 

. b) a construcção de uma linha ferre a que, partindo de Ayrão ou ponio 
mais ;p.roxi mo ou con venient e de Manáos, se d:i-r ija ás .fronteiras de Ve·nezue
la, pelo valle do Rio Negro, no Amazonas, não excedendo de 70 :000$000 . o 
preço maximo kilometrico de construcção; 

e) a construcção do prolongamento da estrada de ferro, do Estado da 
Parnhyba, de Piauhy a Patos, não devendo a despeza a effectuar-se exce-
der a importancia de 50 :000$ por ki.Jometro; . 

d) prolongamento da Estrada de Ferro de Alagoinhas a Joazeiro (Es
tado da Bahia) á cidade de Therezina, passando por Paulista, Jaicó3 e Oeirns 
(Estado do Piauhy) despe!idendo no presente exerci cio até 500 :000$000 
(quinhentos contos); 



e) a const-rucção de uma estrada cje fe.rro que, partindo do Porto de Mos
soró, atr~esse os Estados do Rio Grande do Norte e Para'hyba e v,á entron
car no pon to mais conveniente da rêde d·e viaÇão ferrea de Norte do Bra

. zil, não devendo a despeza a effectuar-se e·x.cede-r a importancia de 50 :000$ 
por kífometro; 

f) a ~cons t.rucção de um ramal que, partindo do ponto mais conveniente, 
em trafego da li nh a de Uberaba a Araguary, termine na cidade. de Estrel!a 
do Sul; 

g) a c-onstrucção de um ramal .que, partindo d-o po·nto mais conve
niente da <Estrada de Ferro de Nazareth, ligue a mesma á -Estrada d-e Ferro 

. Centrai! da Bahia e o prolongamento daquer.Ia até ao porto de Salin·as; 
h) a con·strucção da Estrada de Ferro de Cooratá ao Tocantins, no Es· 

tado do Maranhão. 
Art. 9. 0 Para a construcção das estradas de ferro constantes dos artigos 

retro, uma · vez ·que sejam de interesse geral , o Governo poderá emittir apo
iices papel , de juro de 5 º/º, ao an no, mediante as ·seguintes condições: 

a) As apoiices serão emittidas ao par e entregues ao constructor á me
dida que o mesmo fôr conc.Juindo e pondo em trafego t.rechos nunca infe-
riores a 10· kilometros; • 

b) A' medida que o Governo fôr recebendo e pagando os · trechos po·stos 
em tra-feg;o, i·rá fazendo arrendamento provisorio dos mesmos ao con~tru
cto·r, não levando em conta da renda o trans•porte do pess-oail e material des
tinados á construcção da estrada; . 

'e) Terminada que seja a construcção da estrada, será logo posta toda 
ella em trafego e o Governo dentro de noventa dias chamará, por editaes 
com o prazo nunca inferior a "seis mezes, c-oncurrencia para o arrendamento 
definitivo e com o prazo. maximo de 60 annos; · 

d) Para o arrendamento definitivo o Governo .levará em consideração, 
além de outras cond.ições .que constarão do edital, a quota de arrendamento, 
a barateza no-s fretes e a sua revisão, em prazo nunca superio.r a cfoco annos, 
de accôrdo com o desenvoiJvimento do trafego e a conveniencia de protecção 
a tal ou qual genero de producção; · 

e) Para o arrendamento defin itivo ter.á preferencia o constructor: 
I. Essa •preferencia se entende, ainda que a sua proposta, avaliada em 

dinheiro, seja inferior a 2 º/º, sobre a quantia correspondente a 5 º/º do custo 
total da estrada. 

II. Desde qu e não se verifique a hypotlrnse do_ n. 1, o Governo, ao con
ceder a outrem o arrendamento, dará ao constructor, a titulo de bonificação. 
em apoiices-papel de j-uros d-e ' 5 e/º, uma quantia correspondente a 5 º/º do 
custo total da es trada. 

f) Desde que a quota de arrendamento exceda ,á quantia necessaria ao 
pagamento dos juros das apoiices erriittidas para a construcção da est.rada, 
e que terão essa -declaração, o excedente será applicado, annualmeqte, na 
amortização das mesmas apo.lices, a qual! será feita por compra, si estiverem 
ellas abaixo do par, e por sorteio , s.i estiverem ao par ou acima. 

§ I. º Igual regím en deverá sem applicado .ás outras estradas de ferro 
de concessão feder al, ain da não contractadas, salvo as .que forem sem onus 
para Uni ão, a·pós autorização ,Jegi s.lativa. 

§ 2.º O Gove.rno poderá, pelo processo. deste artigo , lettra a, cont_ractar 
a cons t-rucção dos prolongamentos e ramaes das estradas de ferro custeadas 
pela União , ·devendo, nesse cas-o, ser o pagamento fei to por trechos de 10 
kifometros, promptos .para o trafego. 

Art. 10. "Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com os Es
tados para a construcção de linhas ferreas, podendo dar preferencia aos 
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mesmo·s para o arrendamento das novas linhas e ramaes, em construcção ou , 
em proj ecto, sem augmento de despeza. 

Art. 11. Fica o Governo ·autorizado a conceder a ·carneiro & Irmãos, sem 
nenhum onus para o Estado , a construcção, uso e gozo de uma estrada de 
ferro electriz.ada que,. partindo da cidade de Uberabinha, em Minas Geraes, 
pass·ando pelas Mattas dos Dias, Rio Bonito e Abbadia de Bom Sucesso, 
vá ,á ponte Affonso Penna, sobre o rio P<tranahyba e siga para J atahy e 
Pouso Alto, em Goyaz, com um ramal para as aguas sul·furos·as de Burity e 
porto do Monjolinho, na divisa de Sant 'Anna do Rio das Velhas. 

Arf. 12. Fica o Governo autorizado a rever o contracto de 31 de outubro 
de 1910, la:vrado com a Companhia Viação Geral da Bahia, na ·conformidade 
do decreto n. 8.321, de 23 de outubro de 1910, para revogar o disposto no 
§ 1 º do n. 5 da cl\ausula 1" do termo de revis ão do mesmo contracto. 

Art. 13. Fica o Governo autorizado a arrendar o serviço de bonds da 
cidade de Lavras, custeado pela Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

Art. 14. Para occorrer ás despezas resultantes do art. 49, § 1 ", da lei 
n. 2.356, de 10 de dezembro de 1910, que continú.a em vigor, poderá o Go· 
verno abrir os necesasrios creditl'Js até a importancia de 1. 500 :000$, por con· 
ta dos qu·aes poderá auxiliar os Estados e Municípios que construirem es· 
tra das carroçaveis, com se:s metros pelo menos de .largura e pontes metal· 
licas ou de . cimento armado, com a quantia de 6 :.000$ por kilometro, quantia 
que póde ser elevada a 10 :000$, urna vez que as estradas sej àm macadami· 
zadas. · · 

Art. 15. Fica o Governo autorizado a tornar effectiva a desapropriação 
por accôrdo ou por meio judiclal, estabelecida pelo decreto n. 8 .313, de 20 
de outubro de 191 O, podendo mesmo entrar em' accôrdo com os proprietarios, 
desde que estes indemn.izem a importancia ·do saneamento feito nas suas pro· 
priedades, de uma vez ou em prestações, na fórma estabelecida pelo Governo, 
e assignem u.i.-n termo obrigando-se em prazo determinado a cuiJtivar ou colo· 
nizar as suas .propri edades, e na falta deste compromisso poderá a proprie· 
dade, ser desapro'jlriada, nas condições em que ·se achava ·na data do citado 
decreto. 

Art. 16 .. Fica o Governo autorizado a modificar o n. II do § 3º da clau· 
sula I do " termo de revisão do co ntracto de 31 de outubro de 1910, la1v.rado 
com ·a Companhia Viação Gerar da Bahia, na conformidade do decreto nu· 
mero 8.321, de 23 de outubro do mesmo anno", em virtude do decreto nu· . 
mero 8.648, de 31 de março de 1911, substituindo-o pefo seguinte: 

II. Ligação da Estrada· de Ferro S. Francis.eo, no Bom fim, á Estrada Cen· 
trai da Bahia, no Sitio Novo, servindo a Campo Formoso, jacobina, Morro de 
Chapéo, Mundo Novo, Orobó e Itaberaba, directamente ou por meio de ra· 
maes, segundo o resulltado dos estudos, a juizo do Governo, que, para isto, 
entrará em accô-rdo com a Companhia Viação Geral da Bahia ( Compagnie des 
Chemins de Fer Fedéraux de l'·Est Brésilien). 

Ar!. 1'7. Fica o Governo autorizado a adquirir ou mandar construir edi· 
ficios para Correios é Telegraphos, conjuncta ou separadamente, nas localí· 
dades onde houver predios alugados, um·a vez que a importancia do a•luguel 
corresponda, no mínimo, .·a 7 ºIº do preço da acquis.;ção ou da construcção, que 
sená pago em apoiices da di1vida _publica ao par e de juros de 5 ºIº, papel, 
cuja emissão será feita pelo Ministerio da Fazenda, mediante a demonstra· 
ção da: relação entre o preço da construcção ou acquisição. 

Art. 18. Fica estabelecida para os funccionarios dos Correios do Pari 
a gratificação regiona1l, calculada ·sobre os vencimentos da tabella na razão 
de 15 ºIº ap administrador até o porteiro inclusive, 40 ºIº aos amanuenses 
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até carteiws, 60 ºIº aos contínuos e se.rventes e 40 ºI º aos agentes embarcados 
do Amazonas. 

Art. 19. Fica o Goverso autorizado a despender até 150 :000$ com a 
m.0.ntagem de uma estação radio-telegra'Phica na capital do Ceará. 

Art. 19. Fica o Governo autor:zado a despender até 150:000$ com a 
montagem de uma estação .rad.:0--te legraphica em Porto Murtinho, ho Estado 
de Matto Grosso. 

Art. 21. É' o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Amazon Te
legraphic Company, no sent:do de rever o contracto desta companhia afim de 
serem as actuaes· tarifas telegraph ' c ~. s reduzidas ao mínimo possível, sem 
onus. pa-ra o Thesouro. · 

Art. 22. Fica o -Presidente da Repub-!:'ca autorizado a abrir ao Min:sterio 
da Viação e Obras Publicas o cre::lito de 400:000$ para as despezas com a 
construcção de uma linha especial para o serviço telegrnphico entre a Capital 
Federal e a do Estado de São Pau.lo. 

Art. 23. Fica o Gov·enno autorizado a -subvencionar: 
a) com 80:000$ a companhia de navegação entre Porto Alegre e Rio 

Grande; · 
b) com 30:000$ a Companhia Nacional de Navegação e Industria para 

auxiliar a navegação entre 1Porto Alegre e Santo Antonio da Patrulha, pelo 
rio dolS Sinos; isa.nto Antonio da ·Patruliha e Conceição do Arroio, pela lagôa 
de Barro·s, Conceição do ,Arroio e S , Domi·ngos do Torres, pelas lagôas: exis
tentes entre Torres e Araranguá, no 'Estad-o d·e Santa Catharina; 

e) com 30 :000$ á empreza _de navegação que se pr<opuzer a fazer o 
serviço de cabotagem fluvial nos rios Negro e Iguassú, no Estado do Pa
raná; 

d) .com 30:000$ á companhia de vapor de cabotagem fluvial .-para o 
serviço de transportes de passageiros e mercadorias ·entre a Capital da 
União, Cabo Frio, 1Macahé, S. João da Barra, Itabapoana, Campos, S. Fi
de!iSJ e Muriahé; 

e) com 30:000$ a -quem se propuz_er, a juízo do Poder Executivo, a 
fazer a navegação do rio Paracatú., desde a fóz do S. Francisco até o porto 
de Burity ... 

Em todo•s esses ·casos as .tarifas ficam sujeitas ã prévia approvação do 
Governo. 

Art. 24. E' o -Poder Executivo autorizad-o a conceder á Companhia 
Mogyana de Estrada de Ferro, sem omt:s para o T'hes:ouro, privil·egio para 
construir, usar e goza·r -de um ramal ferreo, -que, partindo de Ca·nôas, São 
Pau.J.o, vá á villa de Arceburgo, em Mi·nas Geraes. 

Art. 25. Para os fins de regularizar os prazos, ·fica o Gov·erno auto
rizado a r-ever os -contractos da Companria de Estradas de Ferro do Norte 
d-o Brasil, approvados pelos decretos ns. 3.812, de 17 de outubro de 1900, 
8.123, de 28 de julho de 1910, ·e 9.171, de 4 'de dezembro · de 1911; re
unindo-se em um só. sem alteração dos favores e onus nelles cons:ignados. 

Art. 26. Para a co.nstrucção das -linhas já autorizadas pertencentes ás 
estradas custeadas p·ela União, su.as ligações, ra-r'naes:, prolongamentos, in
clusive de Pirapora a Belém, alargamento de bitola e officinas, fica o Go
verno autoriza-do a fazer as necessaria-s: operações de credito até 20.000:000$, 
sendo 5. 000 :000$ para o prolongamento de Pirapora a Belém, não pod-endo 
essa importa.nda ser desviada para compra de material rodante ou. outro 
fim -que não a cornstrucção propriamente. . 

Art. 27. Fica o Governo autorizado a levar a effeito a co.nstrucção do 
tr•echo de Pind:amonhangaba a Taubaté, passa·ndo por Tremembé, modifi
cando as1si'm nesse frecho o actual traçado da Estrada de Ferro Central do 
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Brasil, podendo, para tal fim, por conta d·o credHo destinado á construcção 
de linhas ·autorizada'S, prolongamentos, et·c., despend·er até o maximo de 
800:000$000. 

Art. 28. Fica o Governo aut-orizado a contractar com a Companhia 
-s. Paulo ao Rio Grand·e ou ·Com .quem mais vantagens off.erece:r, a con
strucção do prolong·amento do ramal des·sa es;trada com destino a Gua

- rapuava, afim de ligar ·esta ·cidade ao .Jogar denominado Barracão, na~ 
Missões argentinas, pass·and'o por Palmas, Olevelandia e Campo Erê, ·á rêde 
da Estrada d·e f.erro S. Paulo ao Rio Grande .. 

Art. 29. :Çontinúa ·em vigor o art. 18, n .. XUir!!, 1º •e 2º, da Lei .n. 2.~21, 
de 30 de dezembro de 1909, podendo o Governo abr'ir o cr:edlito até a impor
tancia d.e 3. 000 :000$ para attender á despeza com os e.studo•s1 e con
strucção da estrada d·e ferro e ramal a que s•e refere a citada dispo•sição. 

Art. 30. Nos confracto'S para a conducção de malas, fica su·bstituida 
a caU'ção ·em valores .para a · sua execução, por dous fiad'ores idoneos, a 
juizo das administrações .que celebrarem ta·es contractos, tornando-se .exten
siva ·essa substituição ao'S agente'Si d'os Corr·eios de 2a, 3a e 4• classes. 

Art. 31. As agencias do ·Corr-eio , quand·O autorizadàs p'elas adminis
trações a ·que fopem subord·inadas, poderão applkar· as: rendas mensaes no 
pagamento do:s vencime·ntos, gratificações e salar-io.s ·do pessoal .que .nellas 
servir e dos estafetas e conductores . , 

Art. 32 O Governo ws•teará pela Caixa .especial de •que trata o decreto 
n. 6.368, de 14 de f.everei:ro de 1907, a Inspectoria de Portos, Rios e Ca
naes, e bem assim rus o·bras e melhoramentos d:e portO's ·e rio:s. navegaveis 
já inkiadas , des•pendendo: 300:000$ com o porto do Maranhão (pessoal e 
material); 300:000$ com os por:!os do Ceará (p·essoal e material); 386:000$ 
com o p·eS'soal ·e material do porto d·e Natal; 377 :000$ com o pessoal e ma· 
teria'! do porto de Cabed:ello; 28'9 :000$ com o pessoal e material dos por
tos, barras, rios, .cana·es e ·cáes de :Santa Gatharina; 200:000$ com o pe·ss:oal 
e material da .barra e porto da Laguna; 100 :000$ com o pessoal e material 
das obrns do canal da Laguna e Araranguá; 200:000$ com o pessoal e 
material da barra e porto die Itaj ahy; 300 :000$ com o pes:sowl ·e material 
do po:rto de Corumbá; 300 :000$, obras complementares do porto de Para
naguá (pesso·al e material); 100:000$ com os melhoramentos e dragagem 
do porto d·e Antonina; 440 :000$ com a d·esobstrucção d.o rio P.araca•tú, dia 
barra de S. Francisco até o porto .de Burity; 200 :000$ com a conünuação 
d:a rectifkação, desobs1trucção e. dr·agagem do rio . Paraguassú, no Estado 
da Balhia; 300 :000$ ~oni os melhoramentos do porto de Amarração, no Piau
ry, ·e 200 :000$ com o porto d·e S. João da Barra, no iE1stado . do Rio de 
Janeiro. 

§ l.° -Por conta da J'nesma caix:a, fica o Governo autorizado: 

a) a faz•er os serviços neceissarios de dragagem 1nas reprezas• do rio 
Muriahé (Estado do -Rio de Janeiro), bem como a desobstrucção e limpeza 
dos rios da h~ixada noroes•te do Estado do Rio, municipios de 1Macahé e 
Campos, ·e bem a'ssim a promover a desobs·trucção d·os rios Sant' Anna, São 
P.ed!ro, Santo Antonio e Guandú no mesmo Estado ·e 1imit·es des:tes com 
o Districto Federal; _ 

b) a mandar. faz.er estudos para melhorarnêntos dos portos d·e S. Se
ba!stião e .cananéa, no Estad•o de .S. Paulo, despendendo até a quantia de 
60:000$000; . . . 

e) a auxiliar a dragagem e melhoramento dó r.io Cuyabá com a quantia 
de lüO :000$000; · 

d) a des1pend:er até a quantia de 5Q:OOO$ com a deso'bstrucção e recti-
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ficação do 1'eito do rio Sergímirirn, na cidade de Santo Amaro , Estado da 
Bahia, concluindo as obras ora paralyzadas; 

e) a mandar concluir os estudos do porto de s. Luiz do Maranhão, 
despend,endo para esse fim até a importancia de 300 :000$000; 

f) a despender até a quantia de 400 :000$ com a ac·quisiçã·o de mais 
uma draga de urgente ' necessidade para acudir á remoção das arêa.s ·que 
invadem cada vez rna·is o porto, respectivos l!iatelõe1s e r·ebocador para o 
transporte dos productos da dragagem, em .S. Luiz do Maranhão; 

g) a despender até a quan'tia d·e 200 :000$, com o serviço de desobstruc
ção do !·eito do rio Goyana, no Esta·do de Pemambuco, comprehendido entre 
a barra de Pontinha e a cidade d·aquelle mesmo nome, pod•endo d:espender 
mais a quantia de 50 :000$, si aquiella primeira imp·ortancia fôr insuffi
ciente para e·s:tender aquelle melhoramento até lguarassú; 

h) a despender até 100 :000$ com as obras de protecção áls margens. da 
ilha de Itaparica, município do mesmo nome, 1Estado da Bahia, de accôrdo 
com os estudo;s já realizados; 

i) a despend;e r até a quantia de 100:000$ com a abertura da barra 
cornmum das lagôas Norte e Manguaba, no Estado .de Alagôas , hem corno 
a desobstrucção dos rio:s principaes que nella .escoam; 

j) a contractar, com quem mais vantagens offerecer, . a desobstrucção 
do e-a.na-! de Ma·cahé a Campos , pdd0end00 clesp·ender até a quantia de 
300:000$000; 

k) a mandar cons0truir um cães no port'O da cídad,e de Therezina, Es- · 
tado d'o Piauhy, para o serviço d'e atracação d·e vapores que demandem 
aqueHa cidade, de accôrdó com os estudos ,já feitos, parn o que poderá des-
pender até 200:000$000; · 

l) a promover a dragag·em e desobstrucção do canal do rio Capiberibe , 
entre a ponte do Recife ·e a Ponta dos Coelhos, podendo despe·nder até 
.150:000$. por conta do porto do Recifoe . 

. § 2.º Desrde que os recursos lhe p.ermittam, o Gover.no provid1encia:rá 
para a immediata ex·ecuçao das obras necessarias á conclusão dos melho
ramentos ordenados no artigo. 

§ 3.~ Por conta da mesma .Caixa E:special e nos termos d·o decreto 
n. 6.368, de 14 d1e novembro ·de 1907, o Governo poderá promover a con
strucção do porto de Ni.ctheroy, d:e•s•pendendo com o mesmo .até 12.000 :000$, 
e bem assim as obras de mefüoramentos de portos, rio s1 navegaveis , lagôas 
e canaes da Republica que julgar mais urgentes e uteis. 

§ 4/ Para reforço das ·quantias prov0enientes• d1as operações de credito 
feitas de a ccôrdo com o art. 3º do decreto n. 6.368, de 1907, pode'rá o 
Governo faz er operações complementar·e.s, cujo serviço de juros e amor
tização não ultrapass·em a dotação annual de 1.500 :000$000 . 

§ 5.º Das opernções d'e credito resultantes da autorizaçã·o contida no 
§ 3º serão aoplicado:s pelo menos 20 % nos serviços de rios navegaveis e 
cana•es nos Estados não dotados de A'lfand·egas : 

§ 6- 0 Nos 1efimosl e de a·ccôrdo c'Om a 1ettra b) do § l º, art. 2° do 
regulamento approvado pelo d•ecreto n . 9.078, de 3 de novembro de 1911 , 
fica o Governo autorizado a co.nceder, mediante concurrencia publica ou a 
quem maiores vant·ag·ens offerecer, a construcçã.o, u:s•o e goso dos portos de 
Iguape, em S. Paulo; CaraveUas, na Bahia , e quaesquer outros: que julgue 
d·e conveniencia, não podendo, porém, nos contractos de concessão tornar 
d'ependentes dos mesmos a cobrança e o qwantum d·a taxa a que se refere 
o n . 2 do art. 4° do decreto n. 6.368, de 14 de novembro de 1907. . 

Art. 33. Fica o Governo autorizado a contractar com quem mais van
tagens offerecer e. de accôrd·o com as 'leis dos .portos d:a Re·publica, d·ecreto 
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n. 6 .368, de 14 de fevereiro de 1907, as obras do porto das Torr·es do Es
tado d.o Rio Grande do Sul, podendo para esse fim fazer operações de cre
dito até a quantia de 20.000 :000$, ouro, ou applicar o regimen da lei 
n. l.746, de 13 de outubro de 1869. 

,Art. 34. Fica o Governo autorizado a entrar em ac"Côrdo com a Com
panhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande . linha Sorocabana, para fazer 
derivar um ramal. que,partindo da Faxina e passando por Apiahy, Ribeira 
e Serro Azu·l, tenha como ponto terminal o porto de Guarakusseba ,., 

Art. 35. Fica o Presidente da Republica autorizado . a contractar com 
a The Great Western of Railway Companjr, arrendataria da Estrada de Ferro 
Central de Pernambuco, a c'Q.n strucção de uma linha ferrea de penetração, 
que parta do actual ponto terminal d·esta estrada , e da qual serão construi
dos annualment·e 60 ki!ometros. 

Para o effeito desta autorização o Governo pod'erá entrar em accôrdo 
com a .me:sma companhia, no ·sentido de serem modificadas as porcentagens 
que ella adualme·nte paga pelas linhas ferrea.s que lhe estão arrendadas, ou 
appli'Car á_ ref.erida construcçã·o o regimen estabelecido ·no .art. 3° da lei 
n. 1.136, d'e 15 de dezembro de 1903, fixando-se em 50:000$ o preço ·ma
ximo kilometrico da construcção. 

Art. 36. Fica o Pres.idente da Republica autorizado a e.ntrar em accôrdo 
com a The Great Western of Railway Company, para o fim de incorporar 
as linhas· federaes a ella arrendadas á Estrada d:e Ferro de Ribeirão a Bo
nito, no •Estado de Pernambuco. de propriedade da referida companhia, con
tractando ao mesmo tempo com ella a construcção do prolo.ngamento da 
citada estrad:a, ºda estação de Cortez a Bonito ou de outro ponto mais con
veniente entre. as estações de Ilhas d.as Flôres e Cortez. até áquella cidade, 
d.e aocôrdo com o regimen estabelecido no art. 3º da lei n. 1.126, de 15 d e 
d·ezembro de W03, fixando em 60 :000$ o preço maximo do kilometro da 
construcção. 

Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a co.nceder um auxilio de 
35 :000$ por kilometro para a cons.tmcção de ·estradas de ferro de penetra
ção de bitola de um metro que partindo dos pontos mais; conve.nientes da 
"egião amazonica, preencham os seguint·es fins: 

1 º, que augmentem immediatamente as producções das riquezas natu
.raes e seu melhor aproveitamento; 

2°, .que as suas margens po;ssam ser colonizadas e nellas possam com 
vantagem ser .estabelecidas as diversas industrias agricola:s ; 

3°, que ponham em communicacão pontos até hoje inexploradO's ou es
trategi.co"S, ou terminem em pontos fluviaes onde a navegação seja fr'anca 
durante o anno intei·ro: 

4º, que revertam á União no prazo de 90 annos sem onus algum para 
o Thesouro; 
1 Paragrao•ho unico. O .pagamento só se fará por trechos de 10 kilome
tros no minimo inteiramente promptos, e na especie estipula:la pela lei 
n. 1.126, ele 13 d1e dezembro de 1903 . 

Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a construcção 
de uma estrada de ferro, partindo da cidade d·e Labrea. no Estado do Ama
zonas, á villa Rio Br;mco. no DeoartamP.nto do Al to .Acre, ·com ramaes oara 
Senna Madureira , no .Aho Purús, ·e cidade do Xapury, sob as seguintes 
clausulas: 

a) a estrada terá um metro de _bitola. :s endo o oes·o dos: trilhos por 
metro corrente de 32 kilos, sendo a rampa maxima ge 1,5 % ; 

b) a tabella dos fretes cobrada pela estrada deverá ser approvada pelo 
Governo Federal; 
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e) o Governo concederá uma subv·enção kilometrica para a construcção, 
que · não poderá exceder a setenta contos de réis ou seja · 70 % menos do 
cus.to kilometrico da E's·trada de Ferro Mad·eira·Mamoré, agora construida 
na mesma zona; 

d) os ·conslructores obedecerão integralmente ás prescri11ções technicas 
estatuidas pela Repart·ição .fiscal de Estradas de .Ferro. 

Os constru.ctores ou . em preza que para esse fim se organizar, terão o 
a:rrendame\)to pelo pr:azo de noventa ann,os, findo os quaes passará para 
a União. 

Art. 39. Fica o Governo autorizado a substituir a construcção, já con
tractada, da linha ferrea de S. Borj a a S. Luiz pelo prolo.ngamento do 
ramal de Quarahy a Alegrete, d!este ponto até Santiago do Boqueirão, sem 
augmento de nova:s desp·ezas . 

Art. 40. Fica o Governo autorizado a promover: 
a) a construcção do prnlongamento da via ferre a que vem de S. Lufa 

e S. Borja á estação de S. Pedro, deste po.nto até Pelotas, passando por São 
Sepé. Caçapava e Ca·ngussú ;· 

b) a construcção do prolongamento da linha ferrea de Sant' Anna do 
Livramento a S. Sebastião, deste r.onto até Pedras Brancas, passando por 
Lavras, Caçapava e Encruzilhada; 

e) a ligação de Caçapava a S . Ga:br:el ;· 
ld) o prolongamento da Estrada de Ferro ;r. Luiz àté á co:\onia Serro 

Azul, entro11cando com a ele Cruz Alta ao Iju:hy; 
e) a construcção de uma es.tracla de ferro • da União de Victoria á Foz 

do !guassú. 
§ · l.º A co·nstrucção dessas estradas de .ferro será feita por concessão 

para exploração, uso e goso, med.iante concurrencia publica, sem onus para 
o Thesouro , por prazo nunca su0perior a 90 annos, findos· os quaes dar"se-ha 
a reversão pa.ra a Uni-ão. ou pelo regímen da .le' n. 1. 126, de 15 de dezem-
bro de 1903, a juizo do Governo. · 

Ar.t. 41. flca revogada a primeira parte do art. 35 da lei n. 2. 544, de 4 
de janeiro de 1912, mantida a segunda parte. 

Art. 42. Fica o Governo ·autorizado a fazer acqu:'·sição da Estrada de 
Ferro Juiz de Fóra a PLáo, como oro:\onga:mento da Lin.ha Auxiliar da Cen
tral, pelo preço maximo de 50 :000$ o kilometro, fazendo ·para isso as ne-. 
cessarias operações de credito. 

Paragraoho unico. Fica .igualmente autorizado a oro.longar a Estrad·a 
de Ferrei Juiz de Fóra a Piáo até Leoooldina, bem assim a Hgar a mesma. 
estrada de ferro Piau com o ramal de Pa!1myra á Pirangá, fazendo entmnca
mento no oonto mais conveniente deste ramal da Central. 

Art. 43. Fica o 'Governo autorizado a de~oender até a 'quantia de 100 :000$ 
rara limpeza dos rios Posse. Caiuaba e Itav·oú.. no mun'cioio de lguassú 
até S. Bento. não comprehendidos no <erviço da baixada f.iuminem:e. 

Art. 44. Fica o Governo autorizado a promover a dragagem e desobstru
ccão do canal .do rio Capiberibe. ent.re a ponte cio Recife e a Ponta dos Coe
lhos, oodendo despender 150 :000$, oor conta do Porto d.o Recife. 

Art. 45. Aos funcc'onarios do Ministerio , da Viação , na região do Ama
zonas, fica concedida a gra'ificação régional de 40 ºJº. 

Art. 46. Na vigencia da presente lei, a construcção de q.ualquer tre~ho, 
ainda não concedi.da, de ramal nu prolongamento de estradas de ferro 
custeadas ou dir.igidas pela União , sómente 0 e · far.i med!ante prévia con-
currencia 1111blica. de accôrdn com a legislação err vigor. · 

~ 1.º Esses co·ntractos de ·construcção serão ·feitos pelo Mini·sterio da 
Viação e submettidos ao •registro do Tribunal de Contas. 



- 460 -

Art. 47 ·- Em caso de rescisão do contracto rela'tivo á desobstrucção e 
saneamento do·s rios da baixada do Esta·do do Rio de Janeiro, poderá o Go· 
verno, observadas as formalidades das lei vigentes, celebr·ar novo contracto, 
ficando autorizad'O a prosegu.fr na•s obras, por administração,. até que seja 
realizado o nov·o contracto, dentro do: prazo de um anno, a contar da 
rescisão. . -

Art. 48. E' autorizado o Governo a mandr.r construir um ·Canal na 
Lagôa-Mirim, entre Santa Victoria e o ·Rio S. Gonçalo, com um ramal até 
]aguarão, bem assim os portos de Santa Victoria e Jag~arão, abrindo o;> 
necessarios creditos até á quantia de mil ·Conto·s de réis. 

·Paragrapho unico. Poderá tambem o Governo, de accôrdo com os paiz-es 
limitrophes·, 'P•rovidenciar para o melhoramento do Tio Uruguay. -~ 

Art· 49. Fica o Governo autorizado a transformar ·em sub-administração -. 
dos Correios a agencia de 1 ª classe da cid·ade da Barra do Pirahy, e bem 
assim a elevar a ag,encia especial a da cidade de Petropolis, podendo abrk 
o neces;sario credito até 60 :000$000. . , -

Art. 50. Continuam em vigor as ·seguintes di·sposições: do n. XXVI, 
do art. 17, da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903; dos ns. XXH e LX 
do art.18, da lei n. 2.221, de_ 30 de dezembro de 1909; dos ns. H, XVIII, 

, X·Lm, U , LX e LXIII do art. 32 ·e art. 38 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro 
de 1910, lfin i..!:ado quanto ·ao art. 38 o credito, que o Gove.rno -poderá abrir, 
a 7.0 :000$; .dos arts. 36, 39, 40, 53 e 54 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 
1912, podendo, em relação ao ultimo desse·s artigos, substituir pela e!ectrica 
a tracçã,0- a vapor, uma vez que não ha.ja augmento do orçamento já appro-
vado. · 

Parngrapho unico . Na concessão de favores que o Governo houver d·e 
fazer á Amazon Ri ver Steam Navigation Comp·any ( 1911) Limited , por ef
feito da •tliispos•ição do n- IJI do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de dez·embro 
de 1910, em additamento do seu contract·o e· pelo prazo do mesmo, ·exigirá 
as segu·i•ntes condições sem ·augmento de subvenção; 

a) estabelecer em Hyutaustau, no ·rio Purús, depos-ito·s para 2. 000 ·to
ilel·adas de mercado.rias, 1. 900 toneladas de •carvão e 3. 000 toneladas de 
combu-sfrvel Jiquido ( oleo mineral) p.rovid·os de um plano inclinado para 
operações de cargas e descargas, e dos respectivos appare.Jhos e machi
nismos, tudo movido a vapor; 

b) estabelecer igualmente, .em Hyutaustau, além d·as diversas depén
dencias para habitações de empregados e trabalhadores, uma estação para 
passaglei-ros, onde estes po·ss·am esperar a chegada das embarcações res'Pe
ctivas · · '· "' ... ,.,.... ,,.""' 

e) esta·belecer em S. Felippe do Rio Juruá dous pontões, um para de
posito de mercadorias e outro ·para estadia dos passag·eiros; 

d) faz-er com que toquem em Manáos os vapores da .Jinha 5, lettra a, 
das clausulas II e IV do seu contracto. 

Sala das Commis-sões, 29 de dezembro de 1912. ·- CamHlo Prates. -
Cunha Vasconce1!os. Luciano Perúra. - Fleury Curado. 

/ 



SENADO FEDERAL 

que 

P AR.ECER. N. 251 

O Sr. Fi,ancis,c.o Sá - T,endo c,hegado da outra Camara a proposição 
fixa a despeza do orçamento da Viação, peço a V. Ex. que consulte 

, o Senado sobre se co,ncede a urgencia para que seja elle 
discutido e votado immed,iatament,e. Sessão ele 

29 ile Dezmnb'l 'O Creio que não preciso justificar a urgenc-ia que soli
cito ao Senado. 

Devo, ao mesmo tempo de-clarar q,ue a Commis1são d:e Finanças se 
abste.m d,e P'ropôr modificações ao tra:balho da Camara, acr,editando que o 
Senado, ,inspirado em seu patriotismo a acompanhará, r,eservando-se, todaº 
via, , par.a apreisentar ,modificações na 3" discussãp. 

Consultado, o Sena:do concede a urgencia requerida. 

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 

2z discussão da proposição da Calmara dO'S üeputado1s n. 251, d,e 1912. 
fixando a despeza do Ministerio da Viação e Obrais Publicas para o exer
cício futuro. 

Approvado. 

ORÇAMENTO DA VIA ÇÃO 

3" discus,são da proposição da Camara dos, Depwtadüs ' n. 251, de 1912, 
qu.e fixa ·a despeza do Ministerio da Viação e Obras Publicas para o exer
cício d'e 1913. 

Submettidas a vo,tos, são rejeitadas as emendas. 

O 1Sr. 'Fl.'lane1isc10 Sá ~ iSr. Presrdente, .como V. Ex. sabe, o p'rojecto de 
Orçamento da Viação entrou , nesta Casa, hontem, cerca de 11 horas da noite. 
O Senado, com a urgencia que as circumstancias impõem, votou-o immedia
tamente, em 2ª discu,ssão. A Commissão de Finanças reunia-e logo e tra
balhou toda a noite, lendo a proposição e annotando os alvitrns que, esse 
trabalho lhe suggeria. 0.ahi as emendas que ·apresen1tou, as quaes são o 
resumo dess1e e·studo. 

No apresenbal-as, pois, não teve a Commís,são, de modo 'nenhum, o 
proposito de d·esfazer o trnbalho da Camara, que foi inspirado no seu es
cla,recido patrioüsmo, e fel-o sómente par.a não deixar de collaborar em uina 
obra tão importante, ·como é o orçamento ora em deba1te. 
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E' impossivel ; Sr. Presidente, fundamentar todas a·s emendas apresen
tadas p·ela Commíssfo; entretanto, me ·promptífíco a dar arJ Senado todos 
os esclarecimen1tos de q.qe os meus· honrados collegas . oarecerem. 

O Sr. Munriz Fi .. eri.re vai ter a honra de apresentar á Mesa uma emenda 
a qual versa so·bre assump;to de interesse geral á que se prende muito _qj
rectamente a.o de11envolrvimento material de Estado que tem a honra de 
representar. 

A Companhia Estrada de .Ferro Victoria a Minas, pos·suidora da Es
trada Víc•toría a Díamantí.na, contractoti ·com o Governo Fed·eral, por. força 
do decreto d1e 30 de dezembro de 1909, a electríficação de suas lrínhas. O 
decreto, porém, em virtude do qual foi celebrado e·sse - contr>acto, estipula, 
na claus.ula 18, determi·nadas obrigações, taes como melhorar . as condições 
technicas do se'l! material rodan1te e o custo do trafego ao mínimo de oito 
réis por ·tonel•ada kilometrioca. · 

A realização des1se emprehendímento virá permittír e· fací!Har a ex
ploração do mínerí'O de ferro, que é abundantissímo na sua zona termit1al, 
abrirndo assün . aos ·ca·pHaes ex tr0angeiros vas•to campo para uma exploração 
que será do mais alto - alcance para o nosso paiz, porque .importa na valori
zação da ·sua riquez·a. Quanto a'O se.u Es1adô, a realização des1se emprehen
dímento vi·rrá tornar o ·porto .da Victoria o de maior desenvolV'imento do 
Brasil, pelo volume de sua to.nelagem. 

Mas esse contr'acto estabelece na c]a.usula 2" prazos para a execução 
d·ars obrns. Em vürrtude d·essa clausurla, de-clara: "As obras corr1eçarão até 1 
de julho de 1910,' e, dentro d·e tres annos, contadcis da dat.'l do contracto, 
deverão estar concluid·os todos os trabalhos 'ª que se r·eferem as alineas da 
cfau1sula 2"". 

Ora , te,ndo sido riniciad·o o trabarlho em 1 de julho de 1910, tendo sido 
o contracto lavrado a 31 de janeiro daquelle anno, segue-se que faltam 
a~enas 30 dias -para sre ·esgo1tar o prázo que tem a empreza para a reali
zação desse ímportanÜs·símo melhoramento. 

Interessando elle 1tão vüalmente ao seu · Estado, interessando tão pro
fund1amente ao Brasil, porq'lle 1se trata de um dos maiores emperhendi
mentos de que cogita actualmente a nos'sa ·i·ndustri-a, vem propôr a proro
gação desse prazo que está a 'Se esgotar, por mais dous annos, ·para que o 
contracto não venha incorrer •em canduci·dade em vir·tude da clausul·a 2" do 
contracto. 

A sua eme.nda é, na. fórma, igua·l a uma outra que a .illustre Com
missão de Finanças •acceitou relativa á Eistrada de Ferro de Goyaz. 

o Sr. Presildente - A :Mesa não póde a·cceítar a emenda do Sr. Pires 
Ferreira porque tem carac1ter de prnposic;ão princi•pa.J e não tem r·eferen
cias a nenhuma das rubricas do orçamento. 

São approvadas as seguintes emendas da Commí·s·são: 

N. 1 - Ao art. 1º, verba 2ª (Corr·e ios): 
Supprimi·do o raugmento de 54 :974$ para gratificação de 40 % aos 

funcdonarios da agencia especial d·e Santos. 
I· •• ,. 

N. 2 - Augmentada de 1. 000 :000$ para o accrescimo de officiaes, fieis, 
amzrnuenses, praüoantes, .carteiros, serventes. C'Orntinuos, estafetas am:b.ulan
•tes. agentes ·embarcados, nas repartições· onde S·e faz necessario es1se au
gmento. !/ ·1 
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N. 3 - Modific ada a tabell-a d e vencimentos do pessoal da · Admínistra
Ç~() dos Correios do Acre, da seg:i inte fó rm a: 

administ rador ........ . .. . ... .. ... .. . . .. . 
co.ntado·r· ... .. .... .. ......... . .. ó .... .. 
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) . 
chefe de ·secção . ............ ... ..... . . . . 
·official. . ....... . . . . . .. . . . . . .. .... . .. . . 
fie) de thesour-ei-ro (inclusive 100$ para 

quebras) .....• . .. . ... . ........ . . .. . ... 
porteiro: ..... . . . . . .. . .... . .. .. . . . ... . . 
amanuense . . ... . .. .. .. . .... ...... .. . .. . 

? , pratkantes de 1 n classe .... . .. ... .. ... . . . 
1 ·praticant·e de 2" clas·se . . ... . . . ... . .. . . .. . 
3 carteiros de 1 a classe . .. . . . .. . ... .... . . . . 
1 car'tei ro de 2" classe . . ... . . .... . .. ... ... . 
1 serv·ente de- 1" cl asse ... . . '. . . .. . . ....... . 
1 s•ervente de 2" clas•se . . . .. ... .. ... .. . ... . 

3" (Te!egraphos): 

833$000 
666$666 
566$666 
466$666 
433$333 

350$000 
333$333 
333$333 
300$000 
180$000 
300$000 
180$000 

6$000 
4$000 

10 :000$000 
8:000$000 
6:800$000 
5 :600$000 
.5:200$000 

4 :200$000 
4:000$000 
4 :000$000 
7 :200$000 
2 :200$000 

10:800$000 
2:200$000 
2 : 190$000 . 
1 :460$000 

73:850$000 
N. 4 - Ao art. l º, verb~ 
Augmentada de 720$, ouro, 

da Ho-ra, com séd·e em Paris. 
para a contribuição á Bureau Internacional 

N. 5 - Augmentada de 732:000$, para acreação de um d istricto radio
telegraphico a que fi carão subordinadas. ·as estações radio-telegraphica·s do 
Acre, Am az onas ·e Pará, a·s quaes serão entregues ao .trafego publico, sob a 
di rncção da Repartição Geral do s Telegraphos. 

N . 6 - Ao art. 1 º, verba 3" (Tel egrapho-s ): 
Supprimi.ndas •a•s dotações de 100 :000$ para o prolonga mento da linha 

telegraph i-ca da cida·de da !Barra, no E·s1ado da Bahi-a, á de Arauj os , pas
sando por Santa ~ari•a de Taquati·nga, no Estado d e Goyaz ; 

N. 7 - e de 20 :000$ para pr-ol ongamento da linha 'lelegraphica da e.i 
dade de J anuaria, Estad o de Mi nas, á ci-dad e de Pass·e, 'Estado de Goyaz. 

N . 8 .- Accrescente.m-se depois das palavras "_Serra dos Pareeis" as se
guintes: "sob a co ndição de contribui r o Estado de Matto-Grosso com igual 
quantia". ·. 

N. 9 - Em vez de "augmentada de 100:000$" di ga-se: "aug-mentad a de 
.so ; 000$000 " . 1 

N . 10 - A' verba 5" (Garantia de- juro s ) ;. 
Supprimarn-s·e a<s palavras : "ficando o capi1ta l, etc . " , a té ao fim. 

N. li - Ao art. l º , verba 8" (Rep&rtição de Aguas e Obra·s Pu
b!i'cas): 

Na sub-consig nação "Admini1stração Central , Pessoal, A:l irn oxarife da 
Es trada de Ferro do Ri o do O•Jro'', diga-se: 9:600$000 . 

N. 12 - Na sub-co.JJsignação '.' Almox•a ri fado" accrescente,se: "sendo 
para almoxarifado da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, pessoal, 8 :000$ ; 
material, 12 :000$000". 
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N. 13 - .Diminuida a v·erba "Revisão da rêde" de 1 :2óO$ e red.uz.id.a 
a 1. 748:800$000. 

· .Ii. 14 - A' verba 11" (Insp·ectori.a Geral das Estradas de Ferro): 

Em vez da·s ·palavras: "Substituida pela seguinte 1tabeHa, etc." até ao 
fim, "pela·s seguintes: 

"Reduzida a sub-consignação da proposta do Governo ·para augmento 
d·e pess·o:il necess1a.fio á fi'scalização das linhas em cons•trucção, etc., a 
740:000$" e diminui.fos 370:000$ no total da ver·ba. 

N. 15 - Ao art. 1º, verba 13" (fl9caliz•ação de serviços diversos), 
n. M: 

Reduzida a coosig·nação de 51 :645$ 140, ficando pois, de 542:156$000. 

N. 16 - Art. 2º ~ Supprima-se. 

N. 17 Art. 3º Supprima-se. 

N. 18 Ar't. 5º Su·pprima-se. 

N. 19 - Art. 6º - Supprima;se. 

N. 20 - Art. 7º - Em vez de: "P'romover o complemento da viação 
ferrea, etc. " diga-se: "realizar o·s estudos para o compleme.nto, etc."; 

N. 21 - Em ·vez da: "para cuja encampação, etc." diga-se; "·para 
o que entrará em a·ccôrdo com o Gov·ernó do Estado do Pará. 

N. 22 - Art. 10º - Supprima-s,e. 

N. 23· - Art. 11.º - · Supprima-se. 

N. 24 - Art. 12. - Supprima-se. 

N. 25 - Ar't. 14 . - Onde ·Se diz: 1.500:000$, diga-s·e: "500:000$000." 

N. 26 - Art. 15. 

N. 27 - Art. 17. Substitua-.se pelo s·eguinte: ·'.fica mantida a au-
toriz·ação do n. LIV do art. 22 da fei n. 2.356, de 3 1 de dezembro d·e 1910" 
( coHoc·ando-•se no artigo qu e· mantem di versas outra's autoriza.ções). 

N. 28 - Art. 22. - Supprima-se. 

N. 29 - At<t. 23. - Supprirna-se. 

N. 30 - Art. 25 . - S.upprima-se .. 

N. 31 - Art. 27 - Supprima-se. 

N. 32 ~Ao art. 30: Onde se diz : "nos con tractos para conducção de 
malas fica substi•tu.id.a a caoução e valqre·s para a sua execução por dous 
fiadores ido0neos, etc.", accrescente·1se: "pela fórma se fará quanto aos 
ag·entes, do s Corrúos, de 2', 3' e 4' classes.''. 
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N. 33 - Art. 32. - Supprimam-se as palavras: "200 :000$ com a 
continuação_ da rec'tificação, desobstrucção e dragagem do rio Paraguas:s'Ú, 
no Estado da Bahia". 

N . 34 - No mesmo art. 32, onde se diz: "200 :000$ com o porto do 
Maranhão", diga-'se: "300:000$000". 

N. 35 - - Art. 33. - Accrescente•se, in fine: !' e fazer para iss'o as 
necessarias operaçõe·s de credito ou adoptar o regirnen da lei n- 1.746, de 
13 de . outubro de 1869". 

N. 33 

N. 37 

Art. 35. SuJlprima-s-e. 

Art. 36. Supprima-se. 

N'. 38 - Art. 37. Su-pprima-se. 

N. 39 ·_ Art. 38. Suppr,ima-se. 

N. 40 - Ar't. 38., paragrapho unico . Supp·rima-se. 

N. 41 - ~rt. 42. Supprima-·se. 

N. 42 - Art. 43. Supprim_a-se. 

'N. 43 - Art. 44. Supprima-se. 

N. 44 - Art. 45. Supprima-se. 

N. 45 - Ar>!. 49. Supprima-se. 

N. 46 - Art. O pagamento da ponte ·sobre o rio Paraná, da Estrada 
de Ferro_ de ltapura á' Corumbá s'era feito de accôrdo com o art. 3º, do de
creto n. 8.355, de 8 de -novembro de _ 1910, e o orçamento aipprnvado pelo 

·decreto n. 7. 585. d-e 7 de outubro de 1909. 

N. 47 - Ao aN. 56: _ 
Depois de " .n. M" diga-se: e .n. III do rurt. 12 da lei n. 2.356, de 31 

de dezembro de 1910, applicando -o saldo do credito de '32:000$ 'aberto de 
accôrdo com a dis pos ição do . ·Citado n. III , nas pres,tações de empresti mo a 
que se refere, ainda não rea lizadas nos exercicio-s de 1911 e 1912, devendo 
as cobranças dos emprestimos até agora feitois e que s'e fizerem em virtude 
desta autorização começar a partir de janeiro de 1913. 

N. 48 - Ao ar1t. 56 accrescente·se: 
" ,E o art. 34 da lei n .. 2.544, de 4 de janeiro de 1912." 

·N. 49 - Accrescente-se onde convier: 
A·rtigo. _ Fica o Governo au,torizado a organizar um projecto do plano 

geral d.e viação fer-rea e füuvial e portos maritimos, pod endo abrir os cre
ditas nece·ssarios até 300 :000$000. 

N. 50 - Artigo. Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo 
,,. com a Companhia Vk toria a Mina•s para o fim de res.ga•tar a obrigação da 

garantia de juros ·concedida pelos -.decret.os ,ns. 4.337, de 7 de_ fevereiro de 
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á s ua custa, ampliar e melhorar as condições ,technicas da Hnha, executar 
a sua electrificação e apparelhal-a de modo ·a poder transportar um total 
nunca in fer.io·r a seis milhõe·s de toneladas por ª 'nno· e por preço não ex
ced,en.te á média de 10 ré is• por ;tonelada cada kilometrn, podend'O o Go
v·erno para es,se fim fazer as. operações de crdito que forem necessarias, 
·sendo os titulas a emittir de juro de 4 % e ' meio por cento de amortização, 
ouro. · 

·N. 51 - Artigo. Fica o Governo autorizado a abrir ,um credit'o até 
200 :000$ para acquisição de r:i•ateria l · fixo ·e rodante para a ·Estrada d·e 
Ferro Rio do Ouro. 

N. 52 - Accrescente-se ond·e convier: 
Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a rever e consolidar os 

contractos celebrados em virtude do § 3º, n. 1, de art. 11 da lei n.- 719, _ 
de 28 de setembro de 1853, e n. 2 do art. 17 da lei n. 884, de 1 de outubro 
de 1856, e art. 25, leittra h, da lei n. 560, de 3 1 de dezembro de 1898, siobre 
o serviço de esgotos desta Capital, para o fim de serem executadas, á 

custa da Companhia, as obras necessarias para o lançamento fóra da barra. 
ou traotamento das aguas de esgoto por processo moderno, ou ainda um e 
outro systema s·imultaneamente, podendo modificar, como melhor convenha, 
todas · as vantagens e o nus dos actuae'S contractos. 

, N. 53_ - Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a ·conceder, pelo 
prazo de 18 annos, á Sociedade Anonyma Lloyd Brais'i:leiro uma subvenção 
annual d>té 2. 000 :000$, ouro ou a effectuar as necessarias operações de 
credito para liqu•i·dar as dividas da mesm::i_, . incorporando o_ seu acervo ao 
pa1trimonio nacional \! arrendando em seguida, mediante concurrencia pu
blica, on vendendo-o d·o mesmo modo. Na primeira hypothese, a subvenção 
poderá ser dada em garantia de uma opera,ção de credito destinada a sol
ver o·s compromis1sos d10 Uoyd para com o Thesouro e o Banco do Brasil. 
Do mesmo modo fica autorizado a rever o contracto' de 30 de dezembro 
de 190~, podendo modificar a clausula que julgar conveniente. 

·N. 54 - Accrescente-se onde co·nvier: 
Artigo. Fi.ca •o Governo au.torizado a construir uma estrada de ferro 

do Rio. de Janeiro a Por;to Alegre, pelo littoral empregando nos tralrnlhos 
officiaes e praças do Exercito, abrindo, i::ara isso, os necessarios creditais. 

N. 55 - Accrescente-,se onde convier: 
Artigo. Fica o Governo autorizado a conceder ao Estado de São 

Paulo, ou a qu·em maiores vantagens offerecer, autorização para a con
s•trucção de um novo porto na barra de Santos, ou em lugar' mais conve
niente, mediante os favores da lei n. 1 . 746, de 13 de ouh1bro de 1869, e 
ma.is d'is·posições que a ampliam. 

N. 56 - Art. Hca prorogado por mais dous annos, o prazo para a 
conélusão das obras a que ,se refere o decreto n. 7. 562, de 30 de setembro 
de 1909. 

N. 57 - Art. Fica o Governo autorizado a rever e ·regularizar a 
concessão feHa á an;tiga Companhia Estrada d·e Ferro So·rocabana para a 
construcção do porlongamen-to de S. J oãci Çt Santos, sem garantia dé juros 
ou subvenção kilornet_rica, observadas as disposições do primitivo decreto de 
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concessão n. -43.6 F, de 4 de .jul'ho de 1892, porém sem outrns onús que não 
sej·am o d·e trafego mutuo; tarifas e condições technicas · determinadas pelo 
G0verno, quota· de· fis.ca-J.ização.,. policia , e s·egu·r-ança das linhas, ·prazos para 
inicias: e: terminaçõ.es do.s trabal·has,. as·sim como, o prazo para o resgate do 

.m.enci<QJóill!do prolq_ngamento; se ao Governo convi·er. 

N. 58 - Art. Sob a condição de servir ao e·scoamento da producção 
dos nucleo·s coloniaes existentes e de facilitar a creação de outros que des· 
envolvam .. ·a . ·região .si'tuada entre a Capital de Santa Catharina e a dda.de 
de Lages, nesse Es<tado, é o Governo autoriza·do a assumir a respon•sabilidade 
de metade dos o nus que verifique necessari·OS · á construcçã·o da linha ferrea 
que o Governo -do mesmo Estado fez .estudar entre aquella·s duas cida·des , 
comtanto que esta linha reverta ao dominio da União no fim do prazo que 
fôr fixado. abrindo o Governo · o neces·sario cred'ito. 
LC~, <"' 

N. 59 - Art. Fica o Poder Executivo autorizado a rever o con-
tracto autonizado . pelo decreto n. 7 . 704, .de 2 de dezembro de 1909, cele
brado. com a antiga Companhia Viação Ferrea Sapucahy, separando intei
ramente os serviços actualmente a cargo das Companhias Estradas de ·Ferro 
Federaes Brasileiras e Mogyana d:e Estradas de Ferro e Navegação, 'fi
cand.o ·esta concessionaria dos prolongamen•to•s constantes· d.o n. III , let
tras a ·e b, da ' clausula I, do prediito decreto n- 7.704. 

A Comp·anhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação é obrigada 
a •completar o .capital necessario á construcção dos alludidos prolongamentos, 
seja qual fôr o preço de unidade, sem garantia de juros ou subvenção kHo· 
metrica, :sem augmento de privilegio :de zona ou de outros auxHios indirectos 
e ·nem outros onus que não •se.jam os de tr-afego mutuo, tarifas e condições 
technicas determinadas pelo Gov.erno, quci.tas de fiscalízação, policia e se
gurança das linhas, prazos ·para .inicias e terminação dos trabalhos e final
mente prazo para o resgate dos mesmos proJ.o.ngamentos •se ao Governo 
~~~- . . 

N. 60 - Art . Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir o 
necessario credito para a acquisição ·e impre.ssão da Synopse da Legislação 
da Viação Ferrea Federal organizada pelo 3° official d·a Secretaria de Es
tad·o .da Viação e Obrns Publicas, Alber.to Randolpho Paiva, não podendo 
exseder o maximo de dez contos. 

N. 61 - Art. Nos contractos que celebr·a·r ou innevar com as Em-
prezas de Es1trad·as de_. Ferro, o G0verno incluirá a condição de <transporte 
gratuito de animaes de raça 'Ímp_ortadüs para a r.eproducção. 

N. 62 - Art. Os contractos para a conducção de malas ·e aluguel de 
casas para os Correio1s, poderão se·r celebrad·os por prazo até de tres annos, 
contado1s da data em que forem firmados. 

N. 63 - Art. Continuam ·em vigor os dispositivos do n. X e bases 
1 •a 10 do ar<t. 52 da lei n- 2.544, de 4 de janeiro de 1912. 

N. 64 - _Art. Fica o Governo auto·rizado a prorogar po·r mais cinco 
annos o prazo constante do decreto n. 7. 148, d·e 8 de outubro de 1908, para 
a Companhia Mügyaría de Estradas de Ferro. e Navegação construir o pro
longamento de ·sua . Hnha até á cidade e porto de Santos; obse·rvadas as 
mesma•s di·sposições1 ·do alludido n. 7. 148, supra citado . 
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N. 65 - At' t. ··Fica o Governo auto·rizado a .subvencionar com 30 :000$ 
o Aereo-Club . Braisüeirn, . á ·brindo, para isso, o necessario credito. 
. Sa.Ja das sessões, 30 de dezembro de 1912. - Felidano Penna, P.resi
cl:e11te. - Francisco Sá, "ReJ.Mor. - Urbano Santos, vencido, quanto á emenda 
do porto de Santos. -:- F. G!ycerio. - L. de Bulhõ·es• . . - · Bueno de Paiva, 
com restricções. - Tavareis de Lyra. - Victori-00 Monteir·o. 

Emenda: 
·f'ka mantida a auto.r.ização contida . no n .. r do art. 52 . da lei n . . 2. 544, 

~de 4 d·e janeiro de 1912. (Subvenção para a navegação do rio Gurguela) .. -· 
Pires Ferreira. · 

fica pro rogado por dous annos . ·O prazo co.ncedido á Companhia Es
trada de ·Ferro Vic·t-oria a Minas, para a conclusão tdas obras relativas . á 
electrificação de sua linha, modificada assim a clauisula . II do decreto nu
mero 7. 773, de 30 de_ dezembro de 1909. 

Sa.Ja ·da-s ·s.essõ·es, 30 de dezembro de 1912. - Muniz Freire. 
•E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

Ao Orçamento da Viação: 
Ao artigo que dispõe sobre a con·strucção de uma via ferrea entre São 

·Luiz e Bragança, etc". , accrescente-se in fine , abrindo-se para os estudos da 
construcção daquella via ferrea 01s necessarios creditas e fazend-o-se a:s 
·operações de cr·edHo necessaria·s á encampação. 

Sala das sessões do Senado, 30 de dezembro de W12. - Arthm· Lemos. 
A. lndio do Brasil. 

O Sr. AI·thur Loon.<>s diz que com o seu collega de representação 
.paraense, Sr. lndio do 'Brasil , t·eve occasião de apres·entar uma sub-emenda 
.a um di•sposHivo .que vem ·no Orçamento da Viação, no sentido não só ·de 
·serem votados os creditus para -os estudos da proj ectada via ferrea de São 
Luiz á Bragança, como :restaurando o dispositivo que veio da outra Ca
mara, acc~escentado d·e autorização ao Governo para realizar as necessarias 
operações de credito á construcçã·o e encampação. · 

Para mo·strar a untilidade da mecticla que propõ.e bas1ta dizer que a 
E•strnda de Ferro de Belém á •Bragança se· incorpora á rêde de viação geral 
da Republica . 

. . O Sr. FrmrnisM Sá - Sr. Presidente, o p.roj e;cto da Cama.ra d.e Bra
·gança, ci que determi'nou o voto da Commissão foi ter verificado que, no 
'projec·to, vindo da Gamara, havia grande numero de , autorizaçõe·s para en
campação pareceu á Commissão que, estand10 ·esta estraida de ferro já 
constru ida e, porta.nto, em serviço do publico, não havia razão p_ara nova 
despeza. 

Essa foi a razão ·do vo·to d·a Commissií.o d·e Finança·s, que o Senado jul
gará, julgand-o tambem as co.ns.ide·raçõ·es, aliás muito judicio~·a•s do honrado 
~enado·r pelo Pará. 

Posta a votos . é ~egeitada a emenda. 

, · O -Sr. Arthur Lem,o.s (pela ordem) - Sr. Presidente, creio· ·que a 
eme,nda da Commissão foi a0pp:rovada, ·s·em p·rejuizo da sub-,eme·nda. 

O SR. PRESIDENTE - A ·ernenda de V. Ex. ·não pôde ter. a ·Classificação 
de sub-emenda; é 'uma ·emenda ,subs-titutiva do pensam.ento d·a Gommi•ss·ã-o 
de Finanças; ,est-abe)eoe a encampação, contra o voto da Gommjssão. 
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O SR. ARTHUR LEMOS - Restaura o que vd u na proposição da outra Ca· 
mara. 

· O Sr. Arthur Leinos - Sr. Presid•ente, requeiro qt.e V. Ex. consulte 
., Senado 'Sobre si conced·é urg·encia parn a eme·nda subs titutiva que apre
sentei á emenda da Co1nmi·s,são. 

O SR. PRESIDENTE - Mas a emenda da Comrnissão já foi app·rovada . 
.O SR. ARTHUR LEMOS - M·as a votou na 'presumpção de que não pre

judicava a mi·nha sub-emenda . 
O SR. V!CTORINO MONTEIRO - Pois .eu declaro a V. Ex. que a voteL jus· 

tamente porque prejudic·ava a s.ub-eménda. 

O Sr. P1·e0sidente - Os senhores que approvarn a emenda r1., Com
mi·s•são queirnm ·s·e levant·ar. (Rau,sa.) Foi ·approvada. 

O ST. Arthur Lemo,s' - Requeiro v·eri ficação de votação. 

O Sr. Presidente - Os senhO'res que votamm con.tra a emenda quei
ram se l·evantoar. (Pausa. ) Vota.ram contra a emenda J.6 Srs. senadores. 

A .emenda foi •approv·ada. · 

O Sr. Pii.res FerreiJva (pela ordem) - Está .publicada no Diario Offi
cial a concurrencia para se levar a effeito esta .consrrucção; mas a autori
zação que o Governo tem caducará S·i não fô.r aproveitada até amanhã. 

O Sr. Francdsco Sá (pela ord;,em) - O que 1se propõe, Sr. Pr.esidente, 
é um addi.tivo a uma emenda que já foi regeitada. E' uma disposição que 
já se ma•ndou supprimir. 

Foi 'pr.ejudirnda a emenda. 
E' Hda uma emend·a do Sr. Raymund·o de Miranda. 

O Sr. Fraucii.sco Sá (pe.!a ordem) - A disposição que a emenda man
da que •conünue em vigor é a seguinte. (Lê.) 

Trata-se de urna estrada de ferro ext·ens·a, 'Sohr·e a qual a Cornmis.são 
de F,inanças., nem ·o Senado, •r.ecebeu esclarecimento ·a>lgum. :Ap:re'Sentada á 
ultima hora·, par.eoe que é prudente que o Senado não a ap.prnve. 

Rej-eitada . 

O Sr. Fi,ancisco Sá - Sr. Presidente, a Gornmissão S•e abstev·e quasi 
systernaticame:nte de es.pedaliza•r verba•s tel egraphfoas, d·e outro modo . a 
verba se•ria insuffkient'e mesmo só que fos·se ·para os serviços de interesse 
local. Parece-me que seria patriotico rejeitar a emenda . 

E' rejeHaGl•a a emenda. 

O Sr. PresiJclente - A ·emenda de V. Ex. é taxativa, proroga o con· 
tracto. Não é uma autorlz.ação ao Governo. 

O Sr. Muniz Freire - Essa .emenda ·está redigida de modo igual á 
em~nda relativa ao Estado de Goyaz que foi acceita. 

O Sr. P1,esildente - Foi acce.Ha 1Jela Commi:s1são. 
E' approva·da a emenda. 
E' approv·ad·a a pro.pols•içfo, que vae á Commissão de Redacção. 
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Redacção final da.s em endais do S enado á pra,po-:;i'ção da Gamara, n. 251, de 
1912, . fixan<~o a deSpeza do Mil~isforio da Viação e Obras Publicas para 

1913 

(Este parecer se·rá publicado opportunamente.) (*) 
E' approvada a redacção, que vae ser remettida á Gamara dos Depu

tados . 

( •) J:'l'ão foi publicado no Diario do Co ngresso. 



GAMARA DOS DEPUTADOS 

O Sr. Si:meão Leal (pela ordem) - S'r. P,residente, p·eço a V. Ex. 
qpe consuH.e a Camara sobre si concede urgencia para immediata discus-

Sessão de sã0 e votação do parecer da Gommisisão de Finanças so-
30 de Dezemb1·0 br·e a.s emendas do Senado ao o·rçamento da Vi•ação. 

('l'toctwrna) 

O Sr. Presidente - Antes de submeHer ao voto da Catnara o :rieque· 
rimento do ST. nep·ntado Simeão Leal, devo declarar que a Commissão de 
Finanças está ainda faz.er:i.do estudo· das emendas; como, ,porém, ma•ndou 
á Mesa algumas a res.peito das quaes emittiu parec·er e visto· como a ses

são não póae du.rar além de meia noite, parece d.e conveni:encia que a Ga
mara desde logo entre a tratar d·as emenda·s s1obriy ais, qua•es a Cornmissão 
já emiNi u parecer. · 

Nes•se s,entido vou submetter á Camara o requerimento do Sr. Deputadü 
SimeãO Leal. 

Os senho·res que apprnv:!.m o requerimento queiram se l•eva:ntar. (Pausa.) 
Foi <a·pprov.ado. 

O Sr. Pl'esidente - Vou submetter a discus·são as emend·as do Senado. 
Discussão unica das •emendas do Senado ao orçamento da Viação e Obras 

Publkalsi. 
· 'Encerrada a discus·são das emend•as. 
São '!'ej-eitadas: ais de ns. 1, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, · 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 39. 
E' annunciada a votação da emenda n. 40. 

: -,71. 11 • 

O Sr. Antimio !Nogueira just•ifka a disposição do projecto, que o Se
nado iniquamente quer supprimir. 

·Pede, poTt•anto, que a Camara não approve a emenda n. 40, do Senad•o. 

O Sr. I:rineu Miac.ha·do :pede a palavra p.a•ra mostrar a jusrtiça d<a me
dida approvad·a pela Gamara e que o Senado de·rruba. 

·Pens·â que a Gamara continuará a s·er justa, recusando e•ssa emenda 
n. 40. do Senado. 

E' p·o1sfa a vo·tos e approvada a eme,nd•a n. 40. 
São· successivamente postas a votais e rejeitadas mais as seguintes 

emendas 1ns'. 42, 43 e 45 . 
· E' •annuncfada ·a voitação q,a emenda n. 47. 

O Sr. Caeiiano de Albuquerrque (pe'la ordem) p·ensa ·que' a emenda 
n. 47 do Senado deve ·ser mant<i<da. 
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Quando se discutiu na Commitssão ·ele Finança·s ess·e orçamento o orador 
apresentou ao· digno Rel·ato•r ruma medida identfoa, sob a fÓl'lt\a de . emenda. 
Espera que, vi,ndo agorn do Senado, a idéa seja acceita. 

;E' :rejeitada a emenda n. 47. 
São a'i.nda r·ejeita·das as de ns. 50, 2" p·arte da 5Z, 55, 56, 57 ··e ' 67. As 

demais emendas dü Senad.o são approvadas.. 

O Sl.'. Calogm>as (pe{.a ordem) - Reconheço que V. Ex., Sr. Presid,ente, 
não frnha outro ·recurs'O, para pod•ermos terminwr hoje a votação das emendas 
do Orçament:o da Viação, si-não o emp:regad'O por V. Ex. Só posso louval-o 
por jlsso. Füi um ado patrio:tko, mas que reconheço- por mim mesmo quanto 
havia de ter custado a V. Ex. Deisej o que o triste espectaculo dado ao 
paiz, oC?Om a vot1ação que acaba de termi;nar nfo · p·asse s·em o meu mais ener
gic0 •protesto contra o r·espon1s,ave1 por esta 'Situação, que, digo bem c'.aro, 
é a Commissã·o de Finança's da Camara. (Apartes; pro'estos.) 

O Sr. Galeão C,arvall1al (pela ord"m) - Sr. Pre~;iclente, membro da 
Commis.são de Finanças, declaro que não tivemos realmente o tempo neces
sairi·o para e:s<tudar c_om a attenção devida 'ªS emend·as que o S•enado enviou 
á Camara dos D.eputados., á ultima hora; entretanto, empregámos o·s esforços 
passiveis para bem acautelar o·s. ·in,t.eresses da no·ssa Patria ... 

O SR. CALOGERAS - Tal vez a Gommilssão, .inão a Camara ... 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - . . . e emittimos o nosso parecer com pleno 

conhecimento de que faziamos o·bra d'e patriotismo, não permittindo que ·o 
Gov·erno ficasse s:em os o·rçarnent-os. 

Antes rum máo orçamento que nenhum orç'aomento. 
O SR. GALOGERAS - Foi o motivo por que pe!'ma·neci no r·ecinto. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL ~ Sr. PresM·e·nte, votei a favor d·e algumas 

das -eme1ndas do S•enad·o, e d·evo declarar, para que o Estado que rep·resento 
r.eStta Cas'a saiba, que fui favoravel áque'lla que autoriza o Governo a con
tra-ctar com o mesmo Estado o pro.J.ongaimento d·o ca·es do Port·o de Santois, 
vdsúo serem in1s,iS't-ent·es ·e consta•nte!S as -r.edamaçõe·s co-ntra o ·se-v;ço in
completo da Oomp•anhia das Docas. 

·Não· quiz, po·r-ém, leva,ntar celeuma no s·eio 3.a Commiss.ão, pü·rque 
achava que o momento nã·o er-a opportuno. Pr.ecisavamo:; dot•ar o Governo 
com ·as leis d•e meio1s. 

Agora -o Governo, que es·tá invest.ido d~:;ra alt'.l res,ponsabilid'.l:le de usar 
d·e algumas dessais aútoriosações, que comprehe•nda a S·Ua rni'S'são e a desem
penhe, porque esra é a respons•abiHda·de que lhe· cabe. (Muiito bem; muito 
bem.) 

A nós' cump'fi.a ptratfoar o nosso dever, o que fazemos, dando a·o· Go
ve!'no ois, orçamentos. 

O SR. CALOGERAS - O _parlamento d·es.pJ,ndo~se de sua·s· pr.erogativas. 
(Não apoiadas. ) 

o SR. GALEÃO CARVALHAL - · Tenho dito: (Muito bem; muito berr: \ 

O Sr. Presi;dente - Tendo dado meia · noite, vou levantar a s.eis1são. 
Não. está ainda terminada a iaref.a legislativa; o project~ vae ser devo!· 

v.j.do ao Sena:lo, que poderá da·r ou não '.<e•• :is-sen~imcrt.J al' que a Camara 
d.e!ihcrou; no ultimo ca1s10 terá de rem:ettt;r n:ivcrnH~I.lt'~ ·o projccto a ·esta 
Ca 13rt. · 

D:da e3ta <>ventualidade, convoco - uma sess:'ín ·extraor:li-narifl da· Ca· 
ni:ira para ~mi r.hã , ás 11 horas da manhã, 
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SENADO FEDERAL 

. Disc'ussão ·unica das· ,emendas do Senado rejeitadas pela Camara ·ã 
proposiçã.o n. 251, de .1912, que fixa a despez~ do Mini1sterio da Viação e 

.Obras Publicas para 1913.·. · 

Sessão ele 31 ele O Si·. P;residente .- Vae-s.e votair a emenda. 
Dezem7wo N. l - Ao art. lº , verba 2ª - Correios: 

Supp:rimido o ,augfr1ento de 54 :974$ , para gratifica
ção de 40 ºIº aos .fu,nccionarios da ag,encia 'especial de Santos. 

O Sr. Fl'andsco Sá - Esta emenda, que a Camara réj.eitou, 'é aquella 
que suppr.ime a gratificação de 40 ºIº ao1s empregados da Agencfa Especial 
do Correio de ·santos. Nem a d.isposição votada pelo Senado, .ne;m a dispo
sição votada pela Ca1111ara te·e.m um alcance tal que deter.mi.ne quàl iuer d e;s: 
accô:rdo. Por iss,o, acho qu:e devemo•s ma,nt,er a deliberaçã.o da iCamara, re
.j eitando a emenda do Senado. 

E' rejeitada ·a emenda. 
O SR. PRESIDENTE -· Emenda n., 9, do Senado, rejeitada pel,a Camara. 
"Em vez de aug.mentada de 100 :000$, diga-s·e augment.ada de 50 :000$000." 
O SR. FRANCISCO SÁ - Sr. PresM,ente, a Cmpmissão. opina pela accei-

.tação do voto da Gamara. · · 
E' n':jeita·da a emenç!a. 
O SR., PRESIDENTE - Bmenda n. 10 - garantia de juros - supprimam-

se ais palav,ras "ficando o capital. etc." . . 
O SR. FRANCISCO SÁ - Sr. Presidente, ,eu tive voto divergen•te, votei 

pela manutençã.o da 'emenda; mas a Commissã.o teve voto ·contrario. 

O Sr. Uirbam.o Santos (pela ordem) - Sr. Presid.ent'e, a Commissão 
de Finanças tomou 'conhecimento dessa emenda da Camara, pela qual ella 
concede favores á Estrada de Feno Victoria a Minas. Es·sa ·estrad·a ·solici
tou do Govemo fa.vores., pa•ra o f.im de fazer uns tantos serviços, inóli.lsive 
a electrificação d·e suas linha1s. 

O SR. MuNIZ 1FREIRE - E' o ess•encial . 
O SR. URBANO SANTOS - A Commissão de Finanças do · Senacfo en

t'endeu de alguma fórma da1r-lhe e~ises fav0<res ... 
O SR. A. AzEREDO - Enormes! 
O SR. URBANO SANTOS - .. : mas de modo que nã:o imp,ortassem · eni 

grandes onus para O' Theso.uro. Então ·encontrou um.a formri1'a, 1que, ·a s'e'U 
ver, concilia todos ois interesis·es. 

O SR. A. AZEREDO - Porque esbe1s favores são enormes! ·São 32 mil 
contos .fados de mão beij aida . 

O SR. URBANO SANTOS - V. Ex. ·considera esses favares exbraórdi· 
narios. Mias vê o Senado que ainda· mais extra.ordinario·s são os que a 
Gamara propoz . · 
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Para conciliar os interesses do Thesôuro com os da Companhia, a Com- / 
misisão achou a seguinte formula: a compa.nhia gosa actualmente da ga- " 
ranüa de jums de ·5 º[º, ouro, sobr·e o capita:!, effectivamente empregado ' e ' 
a·cc.eito pelo Gove;rno, de 32 mi.l e tantos contos .de réis; a Commissão p.ro- · 
põe o segujnt•e - em vez do T·hesouro ficar sobre-ca-1."r-egado d-essa -garanti·a 
de juros d·e 6 º[ º,. ouro , sobre um capital de 32 mil comto.s, ·resgata essa 
garantia de . juros, ·emi<ttindo títulos de 4 º[º de jurais e 1 [2 º[º de ·a1mortiza- · 
ção. Assim fi.cará o Thesouro diminuído dçi onus de 1 1 [2 º I ~ sobre o ca.pital 
de 32 mil contos e po•r sua vez a companhia da posis·e dos titul-os emittidos da 
impo.rtancia d-e 32 mil co:ntos. . . 

De p-os·se desse enorme favor po·derá fazer a electrificação de suas 
linha•s -e ·todos ·os .mais serviços á sua custa., sem onus algum para o The
souro. Por sua vez, no contmcto, o Gov•erno ex'.ige em troca desses favore·s 
e, como obrigação, o de ·fazer p·or sua cionta todos esses ·serviços. 

Que ·quer a Camaora? · 
Não quer isto, · mas sobrecarregJr o Thesouro de um modo extraórdi

nari•o, .co·ncedendo a essal companhia, além dois juros de 6 º[ º, otíro,, sobre 
um capital d·e 32 mi.! t-ontos, mais a garant•a de juros de 6 º[º, our:ó, sobre 
um capital de 52 mil contos . · 

. A. Commissão de Fina.nças não .teve .. em· vi•sta pôr ··emba•raços a um 
servi çO que considera util á região s·ervida pela Companhia. VicWria a Mi
nas; m_as considera. true o fav•or ora outa.rgado . pela Gamara á es1sa com
panhia,· não pcir uma emenda fa:cuJt3,tj va .ao Go-verno, mas por uma e)Jlenda 
taxat·iva, é po.r d·emais ·exrraordinado e lesivo aos . cofres publk~s. 

E' deste assumpto q·ue o Senado vae tomar -conhecimento, eu susten-
tan.cto o voto da Cama-ra, ou ma:ntend-o ·o seu proprio vot o. 

E' man:tida a emenda do Senado. 
E' annuncfada . a discussão da emenda mandando- supprimir o art. 2°. 

O Sir. F1,anci,s·co Sá - Sr. P1resi.d-ente. o Senado havia re}eitado a!S 
tres disposicões ·que constavam do proj.ecto da Gamara: a prinl eira que se 
refere á 'l'efoima da S•ecretaria ." do Minister io da Viação1 a segt.lnda da Re
partição Gera.! dos T·elegraphos e a terceira · da Fisc·alizaçã-o da Cíty lmpro
v.emerJ.s, porque a Commissão entend eu que essais medidas nã:o eram re
cJa,madas como necessidade de administração. A insistencia do voto da Ga
mara denota que se trata de uma nec·essidade de adminis.kação, razão por 
que o Senado d eve concordar com o voto da Gamara. 

1 

E' ·rejeitada a emenda do Senado . 
E' fej"eitada a emenda do Senado ao n. 18. árt. 5º. 
E' rejeitada a emen'.da do Senado ao n. 18, art. 5°. 
E' annunciada a di•scussão ·da emenda n . 6. 

O ·sr . . F1;ancisc.o Sá __:__ Sr. Presi·dente , a emenda do Senado manda va 
suppri.mir a dispos ição do proj ecto da Gam ara qu e a.utori za á -construcção 
de um pequeno ~ ramal da rêde min ei.ra, o assando ·pela vil la El9y Meira . 
Penso que ,. se tra:tahdn de uma medida de pequena monta, o Sénado . fa;rá 
bem votando de ac•côrdo com o voto ·da ·camara. 

E' reJeitada a •emenda. 
E' rej eititda · a · emenda do· Serlado : 
O SR. PRESIDENTE (Art. 10) - Supprirna' se. 

· O SR. FRANCrsco SÁ - Sr. Presidente. A Commi:ssão op.ina_ para. que 
seja _r-ej:eitada a •e.mend a: do Se-Qado, •cjue autoriza o Gover.no a entrar em 
accô rd.o .com os Es tado·s pa•ra a cons truoção de estradas d e ferrq .. 

1 



0 SR. PRESIDENTE Os senhores que approvam . a ·emenda ·queiram 
levantar~se. · 

Foi rejeita da. 
Art. 11 - Sup~rilÚa-se . 

. O SR. · FRANCISCO SÁ - Sr. Pres.iden.t·e, o a:rtigo do projecto' que a 
emenda mand·a supprimir refere-se á concessão a Carneiro & Irmão de uma 
estrada de ferro que, partindo de Ubernbinha, vae a uma estação de aguas · 
gazosas. 

O S·ena,do propoz a •rejeição por causa da designação, entretanto, como 
não se ,trata de onus nenhum, não haverá inconveniente em manter a dispo
sição da Camára, ficando apenas como uma autorização que o Governo · 
usará .,ciu não. · 

O SR. PRESIDENT.J.l - ·Os senhores que approvam esta emenda, -queir•un 
levantar-s·e. 

Foi rejeitada. 
Ao· art. 12 :___ Sµpprima,se. 
O ·SR. FRANCISCO SÁ - Sr. Presidente, o contrncto . da Compa·nhia Via

ção Ba,biana .autoriz11va a encampação· da Gent•ral Oeste; o _prazo caducou, 
ficandd S·em effei!to li concessão. 

O Senado que n4o concede nem a l'quidação e é contra as encampações, 
apres.entou essa emeJ!lda, ctij a manu'..enção é conven'ente. 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que approvam esta emenda queiram 
levant•at•se. 

Fo·! approvada. 

A·O· art. 14. "Em vez de f.500 contos d·iga-se: ·500 contos". 
O SR. FRANCISCO SA' - 'A Commissão de F·ina•nça:; do Senado propoz 

a r·educção pa·ra 500 contos d.a ve•rba de 1. 500 p·ara a construcção de · es1ra
da·~ p·a·ra automoveis. Com·o s.e trata de uma s-imples autorizaçã·o e é--medida 
util, nãÔ ha ·inconvenieht•e ·em acceitar ·o voto da· Gamara. 

O SR. PRESIDENTE Os. ·senhor.es que approvam a emenda qaeíram le-
vantar-se. 

Foi rejeitada. 
Ao . a!'t. 15 :_ Sup.primà,sie. 

. O SR. FRANCISCO· SA' - Sr. Presidente, o que houve no voto a•nterior d·o 
Senado foi a resti·tuição ·do regimen ·ii:doptado pela Ca:mara, pa-ra autorizar 
a const~ucção de casas para Telegraohos e Co-rr·eios. A Camara adaptou o 
systema de apo!ices e o Senado mand:ou abrir credito. Não ha inconveniente 
e:n 1s·e 1acceHa1r ·o votio da Gamara. 

O SR. PRESIDENTE - üs ·senhores que approvam •esta emenda, quei·ram 
leva·ntar,s·e . 

. Foi rej ei.tada. 
Ao 'art. 22 - Suipprjma's·e. 
O SR. FRANCISCO SA' - Sr. Presidente, o que o Senado suppnmm foi a 

autorização de 400 contos, para construir uma l·~nha 1elegraphica especial 
para S. Paulo. A .linha telegraphica ao longo da Estrada tde Ferro Central do 
Brazi! e a que S•e esiend·e pela -costa ,são sufficientes .. A·ssim o Senado deye 
manter es·ta emenda . 

O SR. PRESIDENTE Os senhores que approvam ·est•a emenda queiram 
levantar-se .. 
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·Ao ·a.rt .. 23 -- Supp·rima~se. 
O SR. FRANCISCO SA' - Sr. Presidente, o ar•tigo- mandava •suppr.im-i>r a 

autorização para a subv•enção ·a d·iversais ·comp•anhias de 111avegação; é as
sum'pto .a·penas• de inter-es·se •regional. Penso que deve 1s•er •recusada a emen· 
~ .3 po Senado. 

O SR. \PRESIDENTE - ·os senhore1s que appr·ovam •esta -emenda queiram 
leva·ntar-se. 

foi ·rejéitada. 

·O SR . .PRESIDENTE Está em di1scüss.ão a emenda n. 30. 
O SR. FRANCISCO SA' --; Sr. Pr.es'.dent.e, a Got)lmi'ssão mantem o seu 

voto :a favor .da emend.a. Não concord'a . que sejam uni formes os· ·prazos in
determinados segundo votou .a Gamara. 

1
,foi rejeÚ:ada a ·emenda. 
O SR. PRESIDENTE - Está em discus.são a emei;ida n. 31. 
O SR. FRANCISCO SA.' - Sr. Presid·ente. a d"sn·os·ição que se havia man

dad~ 1su1pprimir é a aue autoriza a modi ficaG-ão da ·Fnha da Central, entre 
Pinqirmonhangaba· e Taubaté, p<assàndo por Tremerrioé. 

;Como sie trata de pe.q:ueno dis-nendio e attendend·o a.o princrn10 que 
estajnos adaptando d·e manter o màis noss.ivel a's del-\berac·ões da Camara, 
a Gommis-são é de parecer que seja rejeitada a emenda do Sen•ado. 

·Fói r-éjeitada a emenda. 
O SR. PRESIDENTE - E1sfá ·em diiscus.são a emenda n. 32. 
O SR. FRANCISCO SA' - Sr. t'·res-idente, a 'Gamara dos Deputados su·p

p•rimiu a emenda do Senado. Não vejo •rnzão para s-e mant•er a insh;ite·ricia 
com que temos procurado est•nr de accôrdo -com o voto da Gamara. As di·spo
sições votadas pel'o Seriado 1são mui·to •salutares e penso que ·elle deve man-
ter: "a··seu '·voto. · · 

· '. E' ·mant-ida a emenda . 
. éO ·SR. PRESIDENTE '- Es•tá ·em di•scússão a emend•a n. 33. 
p SR. FRANCISCO SA' - S'f. P.res::d.ente. o Senado fü1ha a intenção ·de 

sub~tituir o credito de 200 contos autori·zadci pela ·camara para se proceder a 
uma ' obra já i-niciada, que é a construcção do •por-to d·o Ma!'anhão. 

· Pen~o que deve ser ma•nti-da a deliberação do Senado, sendo approvada 
a emend-a que a Gama·m 'f·eieitou. 

Foi appirovada a emenda. 
O SR. PRESID!jNTE, - Está em discussã·o a emenda n. 37. 

'.Q SR. FRANCISCO SA' ...,,. Sr. Pres·idente, trata,se de inter-es•se immediato 
do Estado de Pernambuco, .ma.s que tambem interessa d.e certa fá<rma a rêde 
fed·eral. Penso que não ha motivo para se manter o voto do Senado. 

-o Sr. Pi'esldent'e ,__:, Es·tá em di'S·CUSSão a emend·a ·n. 39. 

O Sr. Fra\llcisco Sá - Sr. Presidente, o Senad·o, levado ·pelo espii'i·to de 
economi•a, havia rejeitado a ·eme.nda da Gamàra, mas como se trata d.e inte
res•se nacional e ·de servir a uma :região . muito aband-onada, parece1Jll·e que 
deve ser r.ejeitada a ·emenda do Senado. 

·E' réjeitada. 

10 Sr. Presi!dente Emenda ao art. 43. 

O Sr. FranciSco Sá· - A emenda que a · Gamara mand·ou suppnm:r é 
a q4e autoriza a subve•nção d:; 100 contos para li.mpeza. d•e. riQ?', Trata-se de 
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simp.!es autorização e de uma despeza d·iminuta. A Commis•sau .está de ac· 
cô-rdo com o vot·o da Gamara. 

E' rejeitada. 

O Sr. Presildente Emenda ao art. 44. 

O Sr. Pr.a:ncisco Sá - Es·sa emenda ·é a que manda suppnm1r a "auto· 
rização da Gamara para \impeza do rio Capiberibe, d·eter:mitra.nd·o que ·essas 
obra.s s.ejam feitas pelo porto de Recife. Penso que deve s·er mantido D 
voto d·o Senado. · 

E' mantiâa. 

O Sr. Presidente - Emenda ao art. 48. 

O Sr. FranJCiscn ~á - •Essa emenda é a q.ue manda suppprimfr a au· 
torização da Gamara qu~ manda gratifica:r com 40 ºIº todos o's funcç;ionarios 
do Mini·ster 'o da Viação na região do Amazonàs. Trata-se de uma desp:eza 
importante e p·ouco justif·icavel, at•tend·endo a que esses funccionar·ios. já 
i.eem vencime-ntos elevados, po-r co·ns•'deraçãó · ás co·ndições daquella zona. 
Não ha, oo0rtahto, r- ~•ivo pára o voto da Gamara; deve ser mantido o voto 
do Senad·o. · 

E' ma•ntida a emenda. 

O Sr. •Presi'clente - Emenda n. 47. 

O Sr. Francisc.a Sá - Sr. ·Presidente. a emenda que a Gamara rejeitou 
foi de inicoiativa do Senado, •po•r proposta do Sr. Met-el'l-o, aut•orizan'do a des
peza com uma obra já autorizada ao teinpo em que eu era Ministro d•a Via
ção - a -const•ru-cção de uma p·onte na Estrada de Ferro Noroeste do Brazil 
para substitui-i- ·o serviço de ferry-boats; penso que deve ser mantido o voto 
do Senad'O . 

E' mantida a emenda. 

O Sr. Presidente - Emenda. ao art. 50. 

O Sr. F1,ancisco Sá - Sr. Pres•idente, a emenda. que a Gamara re1e1· 
· tou é o •substitutivo prnposto pelo Seriado ·á garantia de juros da Estrada 
d·e Ferro Vktoria a Minais: desde que e Senado rej·eitou a garantâa d-e ·juros 
deve manter o seu substitutivo . · 

E' mantida a emenda. 

O .s1-. P1•esidente - Emenda ·ao art.. 52. 

O Sr. Fi,a:ncisc·o Sá - A disposição que a Gamara rejeitou fo.i. apr.e· 
semada á Gommissão d·e Finanças por pr-oposta d-o Sr. MoinisJro da· Vjação, 
que communicou pretender realizar a revisão da .rêd·e de ·e·sgotos desta Ga· 
pit-al, propondo· a!s med'idas que julga neeessa:rias para is•so, medoi-das entre 
as qua.es figura a modificação, vantage·ns e onus do c-o-ntracto. A suppres· 
são feita pela Gamara inutil·iza todas essas modificações . . 

E' màntidá a. emend ai;. ' :.· 
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E' encérrada s·em debate a discussão da emenda ao art. 55, sendo dada 
como rei ei tada. 

Q -i;;r. A. Azeredo (pela ordem) requer V·e:!'ificação de v.otação. 

9 Sr. Francisoo Sá - Sr. Pres:idente, dea.nte do voto dado já pe.\a 
GO'l')'ltJlissão de Finanças e pelo Senado e da classe de .emendas que autoriza 
o E.s~a@o de S. Paulo ou quem maiores vantagens offerec-er a construir um · 
nov,e po·rto em Saint·os, ·não me parecia nece1ssaria qualquer expHcação. En
tir.etaRfo, como •se p·ede em aparte o meu voto e se me informa que ~ r·e
P.resent,ação· paulista, na outra Casa do Congr:esso, concordou em acdeitar 
a eQ:J.enda, eu d·eclaro que, mantenc\o o meu voto favo-ravel a esta, d·eixo 
a0 c-riterio do Senad·o deJ.iberar ·o que julgar melho-r entre ·o meu v"Dto ·e o 
voto 4.a Oamara. , 

E' annunciada a d'iscussão da emenda aos ns. 5 e 6. 

O Sr. Leopolido de Bulhõ·e!! - · Sr. P.r.esi·dente, trata"s•e de uma estrada 
d~ forro de penetração, co•nsid.erada .eminentemente estrategica e inclui·da no· 
p)alilo ·geral de vfação mandado elabo·r:a-r ·pelo Gov.erno Provisorio. 
· Vinte a·nnos- lutamos :rehi construcção des:s•a estrnda, e só no Governo 
do Sr. Rodr-igues Alves, S·endo J\iinistro da Viação o Sr. Laur·o ·Mu'ller, ella 
foi decretada. Esta ' -estrnda vae de Aragua:ry a Goyaz, pa:s.sando por" Catalão 
c:om uma extens.fo de 500 kilomet1rós. Ais.sumindo o Governo o Sr. Affo.nso 
Penna, S. Ex. entendeu dever reformar es.s·e 'C'onMacto, passando a linhas de 
Araguary a Form·iga com um percurso de mil kilometrns. Mais tarde, foi ainda 
mudada es•sa Honha, d·e S. Pedro a Arnguary e Uberaba, com um pe:rcurso de 
300 kilometros, o que ve'.u sobrecarrega-r c·om mai1s 1. 500 kilometros a 
construir em tres annos e meio. Es.te prazo refere-se ao traçad·o ·antigo; e-ra 
i'.inpossivel á cornpà•nhi·a cumprir o contracto. Ha um trnbalh0 para declarar 
a caducidade dessa obra, qu•e interes1sa, nã-o s1ó ao Bstado de Goyaz, .mas 
tambem ·a todo o interior do paiz - unico favor que até agora a Republica 
fez ao inteTior do paiz. ·E' naturnl, portant.o, que, como rep·resenta·nte do Es
tado de Goyaz, eu trate de aralha·r est.e golpe. 

O Senado comprehenderá o alcance dest•e melhora'mento e não recusa
rá, de certo, o s.eu vo.to á medida -pr-oposta pela Commdssão de Finanças, 
pois a emenda é da commi1ss.ão: 

O Sr. Ur'b~o dos Sanrtos (*) ~ No estudo rapido que a CommiSsão 
de finanças fez das emenda.s d·evo•lvidas p:ela outra Casa do Congresso opi
nou, ainda ha pouco, po·r sua maioria, que não haveria inconv0eniente em que 
se approvas:s-e o voto da Gamam, eliminand-o ess•a dispot»içào inse·f'ida no 
orçamento da Vi·ação. Asisim del'herou a maionia da Commissào nao p-or 
que tives~·e em v!sta -crear emba•raços á execução d0es1s:a übra, s·em duvida, 
1iecessaria, ·porque trata.,~ ·e de uma esitrada d·e p1enetrnçã6 e que mtüto vem 
~ervir ao progresso do paiz. Não ·acredito que a poliücagem t•enha forças 
sufficientes para affais.'.ar o Gove11no do cum1primenoto de seu dever, de de
liberar serenamente com parcialidade, com zel·o, com interes·s•e, sobre todas 
a;;· questõ,es que ent·endam com progresso do pa'z, como é ·essa estrada de 
ferro. O Governo autorizado pela lei. póde prorogar prazo;s ... 

O SR. FRANCISCO SA' - Não apoia·do. 
O SR. URBANO SANTOS - ... para a execução das obra·s confiadas a 

essa estrada de ferro, e, na:tu•ralmente, 1aproveitará essa faculdad-e para ob-

(*). E·ste dis-curso não foi rev0isro pelo orador. 
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ter certias vantagens ao interes-se pubU.co, que, por ventma, possam ter e·s· 
capado na confecção d·o primeiro contiracto. Fo•i eiste o pe,nsirumento da Côm
missão . De posse dessa autorização, o Governo qaturalmente reveria o con· 
tracto dessa companhia e si houvesise· alguma coÜsa que pudesse inte'fessar 
o publfoo, •elle naturalmente Ó conseguiria. O intuito da ma!oria da Commis
são, qua•ndo entendeu que · não · devia .fazer questão des:sa propO'Sta a que a 
Cama·ra .negou seu voto, não foi concordar com aquelles que querem emba
raçar a ex•ecução desse serviço, que a Commissão ente·nde sier d·e grande ne
cessidade para o progresso do patz. 

Seu intuito to>i simplesmente deixar a questão nas mãos do Governo 
para que elle pudesis•e obter vantagens favo·rav·eis ao publico. A Gommi•ssão 
não podia pretender crear embaraços a uma obra necessa l\ia· ao progresso 
do paiz. · 

Era o que tinha a dize1:. 

O Sr. Pwes Ferreii-a - Sr. 
0

Presidente; pedi a palavra apenas ·para ob
ter do illustre Senador por Goyaz uma i·nfopmação: si ao tempo do Go
verno do Sr. Affonso Penna foi prorogadü o p1razo. 

o SR. LEOPOLDO DE BVLHÕES - Absolutament•e. o prazo ficou o primi-, 
tivo, •de 3 112 anno•s. . · 

O SR. PIRES FERREIRA - Si o· ·p'razo ficou o mesmo -com excess10 . de · 
exigencia si a auto·r_ização é •para o Gover·rto conced•er ou não, nessa o-cca
sião o Governo exigi-rã da companhia o que o nobre Senador ped·e neste m6-
mento: vantagens para o publico. _ 

Víoro -~ favor . 

O Sr. Leopol!cl:o de Bulhões - Agradeço muito !IO honrado Senado·r · 
pelo Maranhão o auxilio que me acaba de traz·er, porqu_e _estou certo d•e · que 
as suas p:alav·ras não contrariarão o voto que estou pedindo ao Senrud·o. · 

Diz S. · Ex., que podemus deixar a cargo do Gove!'no res.olver a q,ues
tão da pro rogação e que nessa occasião se _,poderá exigir . outras vaintagens 
em favor do intieresse publico. . . 

Sr. Presidente, a Estrada de Ferro de Goyaz em cll!da novaçã·o que ten't 
tido o seu -cointracto tem tido serviços, é certo a re,alizar; ma:s t•em dado 
sempre grandes vantagens ao Thesouro. · · 

A p!'irnitiva ·conces•sã,o do Sr. Lauro Mulle.r e ra de 6 ºIº, ·owro. O Sr. 
Calmon-. reduziu de 6 para 5 ºIº e em vez de ser em ouro foram em tiitulos, 

No Governo do Sr. Nilo Peçanha, ett exigi da companhia que ess·es tí-
tulos fossem de 4 ºI·º. . . · 

Sr. Presidente, as d·ifficuldades a . vencer no · cami1nho de Goyaz sã·o tão 
g·randes que a Mogyana, tendo esta concessão,, a deixou caducar. Duas· ou 
tres tentativas houv•e, como lembra o nobre Senador, conced•end-o 7 "Iº. Nem 
assim a M·ogyana quiz romper a <Serra. 

A' e·stra-da teve · pela ri-ovação Affonso Pen.na, a obl'igação ·de v'ence1r 
a serra em dous ·pontos. Venceu-os, gastando ta·lvez 200 contos por kilo
metro t,endo de lutar com grandes difficuldades para obt•er da Central e Oéste 
de Minas os trilhos .para proseguir os trabalhos. 

E' nesta situação que se vem ainda .exigir novos <Sac-rificio1s? 
Peço ao Senado ·qúe autorize a prorogação do contracto. 
O SR. A. AZEREDO - E o. Relato-r comó votou? 
o SR. FRANCISCO . SÁ - Votei de accôrdo com - a prorogaÇão e ccintinúo 

a votar. 
o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - T·enho c.oncluido. (Muito bem; . muito 

pem.) 
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• E' mamtida a .. emenda. 
O ·Sr. -P11esà:de.nte - Está em discussão a emenda n. 57 . 
.E' mantida a emenda .. 

O Sir. P.resiiidente - Emenda sobre a prorogação do prazo para. a 
conc!U$ão das obras da Estrada de Ferro Victoria a Mintts. 

Sir. Muniz Freire (gela ordem) - São duas palavl'\a.s ap·enas, Sr. 
Presidente. Es!!.a minha ·emenda nada tem de commum com a emenda d·o 
Senado, que · aoalba de ser mantida por dous t·e·rços . Eu não .conheço em todos 
qs seus termos a emenda da Gamara; mal tive tempo de ler nos jornaes 
ésta -emenda. Dei, poré.m, o meu voto contrario ao da Gommissão do Senado, 
p·!'!lo seguinte: o que nos interessa no Estado que eu represento é que se 
t'.aça a electr.ifie>a1ção des<sa linha e o resgate autorizado pela Commissão 
póde trazer muitas vantagens aos proprietarios- da estrada, mas nào para 
o E'Stado, porque feito o resgate a compat1hia, está livre do o.nus de faz·er 
a . el ecúi fi cação . · · · 

o· SR. FRANCISCO SÃ - Ao contrario, .autorização exige a electrificação. 
O SR .. MuNiz FREIRE - Lá chegarei Sr. President•e, a •electrifica,ção 

dessa e·strada rep•res,enta uma .das · obras mais grandiosa que se tem feito 
em todo o paiz; es·sa estrada1 será a maior •estrad:a electrificada do. mundo · 
inteiro. 

· Essa estrada já se acha co.m 400 kilometross de trafego , faltando-lhe 
apenas 100 para · chegar ao seu pontó termirual. 

A necessidade da electrificação des•sa · ·estrada reside em . uma outra 
neces,sidade : a de explorar"se o minerio de ferro que existe em grande 
abundancia na sua zo.na terminal. 

O d·ecreto a que se refere a minha emenda é o que .estabelece prazo 
para esse serviço, e a minha . emenda manda prnroga.r e'Sse prazo por mais 
dous annos. · 

Esse decreto . que foi expedido ao tempo do Governo do Sr. Nilo Pe
çanha, é de 31 de janeiro de 19.10, o que qµer dizer que faltam ap·enas 
30 dias para que aquelle contracto incida em caducidade . 

Note-se que :a compa.nhia n,ão terá, no ·caso, n enhuma garantia, pois 
que s e sustenta apenas com o transporte do minerio. 

Que a minha emenda representa um alto serviço a.o pai·z, prova,o 
o facto de, elecotrificada es•sa estrnda, ser a~ primeira brasileira e a ma11:ir 
do mundo em tonelagem kilometrica. 

Eu, pois, peço ao Senado que sustente . a sua •emenda, votando pelo 
modo por qu.e fez hontem. 

O ~r. A . Azere.do - Sr. Presidente, ·quando entrei no Senado trazia 
o propos.ito de · votar ·conrra a emenda do honrado Senador. 

Mas, quero dar uma prova de méu acatamento e respeito ás de·c!sõe'S 
da Gamara . Como sabe V. Ex., a Gamara se .empenhou fortemente nessa 
questão da Estrialda de Ferro _Diamantina e Mina51 e, por isso, não posso 
comprehender como recusou ·essa emenda, quando ·Sabia que o p·razo ·ca
ducaria para o anno, em janeiro, creio, e que i1ria parar. áis mãos do 
Governo, não podendo proseguir nos •seus. trabalhos. 

Em homenagem aio honrado Senador e ao illustre P.r·esidente do Estado 
de Minas, que me telegraphou, voto pela eme·nda. 

O Sr. PreSli!dent e - Si ninguem mais ped·e a palavra, enc·erro a tli'S
cüssão. 



4si 

Va·e se proceder á votação. 
Os ·senhores que ::lpprovam a emenda, queiram levantar-se. 
Foi approvada. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte de (;!-aração: 
Declaramos ter votádo contra a autorização concedida ao Governo, de 

reve r e modificar as taxas de esgoto . 
.Sa.Ja das sessões, ~1 de dezemhro de 1912. ~ Sá Fre ire. - Augusto 

de Vaseoncellos. - Alcindu Guanabara. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

O Sir. Presidente - A me'sa acaba . de r-eceber um offició do Senado, 
remettendo, co.m seu pronunciamento, as emendas sobre o Orçamento. da. 

'Viação. 
Sessão ele 31 de Suspendo a 'sessão por 30 minutos, até que a, Com-

D~zmnb1·0 missão de finanças proceda ao exame das emendas do 
Senado, afim de poder emittir parece·r verbal. 

(Suspende-se a ses<São ao meio-dia.) 
(Reabre-se a sessão ás 12 horas e 30 minutos. ) 

O S.r. PreEd,dente - Reabre-se a ses·são. Peço . ans Srs. Deputad.os que 
oc,cupem suas cadeiras. (Pausa, ) 

O S\r. Ribeiro JunqueiI'a (p.ela ordem) - .Sr. Pre'sidente, estando 
en tregue a V. Ex. o parec-er da Cq.mmissão sobre o orçamento da Viação , 
requúro a V. Ex . qu;e consulte á Gamara si concede urgencia par['( que 
sejam immediatamente discutidas ·e v;otatdas as emendas mantidas pelo 
Senado . 

Consultada, a Gamara concede a urgencia pedida . 
Discussão unica das emendas mantidas pelo Senado ao orçamento da 

Viação. 
Encer.rada. 

O s.r. Pre1s:<idente Vou ·submetter a voto·s as emendas . 
'Ü Senado manteve por dous terços de votos as emnedas de ns. 10, 24, 28, 

30, 32, 33, 34, 36, 43, 45, SO , 52 e 56. 
Vou submetter a votos a emenda n. 10, com paiiecer -contrario. 

~~.f; 

O Sr. CaJJ.'11o1s MlarlmiLi ano - Pedi a V. Ex . que deolaras•se qual o 
assumpto dessa emenda'.. 

O Sr. P;resiidente - E' a emenda n. 10, que diz assiim (Zê). 
Os senhores que ap·p.rovam a emenda, queiram se levantar. Rejeitada. 

O Sr. Caro101s Maximiliano (pela -ordem) - Requeiro v·erifi.cação áa 
votação . 

O Sr. Octav:fo 'Rocha (pela o·rdem) - Queremos declarar que .a ban
cada do Rio Grande do Sul tendo á frente o seu leader, sustenta as emendas 
do S:enado . ' · 

No seio da Commi1ssão, venc'eu a emenda por um voto . 
Chamo a attenção da Gamara para a importancia da emenda que se 

vae vota·r. (Muito bem; mwto bem.) 
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Procedendo-se á verificação da vo'tação, ·re·conhec·e-se q·ue votaram con
tra a emenda 6T, a favor 57 . 

A ·emenda foi approvada por não ter obt.ido dous terços de voto.s con
trnrios . 

o Sr. Torquruto Mor.eh'\R ('peia · ordem) ....:.... Sr. Pré1side nte\ a- érFi-e;naf: 
que acaba de ser a;pprovada •s1,1,pptime do :orçamento da Viação" a verba V~ _ 
que resultou d·e uma emenda po-r ·Ínim apresenrada, largamente fu·ndamentada, 
profundamente conhecida d e toda a 'Camara, e que tinha por fim a;ssegurar a 
electrificação da Estrada de Ferro Victo•I'ia a Diamantina. 

üs que _ combateram .a.qui e fóra daqui a eme·nda por mim apreis·entada 
não quizeram .entest.ar com.migo, di·s·cutindo as ·suas vantagens ou desvan
tagens .. 

Entretanto, h.oje, .como hontem, chega -ao meu: conhecimento qúe o ar
gumento maximo, o argumento decisivo ·applicado contra a minha emenda, 
para o fim de conseguir da maioria da Camara ou de uma grande parte de 
s eus membros a rejeição de11a, er·a de que se trata;va de . uma batora, de 
uma .negociata. (Nà.o apoiados.) 

o SR. FONSECA HERMES - Não foi i·sto que determinou nos·so voto. 
(Apoiados .) 

O SR. TORQUATO MOREIRA . - O representante do Espirito Santo que, 
neste momento, se dirige á Camara dos Depu.tados1 não faz parte dos ho
mens gr.andes ou pequenos que faz·em ou po-.ssam vir a, fazer .negocios neste 
paiz. (Apoiiadlds gerae~.) 

Ellie não procurou, na sua emenda, defender sinão o.s altos in teresses 
da terra· que ha muito .representa. 

UMA voz - Ningu em contesta. (Apo\:ados.) 
O SR. TORQUATO MOREIRA - Venceram os adversario·s daquella medida .. 
Venceram bem. 
Si o rep·resentante do Espir'to Santo, que venceu em 2" discussão por 

67 votos ·e em 3" por 108, ·e ho·ntem por unanimidade de votos, foi hoje 
derrotado, é natunil que elle supponha que o foi, que o te nha sido devido 
ao-s argumentos apres·en tados ás escondidas ·contra a, ~ eri edade da m~dida, 
que l·enha sido suspeitado pela maioria da Cama·ra . (Nãlo apoiado·s.) 

Para que a .suspeita .não poss a, co·ntinuar, faço antecipadamente a de
claração d.e que .voto contra tudo sobre que, daqui por .deante, ~.e tenha de 
dielTue·rar na .Gamara ref.erente a portos, a est·radas de ferro , e alguma 
cousa, em que uma ou ma.is pessoas possam ganhar muito ou pouco. 
(Mu1ito bem!) , 

São approvadas as emendas 30, 32 e 34, e r ejeitadas as de ns. 24. 28, 
3;l, 36, 43 e 45. 

E' approvada a emenda n. 50, rnanti1la pelo .Senado. 

O Sr. Torquaito Mo1'eti·ra (pela ordem) - - Sr. Presid·ente, a Camara 
acaba. de approvar, não por una,nimidade, esta emenda, porque não lhe dei 
o meü voto . 

. O. que - o Senado ma.ndou para a Carnara e o que ella acaba d.e votar 
dá á ~·ompanhia maiores vantagens do que eu p·retendia. . 

Si eu defend1esse .ness·e recinto o interesse, não dos · Estados. do Espirho 
Sant«;> e .o de Minas., pri·nci'palmen•e os (nteress.es do Es?iTito Santo . rna:s os 
da -coriipáiihia, ·eu ficaria muito satisfeito co.m· o procedimento da Camara. 

· · Entretanto, •como assim não se dá, declaro que votei contra a · emenda. · 

O Sr. FonseGa Herm1e1s (pella rodem_) - ·Requeiro a verificação de 
votação. 
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f>rocedendo~se á verificação da votação, reconhece-se que votaram . à . 
favor 72 S·rs. Deputados e contra 53. 

E' approvada a emenda n. 50. 

O Sr. Oam101s MaximiHa:úo (pela ordem) - Pedi a palavra para de
clarar que votei a favor da emenda., p·orque, além de se tratar de uma me
dida de alta orientaç{Õ, -confio no C·rit:erio .e na honestidade do Governo. 
(Apoiados.) 

O Sr. Ni·c<ano1r do Niascimento (pela ordem) - .Subscrevo a declara
ção do Sr. ·Carlos Maximiliano. 

O Sr. Caloge.rms (pela ordem) - Peço a V. Ex. que faça constar 
da a0cta que votei contra a e menda. . " 

,Ó Sr. Fonsec.a He:rmes (pela ordem) - Faço declaração id.entica .á 
do Sr. Deputa·do por Mi.nas Gera.es. 

O Sr. Ra.pl1ael Piinhefoo· (pela ordem) - Fa~o igual declaração , 

O Sr. Pres.idente - Peço aos Srs. Deputado.s q·ue ma;ndem por e·s
cripto. as suas declarnções. 

· E' annunciada a votação da emenda n. 52. 

O Sr. PveS<Me:rite - A Camara só tem que se pronunciar sobr·e a ul
tirn.a parte da emenda, qu•e diz: " ... podendo modificar como me.lhor co·n
venha to.das· a.s vantagens e onus dos actuaes contractos. 

E' rejeitada a r e ferida ·ultima parte da emenda n. 52. 
E' po·sta a' votos e rejeitada a emenda n. 56. 

O Sr. :triueu Machado (pela ordem) Requeiro a verifka,ção ·da 
votação. 

, Prooedendo:se á v·erificação da votação, reco.nhece-se ter sido a emenda 
approvada, · por .se haverem manifestado a seu favor 39 S·rs. Deputados e 
contra 77, is•to é, ·não se terem manifestado contra a nfesma emenda do:us . 
terços dos Deputados pr·esentes, 

O Sr. Za-i·iio ·Hei':iu.es (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que faça const·ar da acta que votei co.ntra as emendas, quer do Senado , qlier 
da Camara, relativas ás estradas ·de ferro Diama.ntina e Goyaz . 

Veem á Mesa e sãci successivamente lidas as seguintes decla.rações de 
voto: 

Decla·ro ter vütado co1ntra ·a emenda que s.e refere á proroga.çào d.o 
pràzo da Estrada de Ferro Goyaz. ·· 

Salà das sessões, 31 de dezembro de 1912. - Mario Hermes da Fon-
seca. . 

- -beclà.ro qué votei pela · -emenda do Senado, porque é simples autoriza- -
ção e eu, ·confiando no ci-iterio e honestidade do Executivo, prefiro, em 
qui/s·tões de alto · valor monetario, auto.rizar a ordenar taxativamente que se 
execut·e um s.erviço orçado. ataba1'hoadamente. 
· ,,· ·safa das ses·sões, ::.i1 de dezembro de_ 1912. - Carlo•s Maximiliano. 



Declaramos ter votado contra a emenda n. 50, mesmo sob a fórma de 
· aút'Oriz,açã·(). 

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1912. - Calogeras,. . - Pedro 
Lago. , • 

Dec.Jarn ter votado contra a emenda n. 50. 
Sala di!S sessões, 31 de dezembro . de 1912. - ·Raphael Pinheiro. 

O· Sr. F1eury Cu1'adio (pela o·rà.em) -2... Sr. Presiden1e, peço a V. Ex. 
que faça constar da acta que vote.j contra a emenda, e declare mais que 
a fatf!lidade p.esa sobre o meu Estado. · 

A emenda que, por um voto, ·acaba de ser approvada é em detrimento 
dos ·interesses da União, como provei a·qui.. . (Não (/jpo·iwio.s.) ... elude 
uma multa, infringe claus·ula contrac;tual e é contraria aos .interesses• do 
Estado de Goyaz, po·rque demora a chegada da via ferrea áquella circumscri
pção; é, porém, favoravel aos interéss·es dos acciõiüsta·s e dos p·oderosos . 
(A p.oiados; numero.sos pr<Yle.stos. ) 

O :SR. RAUL CAR·DOSO - Votamos aqui com 'inteira independencia! E' 
preciso que cada um respeite as opiniões dos. outros. 

O SR· FLEURY .CURADO - Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. 
Apartes.) 

O Sr. P.residente - Está terminada a votação das emendas. 

O Sr. Simeão Leal · (para negoo,io urgente ) - Requeim seja consultada 
a Camara sobre si concede dispensa de impressão para que immediatamente 
se delibere a réspeito da redacçã'O · final do Orçamento ç!a despeza da Re
publica .. 

Consultada, a Camara concede a dispensa de impres.são. 
,E' ·em seguida approvada, sem observações, a redacção· da despeza 

geral da Republica .. 

O Sr. P~res <le Oa.rvalho (pda. andem) - S,r. P.resid·ente, permi1·ta 
V. Ex. que, saüsfazendo . a minha cons.cie.ncia, eu requeira .que na ada se 
consigne que votei contra a emenda do Senado, em relação á Estrada de 
F:erro de Goyaz, ·porque, a.cima ·da opinião da outra Caisa do Parlamento, 
a "Cuja independencia, altivez e ·patriotismo rendo a minha homenagem, está 
a co.herencia da Camar·a, que nos 1turnos regimentaes não impu·gnou a me
dida proposta. 

O Sr. O.ctavi.o Rocha (pela ordJem) - Sr. Presidente, pedi' a palavra 
para. mandar á Mesa a seguinte declaração de voto:, (Lê.) 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração. de voto: 
Declaramos que votamos contia todas as emendas• que concediam fa

vores á !Estrada de f ,erro Victoria a Dh~mantina. 
Sala das ses·sõ,es, 31 de dez·embro de 1912. - Soares dos Santos. -

João Vespucio. - Octavip Rocha. - Eva·risto do Amaral. - Fonsecia Her
mes. 

O Sr. Cdogems (pela O'rdem) - Sr. Presidente, .eu não faria esta 
d'ecfa.ração :Se 1lãO fossem OS terrri:OS extranhos cie que se servio . O nobre 
Deputado por Goyaz (muito bem) para qualHicar o voto favoravel á emenda, 
dado por mim e mais alguns Srs. Deputado·s. 

Não sou acdo11ista da companhia · (muito b·em,) e, opposiçãó que s.ou, 
não posso ser pod'eroso. (Muito ?em.) 
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Tenho a meu !nodo o parecer, não sei se unanime, mas em todo o caso 
o parec·er da maforia da Com missão de Finança'S. ·Além disso reconheço o 
-seguinte - que, em se tratando de o·bras já contrnctadas, que foram objecto 
.d.e operação de credito, toda e quaJ.quer medida que venha embaraçar de 
modo violento a · desenvolução do'S. serviços c-orrespondentes só póde traze·r 
perturbações para os mesmos. 

Por ·outrn lado, sei que do nonto de vis,ta dos fot•eresses. regionaes, 
tanto .ctp Es,tado de Minas como do de Goyaz, ·essa estrada visa ·permittir 
o esta:belecimento de viacão ferrea de perto de 1.000 ki!ometros no Bostado 
de Minws e cerca de 400 kilometros no de Goyaz. 

Ora, a caducidade que decorreria da approvacão da emenda, além do 
grave .empecilho que -traria á acção d.o Governo, viria paralvsar · essas con
strucçõeJs, p.orque, em se tratando de conces·são o·nerosa, o Poder Executivo 
não a poderia mai·s fazer sem autorização do Poder Legislatívo e, adminis
trativamente, nã0 poderá o Governo •construi·r um palmo de viação ferrea, 
d·esd.e que o Legislatiyo ·não J.he tenha concedido o credito necessari'o ·para 
esse fim. 

·O 1Sr. Raul Ciar<doso (pela ardem) - ISr. Presidente, subscrevo a 
d'ecliaraÇão d:e voto fei:ta pelo no·br·e Deoutado que acaba de deixar a tri
buna, e devo accrescentar que votei a favor da .emenda .porque -0 criterio 
ado·ptado pela ·Camata foi segui·r o parecer da Commissão de Finanças, e 

;,ess'a emenda tinha parecer ·quasi unanime da mesma Commi,ssão. · 
Vo1tei a'inda a' favor porque se tra:ta unica e exclusivamente d·e proroga

cão de prazo de um contracto, e · acho que é ma'is justo dar essa prorogação 
de prazo do que impor a caducidade da concessão, para que esta sej.a dada 
talvez a outro . 

.E, em :represalia ·ao que disse o nobre üeputado de que ·n6s votamos a 
favor do1s accionista·s da companhia. cu1 o nome nem ·sequer .conheco, devo 
dizer - que talvez esüves~·e um ·syndicato, <lo outro· 1ado, a pretender a 
caducidade, para · 'empo'l'gar os · serviços dessa empreza. 

Devo reforir á Casa que ·essa comnanhia. •S'egundo estou informado, 
tinha vencido as maiure·s diHiculdades, tinha gasto 200 :000$ em cada kilo
metro, do·s 276 feitos: e a.gora talvez quizesse um •Syndicato apoderar-se da 
·companhia por meio des,sa emenda. (Apofados e não apoiados.) · 

Admi.ra<me que houvesse votH:do -contra o parecer da Commis•são o leader 
des:ta Casa. ( M uVto bem; muito bem. )" 

O Sr. Ribeiro Junqueira ,(.pela ard-em) - Sr . Presi.dente. nos termos 
em ·Q:],l•e os meus illustres coHegas .. reores·entantes de Minas e S. Paulo. 
coll"oca·ram ess·a que,.tão, vejo-me obrigado a vir dar os motivo·s. pelo1s quaes 
eu e a qúasi 'tota!idad·e da bancada mineira estamos contra a emenda do • 
Senado. 

F0i aoresentada. em 2ª discus•são, uma emenda· nos mesmos termos que 
esta e a Commi·ssão a.eu parecer con'trario· a ella, não ·entrando na indaga
r,ão de ser i"cta ou não a medid.a; deu, porque entendemos que ao Poder 
Legi·slativo não cabe nrorogar prazo de contra·cto (apoiados); é um acto 
q·ue pertence á admini·stra-ção. 

Se a , emenda. ·fW em vez d·e determinar a prorogàção. autorizasse o Go
verno a fazei-o. teria o meu voto. A emend,a, po11ém. não fez isso e deJter
minou expressamente a 1Jrorogacào, o que quer dizer que o Con.gre-sso 
passou a exercer um acto da aclminjstração. 
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Foi essa unica e exdu·sivamente a razão do nos·so voto contrario á 
· emenda . (Muito bem.) 

Sou contrario, Sr. ·Presidente, a toda e qualquer emenda concebid·a · 
nesses ter.mos, ainda mesmo que essa pro rogação seja favoravel ao Estado 
de Minas, porque não sou aqui representante do Estado · de Minas sómente, 
ma•s .. do povo brasileiro. 

Al·ém di·sso, Sr. Presidente, devo :d'izer mais o .seguinte: além dessa 
emenda o Senado votou uma outra em rel·ação á .Estrada de · Ferro Victoria 
a Diamantína, conc·edida n'O·S mesmos •termos. · 

Pois ·bem, tendo a Gamara dos Srs. ' Deputados rej.eitado as duas emen
das do Senado, el las voltaram ao Senado e apenàs essa .em refação a Goyaz 
teve confirmação do Senado; a oll'tra, que era em termos perfeHamente iden
tka, foi rej.eitada. 

·Como não •tenho elementos para verificar se é j•Ll'sfa neste caso e in
justa no outro, e como entendo que não compete ao Congresso pro rogar pra- -
zos para contrnctos, entendi ,qtie não me era licito conced·er essa prerogação. 
(Apoiados.) ' 

Aproveito" Sr. Presidente, a opportunida.de para dizer que V·Otei e con
tinuei a vofar , quanto á Voictoria e a Diamti .. ntina, pela medida gue tinha sido 

"approv·ada peia Gamara, e que era reproducção ·de igual medida constante do 
qrçamento vi·gente . . 

As razões do me·u voto são perfeitamente conhecidas da Camara. 
Votei na Commis·são contra o dispositivo do Senado, porque, embota 

parecesse · á maiori•a dos meu•s collegas que as duas emendas· não se contra
diziam (e penso tambem que não se contradiziam) entendo ·que, desd·e que 
fosse dada garantia de juros. sobre o altivo capital constante do aecreto que 
diz respeito áquella const•rucção, não devfam autoriza·r o Governo a .- fazer 
o _resgate . da garantia de juros .. . 

· Seriam duas emendas igualmente vantajosas. 
Em relação á primeira, ·como substitutiv.o, ~u •poderia approvar; mas, na 

vi.gencia da·s duas medidas, eu absolutamente não poderia approva{ · 
. . Tendo', po,rém, ·cahido a emend.a, em relaç_ão á primeira parte, eu seria o 

primeiro a dar o meu voto de autorização, ao Go~erno para fazer a. proro
.gação d.o contracto .. 

Em relação á segunda, porque o resgate pa•ssa a dar a responsabilidade 
ao Governo, da garantia de :juros, que ·apenas era de 4 % quanido', ·sem . 
esse resga1te, a garantia ·era de 6 %, eu não podia dat o meu voto, porque 
este res•ga·te ·çlá ao Governo os recurs.os. neces·sarios para levar avante as 
obrns ·a que a companhia se obrigou pelo seu contracto. . 
· Estão, pois', explicadas as razões de meu voto. Qua·nto ao· mais, Sr. Pre
_sidente, .creio q·ue nenhum de nós· tem · que dar ex·plkações, porque tod.01s 
nÓ's devemos pairar acima de qualquer suspeita de quem ·quer que seja. 

O Sr. Nfoanor ido Nasdmen:to (pela - 011dem) - Sr. Presidente; · votei 
contra. a emenda do Sena·do e foi com verdadeir·a surpreta que verifiquei 
que a Cama·ra, j•á •tendo r.ejeitado por duas· vezes .e·sfa emenda .. " 

O SR. FLEURY CURADO ..--- Por tres vezes . 
o SR. NJCANOR DO NASCIMENTO - ... CJ:Ue insi•stentemente se apresen

tava a seu julgamento, quand·o se àccentuavam mais f igor.osamente as ra
zões de votar c9ntr_a essa emenda, cedeu . a suggestõés de . Pre·~ença que não 
se ·expHcava aqui nest:;i Cas!I, quando a intervenção do 'Senado se realizava 
den1tro ·fosta Gamara pela presença de. 4m _SeniJ.d.or int~·ressado no pleito. 
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O SR. MARCEÜo SILVA - Interessado como representante que é do Es
tado de Goyaz. 
- -

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Não- era preCi:sa essa interferencia 
do representante do Estado de Goyaz, no Senado, porque .esse Estado já 

- estava representado aqui po-r V. Ex. 
O SR. MARCELLO- SILVA - M-as ell-~ tinha mais prestigio do que eu. 
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - A Gamara não precisa deste prestigio 

parn de-liberar, es•pec:almente quando o interes·se publico, Sr. Presidente, foi 
violentamente le-sado na resolução tomada pelo Senado, e vou demonstrar 
este inconveniente immediatamente. 

<Entre as razões que accentuaram a preferencia da proposta da actual · 
companhia, foi o prazo mais curto de que o de outras propostas, para con
clusão das obra·s. Entretanto, essa companhia -ao em vez de executar o seu 
contracto. construfod10 86 léguas de estrada, apena'S construia seis; quer 
dizer que não cumpria o s•eu contracto . .Portanto , vê-se que a clausula fe-
solutoria foi burlada. · · 

o SR .. FLEURY CURADO - E' a pura verdade. 
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Po·is se toda·s a·s outras propostas que 

concorreram pudes-sem te1; o prazo prorogado como es-sa; naturalmente teriam 
aprese.ntado, contando com o f.avor posterior d!OS poderoso-s a que nós pres-
tamos immoralmente _mão forte ho-je. · 

por es:tas . razões votei .contra e·sta emenda. 

O Sr._ Marcello Silva (pela ordem) - Sr. Presi-dente, o calor que se 
nota - nas declarações ·de voto· em torno da ultima emenda faz ver que se 
co'llocá~a a que•stão no terreno político. 

Já foi. invocada como .motivo d_e es-candalo a presença do Sr- .Senador 
Bulhões, aqui na _-Gamara, trabalhando pela adopção dessa emenda! 

Ninguem ·ignora que o Estado de Goyaz deve -a organização d·ess•a com
panhia e o .r.espectivo contracto -celebrado pelo Governo ao ·patriotismo e 
tenazes e·sforços do .Dr. Leopo-ldo de Bulhões ,, quando com grande brilho para 
o seu nome e rara competencia, ·occupara a pasta da Fazenda. 

Este p•reclaro Brnsileiro, representante d·e Goyaz, durante sua longa e 
fulgurantemente vida politica, empenhou-se sempre vivamente para .dotar 
sua terra natal de . uma via ferr-ea .. 

- Entretanto, agora se extranha que, quando a devas•tação libertadora 
ameaça . a sua grande qbra, .com os clas-sicos pr-opo-si•tos regeneradores, eifo 
faça valer o seu reconhecido prestigio, impedi·ndo a es-poHação ·p-Ianejada 
do vasto ·Estado central. • 

O que :é extranhavel, Sr. Presidente, é que os meu-s illustres collegas de 
bancada hajam formado ao lado daquelles que, visando a personalidade de 
Leopo-ldo de Bulhões, preparavam tremendo golpe contra os ·s.upremo's in
teresses goyano's, que aqu·i devemos defend·er com desass-ombro. 

_ O ·p.ovo goyano nos julgará. . . 
A rejeição da emenda importaria na paralysação indefinida da constru-

. cção da via ferrea Goyaz, -continuando o Estado _ na·s deplor-aveis _ condições 
economicas em que hoje se éncontra. O· pretex•to para a caducidade do con
tracto fôra o· facto de não ser pos·sLvel a companhia concluir a construcção 
das 'linhas no exíguo •prazo do c.pntrncto. .. " 

. Ma·s ,. Sr. Presidente, nenhuma ·companhia até .ho,je pôde lev·ar a 'termo 
a construcção das lir\has re'&pectiva$ dentro dos p~azos dos primitivos con-
tractos. Todas el!as têm obti-do prorogações delles. · 

Por que eqtão negar-se a prorogação ·proposta para . a çon~trucção <\,a 
Estrada d-e Ferro · de Goyaz? 
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Cumpre nota·r que a · comp-anhia já vencera as• maio-res diffkuJ.dades, 
sendo certo que ó·s seus tr.abalhos correrão agor-a mais ceJ.eres_. , , 

Como / já ponderei -des'ta tribu-na, a Comp-anhia Bstrada de Ferro de 
Goy.az tinha limitadíssimo prazo de tres -annos e meio pa-ra conclui-r 1. 500 
kilometros de linha. Era absolutamente impo-ssive-1 fazei-o nes•se curto es
paço de tempo. 

:Mas, não ·conVlém aos interessados políticos alli dominantes, refl.ectidos 
aqui, nesta Cas-a, que_ essa emp·reza continue o seu trabalho, levando el'la 
mesma até _á Capital do Estado os -seus tr-ilhos-

0 SR. RAPHAEL PINHEIRO - Por que? 
O SR. MARCELLO SILVA - V. Ex. deve saber melhor do ' que eu. 
O SR. R'.A PHAEL PINHEIRO - Por que po·s:so eu •:?.aber melhor do que 

V. Ex.? . 

O SR. MA•RCEÚO SILVA - Pelo trabalho desenvolvi-do contra ~ emenda 
·e pel'o -calor da votação collocada no terreno ·po·litico. 
- Fui eu q.uem ap·res-entou a emenda pr.imitivamente rejeHad-a pela Ca- -

mara e a.gora resta·be-1-ecida pelo Senado. Ouvi, pois, com surprez-a d-o meu 
coJl.ega d•e ·re-presentação que a ultima (eso1ução da Camara só podia ser 
favoravel -aos poderes e ao-s acci.onistas. El.la -só, co-nsu'ltou, entr etanto, ao-s · 
int-eres·s·es d'o The•souro e de Gôyaz. 

Declaro que não possuo uma unica acção .. . 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Ninguem a·ccusou V. Ex. 
O SR. MARCELLO SILVA ___: . .. não sou poderoso, não -tenho fortuna, mas 

acho que estou no direito de defender aquillo que reputo legitimo interesse 
do meu 'Es•tado . 

Eis p-or que apresentei a emenda, q1,1-e felizmente acaba de ser appró
vada. 

Fo-1-go -em ouvir de a1gu-ns collegas que a in:s-inuação contida -em -sua-s 
palav_ras ·não me attinge. E nem ha quem poss-a ser alvo dellas. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem.) 

O .Sr. 01e·giariio Ptinto (pe.la ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para ·d-eclarar -que v-otei contra a emenda do Senado, po-rque entendo que a 
prorogação d.e pr-azo vem prolongar por muito . tempo o progresso, a prospe-
ridade de Goyaz. (Apoiados.) . 

O que a Camara fez foi nada mais nada menos do que premiar uma 
Go.mp-anhia que nfo tem cumprido o •seu dev-er. 

O SR. FLEURY CURADO - A declar-ação de V. ·Ex. é impor'tantis-sima. 
O SR. 'MARCELLO SILVA dá um aparte . 
o SR. FLEURY CURADO - Oucamos ·o orador. 
O SR. ÜLEGARIO PINTO - A companhia obrigava-se a lev_ar o•s trilhos á 

Capital de Goyaz -em tres annos e meio . 
1ES>te ·prazo está quasi esgotado. e s-abe V. Ex. qual a extensão de trilhos 

ass·entados? Qual a inauguração feita? 
·De uma estação que está a s·ei-s leguas di•s•tante d-o ponto 'inicial da 

consfrucção ! 
S:r . P.r.esi.dente, apoelfo o-ara a bancaida rio-gr-andens·e. 
Aindá ha oqucos dias chegou d e Goyaz um rio-grandense. um estan

cieiro do Rio Grand:e do Sul, que foi fazer -uma visita áquelle Estado. 
'Le.v-ara-o o ·interesse d-e __ conhecer a cMade de Cartalão. -a que. dizi'a a 

comp•anhfa . . estavam a chegar os trilho•s, para a deyida 'inauguração do tre
cho d a estrada. 

Pois bem: o Sr. Coronel Corrêa fez a viagem por cima dos trilho-s , ora 
a cavallo ou a pé, 
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Todo engenheiro sabe que ha necessidade de uma estrada ser consoli· 
dada. 

Não é. o que acontece ·aJ.li. . 
Em Goyaz, o trecho entre Araguary e Cata'lão foi todo desmoronado; 

não ha um kilomerro qu·e não precise de recons•trucção. 
Não quero roubar mais tempo á Casa. 
Vim á tribuna apenas para decla•ra·r que votei contra a emenda do Se· 

nado. (Muito bem; muito bem.) 

• 
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LEI N. 2.738 DE 4 DE JANEIRO DE 1913 

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 

Art. 49. O Presidente da Republica é autorizado a despender, no exer· 
cicio de 1913, pela Repa·r'lição d·o Mini•sterio ·da Viação e Obras· Publicas, com 
os serv0iços designados nas segu '. ntes verbas, a quantia de 12 . 943:7..12$400, 
ouro, e 130.983:959$860, papel. 

Verbas 

1 ª - S.ecretaria de Estado ... . . . .... . ..... . 
2ª - Oo-rreios, augmentada de 54 :974$ ··para 

gratificação d·e 40 % ao·s fun-cci·o
nario's da agencia especial d-e Santos; 
90:000$ na sub-consignl'.ção "condu
cçã·o de malas, ·etc." para nomea
ção de mais 50 estafetas .oi-nternos
nas -repar.tições que exec1itiarem o 
serviço de oolis postaux ·e· ou-trns ··em 
que forem julgados necessari'Os, de 
40 :000$ para a creação de agencias• 
em Abuna•n, Y.ilfa Murtinho e· Gua- . 
j ará-Mi rim, no Ter.ritorio do Acre e de 
1 . 000 :000$ para o accr.eEcimo de offi
cia·e:s, .fi.eis., amanuens.es, p·rnticantes, 
cartei-ros, •serventes, contmuos, esta
fetµs ambuJ.antes, agentes embarca
d·o·s, na!s repdrtições. o·nde s•e faz ne
·cessaPi·o ess0e augmento; e fiCand'O mo- : 
d-ifi-cada a tabella de vencime•ntos 
do pessoal da Adminis·tração dos 
Co!'reios do Acre, da ·seguinte 1ór
ma: um administrador 833$. 10:000$ ; 
um contador 666$666, 8-:000$ ;· um 
thesour·e·iro (inclusive 400$ para que
bras) 566$666. 6:800$ ; tím · ch'efe 
d·e s0ecção 466$666. 3:600$ ; um offi
cial 433$333, 5:200$; uim1 fiel Ide 
•thesourei·ro (inclu·sive 100$ .•para que
bras) 350$, 4 :200$; um porte·iro 
333$333, 4:000$ ; ·um amanuense 
333$333, 4:000$:· dou·s p-ra-ticantes 
d·e 1" c!aE·E1e 300$, 7 ::200$ ; um nra
ticante d:e 2ª claosse 180$., 2:200$ ; 

. -Ires carteÍJ'O'S ; _ d'e·. 1 n claS'S•e .Jl00$, 

Ouro Pa0pel 

761 :525$000 
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10 :800$; um carteiro de 2" classe 
180$, 2:200$; um servente de 1" clas
·se 6$, 2:190$; um s<ervente de 2ª 'Clas
se 4$, 1 :460$; de'stacada da consi
gnação "Eventua,.es" a quantia de 
600$, elevand·o-se a 7 :800$ a verba 
destinada a .tres offic-iaes, á raz1o 
de 2:600$ cada um, para que os of
ficia·es da Administração dos Correios 
da Parahyba do· Norte percebam 
·o:s v:enoimento1s a que te-em ·direito 

·ex-vi da . categoria da ·mesma admi
·nis'tração, .fazendo-.se ·a alteração na 
respectiva tabe'l!a·; Tedija-se a verba 
"-Ev·entuaes" da s•eguinte fórma: "Para 
occorrer a qua•e·squier desp·ezas ex
traord·inarias e á insuffidencia da 
verba 2ª'' ....................... . 

3ª - Te'J.egraphos: 

I - Augmentada de 100 :000$ na sub
cons·tgnação "Constru·cções de novas 
Unhas, :sua co·ns,ervação no ·exerc1c10, 
etc.", inclusive cons·ervação e cus1ei'O 
da rêde tdegraphica adquirida ao Es
tado do Rio Grande do Sul; destacan
do-se . de·sta sub-consig·nação a quan
tia de 51 :600$ para ampliar ·o quadro 
da officina da Repartição Geral dos• 
Telegraphos com um operari'O de 1" 
·classe, dous ope·rario·s de 2ª c'las·se, 
quatr-o de 3ª classe ·e oHo de 4ª clas
se; destacada a quaintia de 50 :000$ 
pa:ra auxiliar o Es.tado de Matto 
Grosso na construcção da li•nha te.le
graphjca que, partindo da povoação 
·da Bar.ra dos Bug:r•es, á margem d'O 
rio Paraguay, e atravessando a ·pro-
1priedade Affonso, vá ter á linha tron
co Matto Grosso-Amaz.ànas, na •s•erra 
dos 1Parecis, ·sob a cond·içã:o d•e ·con
tribuir o Es:tad'O de 0Matto Gros'So com 
igual quantia; augme·ntada de 720$, 
ouro, p:;i.ra a contf'ibuiçào ao Bureau 
Inernacional da Hora, com sede em Pa
riz, e de 732:000$ paora a creação d·e 
um dis.tricto radio-telegraphico a que 
ficarã.o subo•rdinada·s' a.s estac;ões ra- . 
dfo-tel·egraphkas do Acre, Amazona·s 
e ·Pará, as quaes ·serã'O entregues ao 
trafego publico sob a direcção ·da Re-

Ouro Papel 

290:000$000 22.855:690$500 

·partição GeraI dos Teleg,raphos.... · 6167:275$62Ó 22.'07:5:140$000 
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II - Oormmis•são das linhas telegraphicas 
de Matto Gross·o ao Amaz.onas ..... . 

4ª - Subvençõ·es ás companhias de nave-
gaç íí,.o ........ ... . . .... . . .. . ..... . 

5ª - Garantia de juros .. ·" ... ......... . . . 

6ª - Estrad::ts de Ferro Fed·eraes: 
l - Es~rada de Ferro Central do Brazil. 

augmentada de 200 :000$, sendo: 
100 :000$ para auxiliar · o governo de 
Minas 11a desobstru'cção d·o rio Para
hybuina, em Juiz de Fóra, e 100 :000$ 
para auxilfar 'O do Rio de Janeiro 
de Janeiro na desobstmcção dos '!'ios 
Sant'Anna e S. Pedrn 11as proximj.da
des de Belém, e diminuída de 1 :825$ 
.para pessroal jornal·eiro, na sub-con
signação "ükectoria"; de 22 :995$ 
pa0ra rpess•oal j O·rnaJ.eiro, na sub-con
signação "Corm>trucção"; de 1 :460$ 
para. pes·soal j.orn.aleko na s ub-con
s·ignação "4ª Div•isão"; ·de 48: 180$ 
para .pessoal jornaleiro, na sub-consi-
gnação "6ª Divi·são" ..... . .. . ..... . 

II - Estrada de Ferro Oeste de Minais, in
clusive os es.tudos de um ramal que 
ligue a •estação de Bom Despacho á 
séde do município de igual nome; 11a 
consignação "Eventuaes" ri.ncluam,s.e 
di aria·s ao p.essoal quando· em s•er
viço· nos campos · ou no escriptorio d:o· 
Ri-o de Janeiro ........... , .. .. .. . . . 

7ª - lns·p•ectoria de Obras ·Contra a·s Seccas, 
.jncluida a impor;a11cia necessaria ao . 
. pagamento das prestações dos contra
ctos · }á f·eitos, á sa.tisfação dos com
prormj.ssos d.e premios ass·umido·s em 
vi·r·tude do decreto rn. 9 . 256, de 28 de 
dezembro de 1911 , á manutenção de 
serviços já installados e a obras nfl· 
vas, inclusive ir-rigação, em quaesquer 
zonas em que se tornem nec·essarias 
contra a·s. seccas .................. . 

8" --Repartição de Aguas· e Obras PubJ.i
. cas, inclusive o abastecimento d:e agua 

á Ilha do GoveI'nador: 
Na sub-wnsignação "Almoxarifado" da 

consignação· "1Mat·erial' - da Admi
nistraçã·o Gera.!, entre as palavras -
"lubrificantes e custei·o" - intercale
s•e: - acquisição"; na . sub-consigna
ção - Cons.erv:a,ç.ão e Custeio" - a-a 

Ouro 

1.1363:700$000 
8.415:336$780 

Papel 

400:000$000 

2 . 455:443$400 
1.858:780$060 

51.900: 193$(íOO. 

4.754:555$000 

7.000:000$000 
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rêde de distribuição, substitua-se a pa
lavra - se-rviço - por· - acquisi
ção ·e custeio - ; ·e ·na sub-consigna
ção - ... Material" - da cons.ignàção 

Movimento da Estrada de Ferro 
do "Rio do üuro" -, acc.rescente-se: 
- necessa.rio ao trafego e ao movi
mento. Destaque-se da sub oconsigna
Ção "Serviços diversos" a quantia ·d·e 
3 :600$ e accrescente-s·e na consigna
çã·o ",Pessüal" o ·seguin.te: "Zelador 
do Palac'.o Monroe 3:600$";· na sub
consignação --.,... Administraçi\,o Central 
-;- "Pes•soal", "Almoxarife d-a .E. de 
F. do Rio Douro", diga-se 9 :600$, di
m:•nuida do total da ·verba - 1 fü;vi" 
são de rêd·e, a quaMia de 1 :200$ ; 1J1a 
sub-consignação "Almoxarifado" ac
crescente-se : "sendo para Almoxari
fado da E. de · F. do Rio do Ouro 
-Pessoal ,8:000$; "Mater:al", 12:000$ 

9" - Esgotos da Capital Federal . . . .. . .. . 
10 - llluminação da Capital Federal ... . ~ .. 
11 _;:__ lnsipectoria Geral das Estradas. Re

duzida a sub-consig·nação .da. proposta 
do Governo parà' augmento do pess·oal 
necess.ario á fiscalização das linhas 
em coris.trucção, etc., 770 :000$ e dimi-
nuídos 370 :000$ no total da verba .. . 

12- lnsp·e·ctoria Ge-ral de Navegação . . .... . 
13 - I - Fiscalização de serviços diversos. 

,- - 1I _: Ba-íxàda . Fluminense, .reduzida de 
51 :645$140 ............... · .... . . . . . 

14 - Emprega:los addidüs .... . . . ... .... .. .. 
15 - Eventuaes . .. . .. . .......... . . . .... . 

...-.--·;/ 

Ouro Papel 

5 '644-:885$500 
5.036:855$000 

1. 905:000$000 2.185:980$000 

3.032:260$900 
2:400$000 152:605$000 

.60·:000$000 

542: 156$000 
117 :880$000 
150:000$000 

Art. 50. Fica o Governo autorizado a rever o regulamentei da .Secretaria 
de Estado do Ministerio da Vi·ação e Obras Publi-ca.s, appto\7a·do pelo de
creto n. 9. 033, de 17 de ·novembro de · 1911 , para modificai-o quanto aos se
gui·ntes pontos: 

a)' d-e terminar que sejam goz·àdas dentro de um s·ó exerc1c10 ás férias 
a que se refe.re o ar.t. 138, para. que nã·o s•e dê a accumu.laçã·o d·e que trata 
o .mes·rn'o art•igo; 

· b) conceder aos empregados da Secreta·ria, do quadro, contrac-tados e 
da portaTia, não a gratificação correspondente a um dia de -ord·enad·o simples, 
como estabelece o art. 90, desde que haja prnrogação. de expediente por mais 
de uma hora oU quando forem incumbidos da execuçã.o de qualquer tra
balho ou commi·s·s.ão fóra das horas do . mesmo expediente, mas sim um dia da 
respect·ivá gratificação; 

e) modificar a distribuição do expediente nos ·pontos em que isso se tor
ne nec·essario. 

Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a rever o actual regulamento 
da r·epartição Geral düs Telegrapho's, fazend·o nos quadrns do pessoal as ai-
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terações que julgar nec·essaria·s,. s·em aug,merito da d·espeza com o· pes~o'iil e 
sem modHicação de vencimentos e ad referendum do Poder Legislativo. 

Art. 52. Fica o Poder Ex:e.cutivo au.to-rizad·o a alterar as cla11sulas I_, II, 
IV do cont.r.ac·to celebrad'o· com a Companhia ·de Navegação a vapor do Ma
ranhão, no sentido de restringir as es•calas d·e .primeira _li·nha de navegação, 
diminuir o numero de vap00.res novos que a crnmpanhfa está o·brigad•a a man
dar construir e penm.ittir o emprego dos vapÓr•es q:ue a mesma possue a.ctuàl
mente, desde que sejam acceitos pelo Governo; e, no caso de vir a cahir em 
caducidade o mesmo contracto, na vige·nda da presente l:ei , firmar outro, de 
aocôrdÕ com as cond•ições acima.. . · 

Art. 53. Fica o .Governo . autorizado a reformar a Repartição Fiscal junto 
á Companhia City lmproveinents, para · o fim de do0tal·a com um regulamento , 
d·e ac;côrdo com a.s exigencias ac·tuaes do serviço, ·não creando lagares novos, 
nem augmentan_do a:s despezas além d.a verba votada para o pessoal, 

Art. 54. Ficà o Governo autorizado a •realizar O·S estudos pa.ra o com· 
plemento da Viação Ferrea NO'rte:Su·l com uma estrnda que Hgue as capitaes 
dos Esta·dos do •Maranhão ·e Pará, pa.rtindo da de S. Luiz a Caxias e termi· 
nando em Brag:;t•nça, na ·estrada de fe.rro que_ 1iga esta cidacte á de Beiém 
e para o que entraná em a·ccôrdo com o Governo do Pará. . 

Art. 55. Fica. o G overno autorizado a e·ntrar em a·ccô.r:do com a Compa
nhia de Estradas de ·Ferro FE<·deraes B-razileiras, rêde .sul-mineira, para con
strucção d·e um ramal que, pàrt·in'do do seu ponto m·ais co•I)v·eniente e pa·s
sando· pela villa, Eloy Mendes, vá términar no kHo·metro 227 da m.esma. estrada. 

; · Art. 56. Fica o President·e da Re·pubHca autorizado a oontractar com 
quem maiores vantagens offer.ecer: 

a) a construc;ção d·e uma linha. f.errea, na extensão de 132 kilon1epros e 
500 metros, pa·r·tin'do de Recife á cid'ade de Pedras de Fogo, na Parahyba, não · 
excedendo· de 6'2 :000$ o preço maximo kilometrico de construcção, podendo 
aproveitar os. est udos já feitos e ap.prÕvados pelo Governo . do Estado de Per
nrumbuco; 

b.) a constn1cção de uma linha ferrea que, partindo de Ayrão, ou ponto 
mais proximo ou conveniente de Manáos, se dirija ás fronteiras de Venezuela", 
pelo va.lle - do Rio Negro, no Amazonas, não excedendo de 70 :000$ o preço 
maximo kilometr·ico d·e cons trucção; · 

e) a construcção do prolongamento da estrada d e ferro, do Estado da Pa
rnhyba, de Picuhy a Patos, não devendo a despeza a effectuar-se exced·er á 
impõrtancja de 50 :000$ ·PO'f kilometrn; 

d) o prolo·ngamento da Estrada d·e Ferro de Alagoinhas a joazeiro (Es
tado da Bahia) á cidade d·e Therezina, p.a•ssand'D por PauEsta, Jaicós e Oeiras 
(Estado •do · Pfauhy), di s·pendendo no presente exercí cio até 500:'000$ (qui
nhentos contos) ; . . 

e) a construcçfo de uma estrada de ferro . que, partindo d•o .Po·rto de· 
Mossará, at·ravesse os Estados do Rio Gra.nd·e do Norte .e Parahyba e vá 
entroncar no ponto mais ·convieniente da -rêde de viação ferrea do· Norte ·do 
Brasil, de . aocôrdo com o n. XXVI do a·rt. 17 da lei n. 1.145, de 31 de de-. 
zembro de 1903, que continfia ·em vigD'r, ·não devendo a despeza a effectuar- . 
se ex.ced1er á importancfa de 50 :000$ por kilometro; 

f) á co.nstrucQão de um ramal que, paTtindo do ponto mais conveniente 
em trafego, .:da linha de Uberaba a Aragua(ry, ter.mine na .cidade d.e Estrel!a 
do Sul; 

g) a construcção de um ramal que, partindo do ponto mais conv:eniente 
da Estrada de Ferro de Nazareth, ligue a mesma á Estrada de Ferro Cen
tral da . Bahia ·e o. p·rolongamentd daquel.Ja at•é 'O porto de .Salinas; 
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.'h,). a. ~:ronstrucça:o da Estr.ad1a de Ferr.o iile Goroatá, no Tocantins, n-o 

Estado. do .Maranhão; 
;\rt.. 57 . . Pai:a a construeçãro -iilais estrra,das dre ferro, consta,ntes dos ar

ngos 11etro, uma vez que sejam de inter.esse geral, o ' Governo poderá emitti\ 
ap0lfoes pa1pel, de ju_r.o de 5 õlº ao ann0, mediante as seguintes co·ndições : 

a) As apolic·es serão emil'tid~s ao par e1, entregues ao construc·tor á me
di.d.a que o mesmo fôr -concluindo e pondo em' trafego. trechO·S nu.nca inferio·res 
al w· kilomebr.os-. 

b) A' mect.ida que © Gov.·erno fôr •recebendo e paganfo os trech0s posws 
em trafego, irá faz·endo arrendamento provisor.io d0s mesmos ao constructorr, 
não levando ·em conta dia renda o t r-ansporte d·o pes·s-oal e material destinado 
ár constr.ucçã0· da es~rada. · 

e) Ter.minada que seja a construcção da estrada ·será l•ogo posta toda 
e.Jla em trafego .e o Goverrno·; den.tro de 90 dias, chamará, por editaes, com 
o praz·o nunca inferior a s1eis . mezes, cohcur.rencia para o arrendaimento de- -
finHivo ·e com o prazo maximo de 60 anno·s. 

d) Para o ar.rendamento' definitivo o . Governo, levará em consider-ação, 
além d.e .outr.as .condições qure. constarão do ediital, a quota de arrendamento, 
a barateza, dos freties. e a 1sua rev-isão, , ·em pr-a.zo nünca superior a ·cinco 
annos, de accôrdo com o desenvolvimen1·o do trafego e a convepiencia de 
pr.otecção· a tal ou qua·l ge nero de producção·. 

e) Pa,ra. ·O a·rrendaimento d efinitivo tec.á preferencia o c0ns1tructor . 
I. Essa pr.efer.encia se entende ainda que a sua; propo•sta, avali·ada em 

dinheiro., s1e~a inferior a 2 º[ º sobre a quantia correspondente ·a 5 º[ º do 
custo total da estrnda. 

II. Ji) esd·e que não se ve.rifique a hypothese iilo n. 1, o Govern0, ao 
conced-er a outr·em o a,rr.endamento, darra ·ao constructor, a titul•o de bonifi
cação,. ·em apol-ices,papre! de 5 º[ º, uma quantia co·rrespond·ente a 5 ºI º do 
cust© total da estmda . . . · · 

f) Desde que a quota de arr·endamento exceda a qua1ntia ne·cessaria ao 
pagamento dos ju•ros das apoiices emit>U-das para a construcção da estrada, 
e · que terão essa ·dec.Jaração; o exced·ente. será applicrudo, annualment·e, na 
amo·rtização dos mesmas apoiices, a qual será feita p,or C·ompra, si es-tive
rem ellas a•baixo do par, ·e .por sorteio, si estiverem ao par ou adma. 

§ 1. º Jguà l regímen deverá ser app!icado ás outras estradas de ferro 
de •concessão federal, ainda não contractadas, salvo as que forem sem o-rous 
para · a União, após auto-riz-ação legislativa. 

§ 2.0 O Go,ve·i:no poderá, pelo processo deste artigo, !ettra a, contractar 
a ·construrcção dos prolongamentos e . ramaes das estradas de ferro custea<las 
pela Uaião, devendo, nesse ca·s-o, s-er o pagamento fe>Í>to rpor trechos de 10 
kilometfo,s, promptos para o traf.ego. 

Art. 58 .. Fica o Governô 2,u torizadd- a .-entrar em accô:r:do c-om os Esta
dos para a construcção de !inh·as ferreas, podendo da·r p11eferencia ao. smes
mos para o arrendamento das novas Unhas e ramaes em construcção ou 
em projecto, s·em augmento de despeza. 

-- krt. 59. fica o Gov.emo a)Utotizado a conceder a Carneiro & Irmã·os, 
sem nenhum onus para o Estado, a construcçã:o, uso e go.so de uma .estrad:a 
de ferro electrizada q.ue, partindo da cidade d.e Uberabinha, ·em Mlinas Ge' 
raes, e pa·ssando pelas . Mattars dos Dias, _ Rio Bonito . e Abbadia do Bom 
Sucoesso, vá a pon-te Affo.ns-o Penna, sobre o rio Paranahyba e sigii. . para 
Jatahy e P.ourso Alto, em Goyaz, ·com um ramal para as aguas sulfurosas 
de 81.irity e porto ao MonjO-!inho ; na divis·a 'de Sant'Anna do Ri'o das Vellias. 

A•rt. . 60. Fica o Governo· auto'fi'za:do a rever o contracto de' 31 de outu
bro de 1910, lavrado com a Gompahhia Viação Geral' da Bahi a:; noa . coi1for-
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:mid.ade do j:lecreto n ... ll.321, .de 23 de. outubro de 1910, para revo.gar · o, i;! is
posto no ~ 1 º do n. 5 da claus·ula 1 ª do termo de revi·são do mesmo co·n

-tracto . · 
Art. 61. Fica o Governo autori zado a arrendar o se·rvi ço de bond s da 

' cidade d e Lavras cus•teado pela ,E. F. Oeste de M·inas. · 
Art. 62. Para occorrer .ás despezas resultantes do art. 49 ,, § i,0

, da. le.i 
n . 2·356, d e 10 de dez·e11:1bro _d•e ·1910, que cont,i1'1Ú l). em vi gor, poderá o 
·Governo abrir os nece.ssaTios creditos até a importancia de !.SOO :000$ '"-por 
co.nta dos quaes poderá auxiliar 'OS Estal.do·s e municipios que cons-trui rem 
.estradas carroçaveis, com .seis metro pel.o meno de largura e pontes• me.tall i
·cas ou de cimento armado', com a quantia de 6 :000$ pór kil ometro', 'qu ii.ntia 
que póde ser <elevada a1 10:000$, uma vez que as estradas . ·s·e·jam macaàa-
·mizadas. · · · · · 

Art. 63 . Fica o Governo autorízado a mvd'ificar o n. 11 do ·§ 3° .d a 
clausula Ido termo d·e revi.são do contracto de 31 de outubt o .de 1910, l.avrado 
com a Companhia Viação Geral da Bathia, na co·nformidade ·do decreto 
n. 8.321, de 23 de outubro do mesmo anno, em virtude do decreto n. 8 .-048, 
de 31 de março de .1911 ; subsN tuindo-o pelo seguinte: . 

II. Ligação da Estrada de Ferro S . Francisco, no Bomfim,' á Estrada 
·Central da Bahia, no Sitio Novo, seTvindo a .C.ampo Formoso , J aç o bina, 
.Morro do Chapéo, Mu:ndo Novo, Orobó e Itaberaba, directamente ot1 por · 
meio de ramaes., segundo o resultado dos estudos, a juizo do Governo que, 
_para isto entrará em accôrdo com a Compa·nhia Viação Geral da Bahia 
(" Co.mpagnie des Chemins de Fer Fédéraux de l'Est Brésilien " ) . , · , 

An . 64 . fica o Governo autorizado a adquirir ou ma ndar construir 
-edificios para CoPreios •e Telegraphos, conjunta ou' separadam ente, ... nas 
.localidades onde houve·r pre-dios alugados, uma vez qµe a importa.ncia d o 
alugu•el corres·ponda, .no minimo, a 7 º\º do preço da acqui·si ção. ou _d·a cno
strucçào, que será pago em apo)i.ces da divida pubEca ao p·ar , e d·e i,uros 
·de 5 º\º, papel, cuja emissão será feita pelo Ministerio da Fazenda, me'diante 
.a demonstração da Telação entre o preço da construcção ou ac·guisição . 

· Art. 65 . Fica estabelecida para os funccionari_os dos Co r reio s do Pará 
.a gratifi cação regional, ca.Jculada sobre os vencim entos da tabella, na razã o 
de 15 "!º ao administrador até o porteiro inclusivé, 40 º\º aos amanuenses 
até carteiros , 60 º\º aos ·continuos e servent·es e 40 º\º aos ag·entes embarcad os 
do Amazonas. · 

Art. 66. Fica o Governo autoTizado a despend er até 150:000$ ·com a 
•mont agem de uma ·estação radio-te-legraphica na capital do Ceará . 

Art. 67 . Fica o Governo autoirza doa despender até 250 : 000$ com a 
montagem de uma estação radio-t•elegraphica em Por-to Murtinho , no Estado 
-d e Matto Grossó. • 

Art. 68. E' o Governo autorizado a entrar ·em accôrd o com · a " Am a
:zon Telegraphic Company", no . sentido de rever o contrac·to d·es ta com pa
nhia, afim de .serem as actuaes tarifas tel•egraphica;s reduzid as . 

· Art. 69 : Fica o Presidente da Republi-ca autoriza-do ·.a abrir ao Minis
-terio .da Viação e Obras Publicas o .cr·ed.ito de 400 :000$ .para. as . desp ezas 
com a constru:cção de uma linha es.pecial para .0 serviço i'elegraphico ·en ti-e a 
·Capital Federal e a do Estado de S. Paulo. 

Art. 70. Fica o Governo auto•rizad:o a •subvencionar: 
a) com 80 :000$ a companhia de ·navegaçào entre Porto Aleg(e· e,. Rio 

Grande · · ·· · 
b) 'com 30 :000$ a Companhia Nacional de Navegação ·e Industr ia, . para 

auxiliar a navegação entre Porto Alegre e Santo Ant0;nio da Patrulh~, .. p elo 
-:rio dos Sinos; Sa!lto Antonio .da:Patru.lh l!. e Con~dção do Arroio, pel_a. \~gôa 
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<l;i Barros; Conceiçã.o do Arroio e S. Doini.ngi:ls do T·orres, pelas lagôas . 
..:;ids.tentes ient-re Torres e Ara-ranguá, no Elstad.o de Santa Catharina. 

e) com 30 :000$ a em preza de nav·egação que se propuzer a fazer o. 
-, serviço de ·cabotagem fluvial •nos rios Negro e Iguassú, no Estado do ?araná ;. 

e) com 30:000$ a .companhia de .vapor d'e cabotagem fluvial pará o. 
servi·ço d·e tran.sporte de pa:ssageiros e mércadorias entre p, capital da Uniã-o,. 
Cabo Frio, Macahé, S .. João da Ba-rra,. Itabapoana, Campos, S. Fidelis e· 
Muriahé; 

e) com 30:000$ a quem se p-ropuz•er, a juizo do Poder Eicecutivo, a. 
fazer a. navegação do r1o Paracatú, desde a fóz de S , Francisco até o porto. 
de Burity. 

·· Em todos ess·es caso.s as tarifa,s ficam sujeitas á prévia approvação do. 
Governo. 

· Art. 71. E' o Pod·er Executivo · autorizado a conceder á Companhia. 
Mogyana d·e Estrada de. r •erro, sem onus par ao Thesouro, privHegio pa:ra 
construir, usar e gosa.r de um •ramal ferreo, que, partindo de Canôa:s, São. 

· Paulo, vá a villa de Arceburgo, em Minas Geraes. . · 
Art. 72 1 Para ··construcção das linhats já auto'-rizadas pertencentes ás 

estradas custeadas pela Uniã-o, suas ligaçõ·es, ramaes, prolongamentos, in-· 
clusive de P.irapora a Belém, alargamento d.e ·bitola e ·offic-inas, fica. o Go-· 
verno autorizado a fazer as necessari•as O•perações· de credito até 20.000 :000$,. 
: sendo 5.000 :000$ para o · prolongamento de P.irapornj a Bdém, não podendo 
essa importancia 1ser desviada para compra de material -ou ouro fim, quec 
não a construcçáo propriamente. . 

Art. 73 . f.i.ca o Governo autoriza:do ar, .J.evar a ·effeito a construcção· 
do t-rechci de Pindamonhangaba a Taubaté, pass·ando por Tremembé, modifi
cando assim nesse trecho o a·ctual traçado da Estrada de Ferro Central do 
Brnsil , poG!endo e.ffectua:r as operações de ·creditas nec·essarias a es·se fim: até. 
o maximo de 1.000' :000$000 .. 

Art. 74. Fica o Governo autórizado a contractar com a Companhia Estrada·. 
d•e Ferro S. Pau lo-Rio Grand·e ou com quem .mais vantagens off.erecer, o .pro
longamento ·desta estrada, cuja .Jinha ferrea deverá partir ou da cidad·e da. 
União da Vkt-o·ria, oi.i ' da · cidade de Guarapuava, em proseguimento do ra
mal a ·Se construi•r ·e q.ue tem por . obj!ectivo 'ligar Gua:rapuava (po·r Palma.s,. 
Campo-Erê a>té o Barracã.o, nas miS!SÕes da Argentina) á rêde ferrea da Es-· 
trada de Ferro S. Paulo-Rio Grande. 

A.rt. 75. Go.ntinúa em vigo·r o art. 18, n. XLHI, l° e 2° a lei n. 2.221, d·e· 
30 a.e dezembro de 1909, podendo o Governo abrir ·Credito até a irnportancia de 
3. 000 :000$ parn atte nder ás despezas com os estudos e co.nstrucção da es-· 
trada d·e ferro ·.e ramal a que se ref.ere a citada di-sposi·çã.o. 

Art. 76. Nos contractos para conducção de malas, fica substituisla a: 
caução. em valores para · a sua execução por , dous fiadores idoneos, a juizo· 

.. das administrações que célébra:r.em taes contractos, tornando,se exrensiva essa. 
substituição a.os agentes do Cor.reio de 2U, 3ª e 4ª ·classes. - · 

Art. 77. Ais agencia·s d.o Correio, quando autorizadas pelas adminiStra-· 
ções a que for.em subordinadas, poderão ap•p11icar as rend·as mensae~ no j)aga
men\o· dós vencim entos, gratificações e salarios do pessoa) ·que. nellas. servir 

".l dos esta·fet as e conducto.res. 
AN. 78. O Gov·erno custeará pela Caixa Especial, de que trata o decreto 

n . .fi .368, d.e 14 de fevereiro de 1907, a Insp.ecto'fia de Portos, Rios e Ca
naes e bem a·ssirn as obras e melhoramentos d.e portos e rios navegaveis já ini

:'dadas, despendendo: 300:ó00$ com :o · po,rt-o do Maranhão · (pessoal e mate
rial); 300:.000$ ·com os portois do ·Cêará · (pessoal e materia·l); 386:000$ com 

- <> pessoal e ma:te·rial do porto· de Naital; . 377:000$ . c·om à pesso\ll e ma\eriat 
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.d:o porto d·e. Cabedello; 289 :000$ com o p·essoai e .m aterial dos portos, barras, 
·rios, canaes e cáes de Santa Cathafi.na; 200 :000$ com o pessoal e material 
da bana e porto da Laguna; 100 :000$ com o p·essoal e m1terial das obra!) ç!o 
canal da Laguna e Araranguá; 200 :000$ com o pessoal e material da b.arra 
e port0 de Itaj ahy; ·300 :000$ com o pessoal ·e materla,l d·o p·orto · de Co
:ruqib á; 300:000$ com as obras complementares d.o porto de Paranagu;á (pes

soal e mat erial); 100 :000$ com os melhoramentos e dragagem <l·(} porto de 
Antonina; 440 :000$ GOm a: <lesobstrucção do 'rio Parncatú, da barra do São 
Francisco até o porto de Burity; 200 :000$ com a continuação da recti fi cação, 
d·esobstrucção e dragagem do rio Paraguassü, no Estado da Bahia; 300 :000$ 
com o•s melhoramentos d.o porto de Amarração, no Piauhy, e 2.00 :000$ com o 
por·to de S. João da Bar·ra, no Est1do do Rio de J ª 'ne;ro. . 

§ l. º Por conta da mesma caixa, fica .o Governo autorizado: 
a) a fazer os serviços n ecessarios de dragagem nas r.eprezas do rio MM~ 

riahé ( Es.tado do Rio de J a·nei:ro), . bem como a desobstrucção e limp·ezi:: cto'1 
rio '! da baixada nQ,roeste do Estado do Rio , munidpios de Macahé e Campu~: ; 
e 'bem assim a promover a desobstrucção dos rio•s Sant'Anna, São Pedro, Sanb 
Antonio e Guand-ú, no mesmo Estado e limites d·estes com o nistrict·o· fe-
'deral; · 

b) a ma•ndar faz.er estudos para melhoramento·s dos port(}s de S. Sebas
tião e Cananéa, no Estado de S. Paulo, despendendo até .a quantia de réis 

60:000$000; 
e ) a auxil iar a dragagem ·e melho·ra:mento do rio Cuyabá com a quantia 

de 100:000$000; . 
· d) a despender até a quantia de 50 :000$, com a desobstrucção e recti
. ficação do '!·eito <lo rio S·ergy-miriril , na ddad.e de Santo Amaro, Esta-do da 
·Bahia, concluindo as obras o0ra paralysadas; 

e) á manda.r concluir ·o·s estudos do porto de S. Luiz do Marnnhão, des
pendendo para esse fim a.té a importa•ncia de 300 :000$000; 

n a <lespend.er até :a quantia de 400 :000$ com a acquisi ção d·e. mais uma 
draga de urgent.e .nec·essida.de para acud.ir .á remoção das arêas que invadem 
cada vez mais o p.orto , respectivos batelões e rebocador para . o . trans·porte 
dos pmductos da dragagem, em S. Luiz do Maranhão; 

g ) a despender até a quanti.a .de 200:000$, com o serviço cte ·desobstrucção 
do leito do rio Goyana-, no· Estado d·e Pernambuco, · CQ,mprelier,idido entre a 
barra de Ponünha e a cidade daquelle mesmo nome, pod·endo despender mais 
a quantia' de 50 :000$, si a.quella primeira importanc'a fôr insufficiente para 
estend"er aquelle melhoram ento até lguarassú ; 

h) a despender até 1.QO :000$ com as obras de protecção ás margens da 
ilha de ltaparica, municipio do mesmo •nome, E'stado da Bahia, .de accôrdo 
com os estudos já realizado·S. · 

i) à -despender a·té a quantia de ·100 :000$ com a abertura da barra com
mum das la.gôas Norte e Manguaba, no Estado de Alagôa:s, bem como a des-

. obstrucção dos rio•s princi.paes r1ue ·nella esco11m; 
j) a contractar, com quem maois vantagens ·offerecer, a deso·bstrucção 

do canal de Macahé a Ca1n•pos, podendo desp·ender até a qua.ntia de rtiis 
' 300:000$000; 

k) a mandar ·construir um cáes 'no porto da cidade de The1rezina, Estado 
de Piauhy, para o S·ervi'ço de at-racação de vapores que demandem aquella ci
dade, d.e accôrdo com o0s .estudos -j.á feitos, ·para o que poderá despender afé 
200 :000$000; ' ' 

l) a .pmmover a dragagem e desobstrucção do canal do rio Capiberibé, 
entre a ponte do Recifo e a Ponta dos Coelhos, podendo despender até 150 :000$ 

por ~onta do porto ' de Recife. ' · 

.. 
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§ 2.0 Desde que os recur·sos lhe permittam, o Governo- providenciará para 
a immedi-ata execução das obras ne·cessa.rias á conclusão dos melhoramentos. 
orde·nados no art. 78. 

§ 3. 0
. Por c-onta da. mesma Caixa Es•p·ecial e · no•s termo3 do decreto nu

mero 6 :368, de 14 de novembro de 1907, o Governo poderá promover a con
·str.ucção do Porto de Nictheroy, des·p·endend·o com o mesmo até 12. 000 :OJ)0$, 
-~ bem ass-im as obras de melhoramentos de portos, rios navegaveis, lagôa•s e 

anaes da RepubEca que julgar mais urgentes -e 'ut·eis. 
§ 4.0 Para reforço das quantias provenientes das operações d.e credito 

feitas de accôrd·o com o art. 3" do decreto n. ·6 .368,. de 1907, po·derá o Go
verno faz·er orierações complementares, cujo serviço de juros e amortização 
não ultrapasse a dotação annual de 1. 500 :000$000'. 

§ 5.º Das operações de credito resultantes da · autorização contida n0-
§ 3º, ·s·erão applica·d-os pelo menos 20 º Iº nos serviços de rios navegaveis e 
canaes nos Estados não dotados de .alfandegas. 

§ 6. 0 Nos termos e de accôrdo com a letra b do § l ', art. 2° do regu
Jame11to_ a.pprovado pelo decreto n . 9. 078, de 3 de novembro de 1911, fica o 

· Govemo <1utorizado a conced-er, mediant·e c-oncurrencia publica ou a quem 
maiores vantagens offerecer, a construcção, uso e goso do•s pontos de Igua
pe, em São .Paulo; Ca:r.avellas, na Bahia., e quaesquer outros, que julgue de 
conv·eniencia; não podendo, .porém, nos contractos de concessão tornar depen
dentes do·s mesmos a cobrnnça e o quantum d·e taxa a que se refere o n. 2 
do ar.t. 4º do decreto n. 6. 368, de 14 de novembro de 1907. 

Art. 79. Fica o Governo autorizado a contractar coni quem mais vanta
jlens offerecer e de aecôrdo com a lei dos porto·s da Republ ica, decre'to nu
mero 6.368, de 14 de fevereiro de 1907, as obras dó porto das Torres do Es
tado do Rio Grande do Sul, podendo para esse fim faz·er operações cle credito 
até a "J.Uantia de 20. 000 :000$; ourn; ou a.pplicar o regimen da lei n. 1. 746, 
de 13 de outubro de 1869. -

Art. 80. fi.ca o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Companhia 
Bs.trada de Ferro S. Paulo-Rio Grande, linha Sorocabana, para fazer . deriva; 
um rama'! que, partindo de Faxin·a e passando por Apiahy, Ribeira e Serro 
Azul, tenha como ponto terminal o porto de Guarakuseba. 

Ar.t. 81. Fica o Presidente da Republica autorizado a contractar com a 
"The. Great Western .of Railway Company", arrendataria da Estrada de Ferró 
Central de Pernambuco, a construcção de uma linha ferrea de penet•ração, que 
parta do a.ctual po•nto termi:nal desta estrada, e da qual s·erão construidos an
nualmente 60 kilometros . 

. Para -.effeito desta autorização, o Governo poderá entrar em accôrdo com 
, a mesma companhia, no sent·ido de serem modificadas as porcentagens q,u.e 

e!Ja actualmente paga pelas linhas ferreas que J.he estão a•rrendadas, ou ap~ 
pli-car á referida construcção o ·reg•imen estabelecido •no art. 3º da lei numero 
1.126, de 15 de dezembro de 1903, fixa<ndo em 50:.000$ o preço maximo ki
lometrico d·e construcção. 

Art. &2. Fica o .P•resi:ctênte da Republica autoriz,ado a entrar em .accôrdo 
com a "The Great W·estern of Railway Company", para o fim de incorp-orar 

as linhas federaes a ella arrendadas á Estrada de Ferro de Ri.beirão a Bonito, 
no Estado· de Pernambuco, ele propriedade da referida companhia, contr.a
ctando ao · m;e:smo tem.po com ena a -cons·trucção do prolongàmento da citada 

estrada, d·a estação de Cortez a Bonito ou de outro ponto mais cxmvenie.nte 
entre as estações de Ilhas das Flores e Cortez, até aquella cidade, de. accôr-

<lo com o regimen estabe•lecido no art. 3° da lei n. 1. 126, de 15 de dewmhro 
de 1903, fixando em 60 :000$ o preço maximo do kilomeüo d.a ·construcçã<;i. 

Art. 83. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a construcção de 
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uma estrad·a d~ ferro pa.r·tindo· da cidade da Labrea , no Estado do Ama
zonas, á Villa Rio Branco, no Departamento do Alto Ac,re, com ramaes para 
Senna Madure'. ra, no Alto P1irús, e cidade do Xapury, sob as s·eguintes clau; 
sulas: 

a) a Biitrada t·erá um metro de bitola, ·sendo .o peso dos trilhos por me
tro corrente de 32 kilos, sendo a rampa maxima de 1, 5 ºI º: 

b) a tabella dos f.retes cobrada pela estrada deverá ser ap.provada pelo 
Governo Federal; 

•e) o Governo con·cederá uma subvenção kilometrica para a co·nstrucção, 
que não poderá exceder a 70:000$ ou seja 70 ºIº menos do custo kilometrico 
da Estrada d·e Ferro Madeira-Mamoré, ago.ra construi.da na mesma zona. 

d) os constructores obédecerão integralmente ás prescripções technicas-, 
estatutidas pela Rep~rtição Fiscal de Estradas d.e Ferro. 

Os constructores ou emp,reza que para es·se fim se organizar terão o ar' 
rendamento pi;lo prazo de 90 a•nnos, findos os quaes passará par.a a Uni ~. o. : 

Art. 84. fi.ca o Gov.erno autorizado a -s~1hstituir a construcção, já cone 
tractada, da linha ferrea de S. Borj a a .s. Luiz pelo prolongamento do ram:ll de 
Quarahy a Alegrete, deste po•nto até Sant!.ago do Boqueirão , sem augmento de 

nova•s despezas. • 

Art. 85. Fica o Governo autor '. zado a promover: 
a) a construcção do prolongamento da via-ferrea que vem de ·S. Lui.: e 

S. Bo.rja á estação de S. Pedro , deste po·nto até Pelotas, passando por S. Sepé, 
Çaççi:;iava e Cangw;:s.ú; · ' 

b) a construcção· do prolongamento da linha ferrea de Sant'Anna d::i Li
vram_ento a S. Sebastião , deste po·nto até Pedras Brancas , pa·Esand'o por La~ 
vras, Caçapava e Encruzilhada; 

e) a ligação de Caçapava a S. Gabriel; 
d) o pwlongamen:o da Estrada de Ferro S. Luiz até á colonia Serro Azul, 

entroncando com a de Cruz Alta ao ljuhy; 
e) a construcção de uma estrada de fer.ro da União de Vi;::[.:ir! n á foz 

do Iguassú. · 
Pg,ragrapho unico. A construcção dessa;s ·estradas de ferro será feita 

por conc.essão para •exploração, uso e goso, mediante concurrencia publica, 
sem · onzzs para o Thesouro, por prazo nunca superior a 90 annos, findos 
os quaes dar-se1á a reversão para a Uni ão , ou pelo regímen da ·lei n. 1.126, 
d.e 15 d·e dezembro de 1903, a juízo do Governo. 

Art. 86. Fica revog2da a primeira parte do art. 35 da lei n. 2. 544, 
de 4 ·de janeiro de ·1912, mantida a segunda parte . 

Art. 87. Fica o Governo autorizado a ·despender até a quantia de 
100 :000$ para limpeza dos rios Posse. Caiu aba e Itaypú, no município de 
lguass·ú até S .. Bento, não com.prehendidos no .serviço da baixada flumi· 
nense . 

Art. · 88 . Na vigencia da presente lei, a construcciío de qualquer tre
cho ainda não concedida, de rarna.l ou prolongamento de estradas de f>erro 
custeadas ou dir·igidas pela União, sómente · se fará mediante prévia con
currencia publica , de accôrdo com a legislação em vi.gor. 

Parngrapho unico. E<sses contrac;tos de construcc;ão sie·rifo fei tos pelo 
Minis1terio da Vi s,ção ·e submettidos ao registro do Tdbunal .de Contas. 

Art. 89. Em cas·o de resdsão do contracto relativo á desobstrucção e 
saneamento dos rios da baixada do Estado do Rio de Janeiro , poderá o Go
V'erno, observadas as formalidades ·das leis vig.::ntes , C·elebrar novo con
tracto, fi.cando autorizado a prosegllir nas obras , por administração , ate 
que seja realizado o novo .contracto, dentro do prazo maximo de um anno, 
a contar da rescisão. · · 
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Art. 90. E' autoriza1fo o Governo a 11,anda.r construir um canal na 
lagôa Mirim entre Santa Victoria e o Rio S. Gonçalo, com um ramal. até 
]aguarão, ·e, bem assim, os Portos de Sant~ Vidoria e Jaguarão, abrindo 
os neceasarios creditos até a quantia de t.000 :000$000·. 

Paragrapho unico. Poderá tambem o Governo, de accôrdo .com os paizes 
limiti-ophes, providencia:r para o me'l.horamento do rfo Uruguay. · 

Art. · 91. Fica o Governo aícttorizado a transformar ·em sub-administ·ra
i;ão .dos Correios a agencia de 1" classe da cidade da Barra do Pirahy, e, 
bem assim, a elevar á agencia especial a .da Ci.dade de Petropolis, podendo 
ábrir o necessairio credito até a quantia de ·60 :000$000 . 

Art. 92. Continuam em vigor as seguintes disposições: do n. XXVI do 
art. 17 da Iei n. 1.145, de .31 de d·ezembro de 1903; dos ns. XXII e XL do 
art. 18 da lei n. 2.221, d•e 30 de dez·embro · de 1909; dos ns. II , XVIII, 
XUII , LI, LX :e LXm do art. 32 e art. 38 da lei n. 2.356, de 31 de de
zembro de 1910, limitado, quanto ao art. 38, o credito que o GoV'erno poderá 
a:brir, a 70 :000$ ;· fos arts . 36, 39, 40, 53 e 54 da lei n. 2. 544, de 4 d·e 
ja•neiro de 1912, podendo, em relação ao ultimo desses artigos, substituir 
pela electrica a tracção a vapor, uma vez que não haja augmento do· orça
mento já approvado; do n . III do art. 32 da lei n . 2.3S6, de 31 d•e dezem
bro de 1910, a,pplicando o saldo elo crediio de 32:000:ti , alberto de accôrdo 
com a disposição do citado n. III, nas prestações de emprestirno a que se 
refere, ainda não . realizadas nos exercicios de 1911 e 1912, devend..o as 
cobranças dos empresthl'lo1s, até agora feitos e que s•e fizerem, em viTtnd·e 
desta aut-orização, começar a partir de ' janeiro de 1913; d0s ns. I e X é 
bas·es !"e· 10· do art. S2 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, e do art. 
34 desta mesma lei . 

Paragrapho unico. Na concesrsão de favores que o Governo , houver de . 
fazer á "Amazon Rive·r Steam Navi-gation Company (1911) , Limited", por 
eHeito da disposição do n , LI do ar t. 32 da lei n. 2 .356, de 31 c!e dezem
bro de 1910, em additamento do seu contracto e pelo prazo do mesmo, exigirá 
as· seguintes condições sem augmento de subvenção . 

a) estabelecer em Hyutaus'tau , no rio Purús, deposito.s, para 2. 000 to
neladas, para mercadorias, 1. 900 toneladas de ca;·vão e 3. 000 toneladas 
·de combustivel liquido ( oleo mineral)·, providos de um plano incli·nado para 
operações de ca-rga·s e descargas, e dos ·re:specth·os apparelho·s ·e machinis-
mos, tudo movido a vapor. · 

b) estabelec·er igualmen.e em Hyutaustau, além das divers·as depen
dencia·s para habitações de l:'mpregados e trabalhadores, uma estação para 
passaígeiros, onde e·stes possam e.sperar a chegada das embarcaçõ·es respe
ctiva•s; 

e ) estabelecer em S. Felippe do Rio Juruá dous po·ntões, um para ~e
posito de mercado•rias ·e o outro para estadia dos pass agei.ros; 

. d) fazer com que toquem em Manáo;s os vapore.s da linha · 5, lettra a,. 
das cl ausulas II e IV do seu contracto. 

Art . 93. Fica o Governo autorizado a org:;ini zar um projecto do plano 
geral de viaçãÓ ferrea fluvial e portos maritimos, podendo abrir os creditos 
neces1sar.ios até 300: 000$000 . 

Art. 94. Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo ·Com a Com
panhia Victoria a Mi:nas para o fim de resgatar a obrigação ·da garanfia 
de juros co·ncedida pelo·s decretos ns . 4 . 337, de 1 de fevereiro de 1902, e 
4.759, de 3 .de fevereiro de 1903, fica;11do a companhia obrigada a, á sua 
custa, ampliar e melhorar as condições technicais da linha, executar a sua 
electrificação e apparelhal·a de modo a poder transpo.rtar um total nunca 
inferior a seis milhões de toneladas por anno e por preço não exce:lente á 
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média de dez réis por tonelada-)ül·ometro , pod·endo o Governo para esse 
f im fa zer ais operações de 'credito que fprem necessarias, isendo os ti tulo,s 
a emhti.r de juro de 4º1º e 112 º Iº de ainorti'z1açã.o, ouro. · 

Art. 95. Fica o Gov·erno autorivado a abrir um credi to até 200 :000$ 
pa,ra 2cquisição de ma•terial fixo e rodante para a Estrad a de Ferro Rio 
tlo Ouro. 

Art. 96. Fica o Pod·er Executivo autorizado a pever e consolidar os 
·c,ontracto's celebrados em virtude do § 3°, n. 1, do art . 11 d'a lei rt. 719; 
de 28 de setembro de 1853, e n. 2 do art. 17 da lei n . 834, de 1º de outu
bro de 1856, e art. 25, lettra h, da lei n . 560; d e 31 de dezembro 
ide 1898, sobre o serviço de esgoto:s desta ·capital , para o fi m 
·de serem executadas, á custr.( da companhia, as obras .neoe s·sariais para o 
:lançamento fóra da .barra, ou · tratamento das aguas de .esgoto .PO\ prôcesiso 
·moderno, ou a.inda um ·e outro sy,stema simultaneamente . 

Art. 97. Fica o Pod,er Executivo autorizado a'- conce·der , pelo prazo 
d e 18 anno·s , á sociedade anonyma Lloyd Brasilei.ro uma subvenção annual · 
·até 2.000 :000$, ouro. ou a effectuar a!S nec.essarias. operàções de credito para· 
'liquidar i'JS divida·s da me·sma, inDo·rporando o seu acervo a.o ,patr.iincinio na
•ci·offal e ·arrendando em s•eguida, mediante concu.rrencia publica, o:u ven
dendo-o do mesmo modo. Na primeira hypothes.e, a subvenção poderá s·er. 
·dada em garantia de uma operação d·e oreMto destinada a solver o:s com
·promis·sos do Lloyd p:::lra com o Thesouro e o Banco do Brasil. Do mesm o 
·modo fi.ca .auto,rizado a rever o contracto de 30 de dez.embro d·e 1909, po
dendo mÇJdificar as dausu.Jas que julgar conveniente : 

Art. 98. Fica o Governo autorizado a construir uma estrada de feno 
·ao Rio de Janeiro a Porto Al,egre, pelo J.ittoral , empregando nos tra.balhos 
·o.fficiaes e praças do Exercito, po·dendo abrir, para isso , .o s necessario's 
·credita s . 

Art. 99·. Fica P'rorogado ·por mais dous annos o ·Prazo ' púa a conclusão 
'tias obras a que se refere o decreto n ."· 7 . 552~ de 30 de setemb:ro d e 
1909. 

Art. lOJ . Sob a condição de servir ao escoamento da producção dos 
·nucleos coloniaes existentes ,e de fa.cilita•r a creação de outros que des·en
volvam a reg.ião situada entre a capital de Santa CathaHna e a cidade de 
"Lages , •nesse Estado , é o Govemo · autorizado a as.sumir a responsabilidade 
·de metade dos º 'nus que verifiaue necessarios á cornstrucção da·._linha fe r
-rea que o Governo do mesmo Estado· fez :estudar entre aquellas ..:.uas cida
des , com tanto que esta linha · reverta ao domínio da União no fim do prazo 
·que fô.r fix.ado, abrindo o Governo o necessario credito. 

Art. 101 . Fica o Poder Executivo autorizaiio a rever o contracto au to
·rizado p·elo decreto n. 7 . 704 de 2 de dezembro de 1909, celebrado· com a 
antiga Companhia Viação F'errea Sapucahy, separando inteiramente os ser
·viços actualmente a cargo das Compa·nhias Estradas de Ferro Federaes Bra
sileiras e Mogyana de Estradas de Ferro ·e Navegaçã'o , ficando ·-e!Sta conces

·sfonar ;a d·os Nó.Jongamen+os constantes do n. IH; lettras a e b, da clausul a 
·r do nredito decreto .n. 7. 704. 
· Paragrapho 1mico . A Companhia Mogyana de Estri:das de Ferro e Na·-

·vegação é obrigada a ·completair o capital necessario á const rucção dos a.Jlu
didos prolongamentos, sei a qual fôr o p1reço t\,e unidad e. sem ga.ranti a d e 
·jurns ou 1s·ubvenção kifometrica,' sem augmento de pri·vi legio de zon a ou 
·de outros auxilias indi·r ectos e nem outros onus qu~ não s ejam cs de tra
'fogo mutuo, tarifas e condições technkas determinadais pelo Governo, qu o
ltas de fiscaliza çã.o, polida . e segurança das linhas, praios para inici o e 
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terminaçifo elos trabalhos e finalmente prazo para, o re.:sgate d·os mesmos pro-
longamentos si ao Governo co.hvier . , 

A'rt. 102. Fica: o Presi·dente da Republica autorizado à abrir o neces
sa'rio cred i.to para acquisição e impressão da Synopse. da Legislação da Via-
ção Ferre.a Federal· organizada peol 3º official da Secretaria de Estado da . 
Viação e Obras Publicas AlLe•rto Randolpho Pa.iva, não podendo exc~der 
o· maximo de d·ez contos. - . . 
·. -. .Art. 103. Nos contrnctos que ·cel·ebrar ou innovai: com as Emp•rezas1 

de · Estradas de Feno , o Governo incluirá a condição de' tra.flSpo·rte gratuito · 
de, animáes de .raça importa,dos para reproducção. · 
·:· :' Art. 104 . Os contractos para conld u_cção de malas e aluguel de ca.sas . 

para ·es Correios pod.erão s·er celebradOés por praz·o a.té de tres annos con-.. 
tad o da data em que forem firmados . 

Art. 105. Fica o Gov·erno autorizad·o a proroga·r pcir mais cinco annos 
o .pTaw cons.tante do decreto n. 7.148, de 8 d·e. outubro de 1908, par a . 
Compa.nhia Mogyana de -Estrada·s de Feno e Navegação cons·truir o pro
longamento d.e sua linha até a ciàade e _porto d•e SantO!s; observadas as . 
m esmas disposições do alludido decreto n . 7. 148, ·supracitado. 

·ArL 106. E' o Governo autorizado a subvenóo.nar com 30:000$ o Aereo~ : 
Club BrasÜeiro , abrindo i;ara isso o necessario credi·to. 

TABELLA A 
LE IS,: 

N. 589 de 9 de Setembro de 1850 ( Art. 1 º ~ 6) - N. 2.348 de 25 de AgostO'' 
de 1873 .(Art .. 20) 

MINISTERLO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLI<SAS 

.. 
Deci:eto TJ . 8. SW, de 25 de janeiro de 1911 : 

Abre o cr.ed'to esoecial nara co ns+ruccão da Estrada de 
· Ferro . de Cruz Alta á fóz do Rio Ijuhy . .. . .... ... .. . 

Der:re:o n. 8 .530, de 25 de janeiro de 1911: 

Abre o credito esneoial para continilar os melhoramentos 
da Quinta da Boa-Vista no Rio de J aneko . .. . .... . .. . 

Decretá. 1i: 8. 553, de 15 de fevereiro de 1911 : 

Ab re o cred1to suoi.1le1'11enta·r para or.'correr ao aug:.mento de 
venc'me,ntos dos fun cciqnarios da Reparfição Geral dos 

PAPEL 

700 :000$000' 

2.20 :000$000· 

Telegr.aphos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 763 :798$338 

Decreto _n. 8. 570, de 2.2 de fev ereiro de 1911 : 

.Abr'e o credi to especial para pagamento do proiecto do 
. :edifkio para os Cor.reios e TeJ:egraphos na Cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará .'-.. : . ...... ... ·: ......... . 10:000$00()'1 

Í 
; 

\ . 
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Decreto n. 8. 571, de 22 de f eJJereiro de 1911 : 

Abre o credito especial .para os estudos de uma eslrada 
de rodagem entre a Capital · Fed·eral e a cidade de Pe-

tropolis ..... .. ... . .. . .. . . ............ .. . . . · ........ . . 

Decreto 11. 8. 587, de 8 de março de 1.91.1 : 

Abre o credito ·especial para a construcção do edi ficio 
destinado a Correios e. Telegrnphos da cidade de 1Porto 

Aleg.re ...... . .. . ....... . ................... ·. · · · · · 

Decreto n. · 8.611, de 17 de ,,,arço de 1911:_ · 

~bre o credüo. ·especial para a . recti ficação·, de·sobstrucção 
e dragagem do rio Paraguassú, no Estado da Ba'hia, . 

Decreto n. 8.671, de 12 de abril de 1911: 

Abre o credito especial p.ara occo·rrer ás · despezas com a 
· construcção do ramal de Sabará á cidade de Ferros, da 

Estrada de Ferro Central do Brazil .. , ..... ...... .. . 

Decre'to 11. 8. 688, de 26 de abril de 1911 : 

Abre o credito especi.a.J para attender ás despezas do pro
. · longamento do ramal. d·e Itacuruss,á até á cidade de An-

gra, da Estrada de Ferro ·Central do Brazil .. .. .. ... ... -

Decreif10 n. 8. 689, de 26 de abr;l! de 1911 : 

Abre o credito es·peci-a·l para as despezas do prolongàmento 
·da linha do centro da Estrada de Ferro Central do 
Brazil ... .' .. ... · . ...... ........ . · .. .. . · . ... . . · · · : · · .. . 

Decreto 11. 8. 707, de 8 de maio de 1911: 

Abre o çredi to especial para os estUdO'S dos prolongamen-
tos e ramaes da rêde de viaçao ferrea da Bahia .... . . 

Decreto 11. 8. 708, de 8 de md,io de 1911 : 

A:bre o credito especial pa.ra os estudos do prolongamento · 
do ramal -de AraJüá Uberaba até Vil la Platina ...... . 

Decreto 11. 8. 709, de 8 de maio de 1911 : 

Abre o c:redito esp·ecial para os estudos :definitivo·s de uma 
·estrada àe ferro que, ' pai:tindo de Coroatá, na Estrada 

· de Ferro de S. Luiz .a Caxias, vá t.er a uma localidade 
á margem do Tocantins, no Estado do Maranhão: ... -. 

OURO 

100 :000$00();• 

387 :295$000 . 

'• 
OURO 

80:000$000 · 

i . 000 :000$000 ' 

200:000$000 · 

375 :000$000; 

600 :000$000 

300:000$000 ' 

300 :000$00():-
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Decrieto n. 8. 728, de 17 de mrN.o de 1911 : 

Abr·e o credito especial para montagem de uma estação 
rndio-telegraphica em Porto Murtinho , · no Estado de 
tMatto Gros·so .... .. . ... . . . .. . . . .... .. . . . . ... . .. . . . . 

Decre·to n. 8.729, de 17 de maio de 1911 : 

Ahre o credito especial ·para cont.inua•r os me.Jhoramentos 
da Quinta da Boa Vista ....... . ... ~ ... ; . . , .... .. . . 

,., Decrefio n. 8. 764, dJe 31 de maio de 1911 : 

Abre o credito especial pará a construcção da rêde ae via-
çii·o flum'i1nense .. .. . ... : ... . . , . . .. ....... ........ . . • 

1· Decreto n. 8 . 775, de 7 de junho de 1911: 

Abre -0 credito es•pecial para prns·eguir no alairgamento 
da linhà do centro da Estrada d·e Ferro Central <lo 
Brazil, de Lafayette, na direcçã·o do va.Jle' do Paracipeba, 
para Bello Ho!'izonte .. .. ..... . ... . .. . . .. ..... . .... '. 

i, 

Decréto n. 8.803, de 28 de junho de 1911: 

Abre o credito especial para a construcção de um edi fkio 
destinado a Correios e Telegraphos na cidade de . Ni-
theroy . ... .. . . .... . .. . .... .. .. ...... .. .. ... . .... . 

Decr.eto n. 8 .825, de 10 de julho de 1911: 

Abre o credito especial para os estudos ·dos prolongamen
tos e ramaes necessarios da rêde qe viação cearense . 

Decretio n. 8.837, de 26 de julho de 1911: 

Abre ·o credito especial para as des·pezas com os prolon
g~mentos ·e obras n0v.a·s da Estrada de Ferro Oest e de 
M·1nas ... .. . . ............ .... . . .. .. ....... .. ... . . . 

Decreto n. 8. 838, de 26 de julho de 1911 : 

Abre o credito especial para occoorrer ao pagamento da 
quantia correspondente á medição dos materiaes rece
bidos d-o e•strangeiro, no corrente anno, pela Madeira-

PAPEL· 

110 :000$000 

16 1 :67 61J;58õ 

430 :000$000 

250:000$000 

537:000$000 

300:000$000 

1.000 :000$000 

. M:amciré Railway Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 . 000 ,:000$000 • 

'Decreto n. 8 .839, de 26 de julho de 1911: 

A bre · o .credito es·pecial para proseguir no alargamento da 
linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brazfl, 
Bello Horizonte .. . . . . . .. .. . .. . .. ...... . ......... . . . 
de Lafayette, na direcção do valle de Parao•p·eba, para 

450 :000$000 
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· Decreto n. 8.918, de 3 de agosto de 1911: 

Abre o credito especial para os e·studos dos prolonga
mentos e . ramaes da rêde de viação ferrea da Bahia .. 

Decreto n. 8. 9·26, de 30 de agosto de 1911 : 

Abre o cre<lito especial parn attend·er ás despezas de con
strucção do prolongamento da linha do centro da Es· 
trada de Ferro Central do BrazH na direcção de Montes 
Claros . .. . .. . . . ........ . .... ... ..... . ....... ... . .. . 

Decreto n. 8. 927, de 30 de agosto de 1911 : 

Abre o credito especial parn attender ás despezas do pro
longamento do rãmal de It.acumssá até .á cidade de An· 
gra, da .Estrada de Ferro Central do BrazU ...... . .. . 

Decreto n. 8. 928>1 de 30 de ago•sto de 1911 : 

Abr·e o credito especial pata co·ntinuar as obras de .recti
ficação, desobstrucção e dragagem do rio Par.aguassú, 

na Bahia ........................................ ... . 

Decreto n. 8. 950, de 6 de setembro · de 1911 : 

Abre o credito especial para occorrer ao pagamento de dif
ferenças de vencimentos ao chefe de ·secção addido Ru-
bem Tavares .. ... ... . ...... ... . . . . ... . . . ..... . ,, . . . 

Decreto n. 8. 962, de 14 de setembro de 1911 : 

·Abre o credito especial par.a estabeleci·mento, no cabo d·e 
· S. Thomé, de uma estação radio-telegrnphica estrate-
gica ............................................ . 

Decreto n. 8.963, de 14 de setembro de 1911: 

Abre o cr.f?dito especial para ser applicado· de confol\mi
dade com o n. III do art. 32 da lei n. 2. 356, de 31 
de dezembro de 1910 . ... ........ · .. ............ . . , .. 

Decreto n. 8.989, de 27 de .setembro de 1911: 
Abre o credito especial para os estudos e construcçãu de 

rêde. d~ viação fluminense .................... . . . 

Decreto n. 9,. 031 , de 11 de outubro de 1911 : 
Abre o credHo especial para as despezas com os estudos do 

prolongmriento da Estrada de Ferro Central do Brazil 
até iá cidade de Belém, no Estado do •Pará ... .. ... . 

Decreto n. 9. 046, de 18 de outubro de 1911: 

Abre o credito especial para as despezas com a construcção 
do ramal de Sa·bará á cidade de Ferros, da Estrada de 
Ferro Central do Brazil .... ... ............... . .... . 

PAPEL. 

400 :000$00(), 

700 :000$000· 

500 :000$000· 

100 : 000$000: 

3:490$666 

·200:000$000 

32 :000$000· 

1.500:000$000 

400 :000$000• 

1.300:000$000 
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Decreto n. i:J.177, de 6 de dezembro. de 1911: 

Abre b credito especial par'a desobstrucção do rio Paracatú. 

Decreto n. 9. 178, de 6 de dezembro de 1911 : 

Abre o credito especial pa•ra us estudos de uma linha ferrea 
de S. Luiz de Caceres ao po'llto mais francamente 
navegavcl do ~o Guaporé ..... ... : ...... .......... . 

lJec·reto n. 9 .200, de 13 de dezembro de 1911: 

,Abre o credito especial par_a as d·espezas de construcção do 
prolongamento do ramal de_ ltacurussá a Angra, da E:;-
trada de Ferro Central do Brazil ... . . .. . . ... .... . ~ .. 

Decreto n. 9.201, de 13 de dezembro de 1911: 

Abre o cre·dito especial para as despeza·s do prolo·ngamento 
da Estrada de Ferro Central do Brazil . ... ... ..... · ... . 

iJecreto. n. 9.229, de .20 de dezembro de 1911: 

Abre o credito especial para os estudos dos prolo·ngamen
tos dos ramaes da réde de viação ferrea da Bahia ... . 

Decreto n. 9. 230, de 20 de dezembro de 1911 : 

Abre o credito especial para pagamento de differença·s ae 
ve·ncimentos dos funccionarios di:t Repartição Geral dos 
Telegraphos ........ . . : ...... . . : ................... . 

.Jecreto .n. 9.231. de 20 d~ dezembro de 1911: 

Abre o credito ·espec.ial para as despezas de installação de 
illuminação electrica do edi fício para Correios e Tele-
graphos em Porto Alegre . .. - - - . . .. . . .... . ...... .... . 

uecreto n. 9 . 246, de 28 de dezembro de 1911 : 

Abre o creaúo especial para .a construcção dei ramal de 
Sabará á cidad·e de Ferros, d·a Es trada de Ferro Cen-
tral do. Brazil ......... '. .. . . ... . ....... . .......... . . 

Decreto n. 9. 248, de 28 de dezembro de 1911 : 

Abre ·o credito especial para .o alargamento d.a linha do cen
tro da Estrada de . Ferro . Central do Brazil, de Lafayette, 
na· direcção do valle do Paraopeba , para Bello Hori-
zonte . .. . ............. , .... ... . .. .... . ........ . .. . . 

Decreto n. 9 . 249, de 28 de dezembro de 1911 : .. 

Abre o . c·redito especial para os trabalhos de construcção 
da rêde de viação fluminense ..................... . 

PAPEL 

50 : 000$00Ql 

50 : 000$000• 

300 :000$000·'-

900 :000$000, 

200 :000$000· 

32: 464$000· 

48 :044$250• 

800 :000$000· 

1 . 300: 000$000' 

1. 750 :000$00() 
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Decreto n. 9 . 307, de 10 de janeiro de 1912: 

.Abre o credito especial para despezas de pes·soal da Es
t rada de Ferro Cen tra l do Brazil, .proveniente d a reor-
ganização do serv·iço da mesma Estrad a . . . . . . . . . . . . . . 5. 277 :629$970 

Decreto n. 9 . 420, de 6 de março 
.de 1912: 

.Abre o cre·dito supplementar á verba Sª 
do art. 31 da lei O·rçamentaria do exer-
cício de 1911 . .. . .... .. .. . ... . ... . 

Decreto n. 9 . 489, de 30 de março 
· .de 1912 : 

OURO PAPEL 

50 :639$ 174 

..Abre, o credito es·pecial para liquida ção 
de compromissos para a construcção 
de uma es trada de automoveis entre a 
Capital Federal e a cidade de Petropnlis 25 :272$000· 

50:639$ 174 28 . 143 :670$804 

TABELLA B 

LEIS: 

N. 589 de 9 de S etembro de 1850. 
N. 2 . 348 de 25 de Agosto de 1873. 
N. 429 de 16 de Dezembro de 1896 \Art. 8 n. 1) . 
N . 490 de !ô dJe Dezembro de 1897 (Art. 23) . 
N. 560 de 31 de De<zembro de 1898. (Art . 54, n. 1) . 
Garantia de juros ás estradas de ferro, aos engenhos centrae'5 e portos. 

- .Pelo que exceder ao deéretado . 

FIM DO 4º VOLUME 
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